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ค ำจ ำกัดควำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ และลักษณะคุณภำพของผลงำนวิชำกำร 
.................................. 

๑. เอกสารคู่มือ 

 ๑) ค าจ ากัดความของเอกสารคู่มือ 

เอกสารเชิงคุณภาพที่อธิบายถึงการปฏิบัติงานหรือการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างเป็น 

แบบแผนและเป็นระบบ โดยน าแนวคิด ทฤษฎี หรือนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ 

๒) รูปแบบของเอกสารคู่มือ 

(๑) เอกสารรูปเล่ม  หรือ  

(๒) เอกสารรูปเล่มแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ  

(๓) เอกสารรวบรวมคู่มือ ที่มีการบรรณาธิการ 

๓) การเผยแพร่เอกสารคู่มือ 

(๑) เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารเล่ม หรือหนังสือเล่ม หรือ 

(๒) เผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

(๓) เผยแพร่ในเอกสารรวบรวมคู่มือ ที่มีการบรรณาธิการ 

๔) ลักษณะคุณภาพของเอกสารคู่มือ 

ระดับดี เป็นเอกสารคู่มือที่มีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและวิธีการน าเสนอที่

ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง  

(๑) มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ            

และวิชาชีพ  

(๒) มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์ หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดงให้                

เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  

(๓) สามารถน าไปอ้างอิง หรือน าไปปฏิบัติได้จริง 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 

(๑) มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ หรือองค์

ความรู้ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

(๒) มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่องเป็นที่เชื่อถือและยอมรับ ในวง

วิชาการท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

๒. งานวิจัย 
 ๑) ค าจ ากัดความของงานวิจัย 
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  ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวม ที่

จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพ้ืนฐาน) หรือการน าวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัย

ประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดข้ึน 

  นอกจากนี้ ให้หมายรวมถึง การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) หรือ การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ที่เป็นงานศึกษาวิจัยโดยครูผู้สอนในชั้นเรียน เพ่ือแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน 

 ๒) รูปแบบของงานวิจัย 

(๑) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ  

(๒) บทความวิจัย หรือ  

(๓) บทความวิจัยที่น าเสนอในรูปแบบของหนังสือ (monograph) หรือ  

(๔) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

๓) การเผยแพร่งานวิจัย 

(๑) เผยแพร่ในรูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

พร้อมแสดงหลักฐานการผ่านการประเมิน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุน 

หรือตรวจรับงานจ้างเพ่ือให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือข้อก าหนดของสัญญาจ้างนั้น และต้อง

แสดงว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง หรือ 

(๒) เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ มหาวิทยาลัย

ยอมรับ ในลักษณะรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

(๓) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่มีการบรรณาธิการ หรือ 

(๔) เผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ที่เป็นฉบับ

เต็มของการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในลักษณะรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมี

ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความ ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวง

วิชาการนั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่กลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไข

ถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอท่ีถูกต้องก่อนการเผยแพร่ หรือ 

(๕) เผยแพร่ในรูปแบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์ โดยแบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้ 

รายงานการวิจัยที่เขียนตามแบบแผนการวิจัย (แบบทางการ)  โดยมีหัวข้อส าคัญดังต่อไปนี้ 
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๑) บทน า ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาค าถาม

วิจัย กรอบความคิดของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อตกลง

เบื้องต้นของการวิจัย ข้อจ ากัดของการวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๒) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

๓) วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย เนื้ อหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

๔) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

๕) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

๖) บรรณานุกรม 

๗) ภาคผนวก 

รายงานการวิจัยที่เขียนตามขั้นตอนการสร้างสรรค์ของผู้วิจัย (แบบกึ่งทางการ) 
เนื้อหาสาระของรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเหมือนรายงานการวิจัยเขียนตามแบบแผน 

การวิจัย แต่มักน าเสนออย่างสั้นๆ ไม่ยึดรูปแบบตายตัว ขอเพียงให้มีสาระครบถ้วนท าให้เข้าใจสิ่งที่ศึกษา 
ขั้นตอนที่ปฏิบัติ และสิ่งที่ค้นพบ แสดงหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือเป็นข้อมูล
ยืนยันข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย ทั้งนี้ อาจล าดับตามหัวข้อต่อไปนี้ 

๑) การตั้งชื่อเรื่อง 
๒) บทน าและความส าคัญของปัญหา 
๓) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๔) สมมติฐาน (ถ้ามี) 
๕) วิธีด าเนินการวิจัย 

- ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
- วิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๖)  การวิเคราะห์ข้อมูล 
๗)  สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
๘)  เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 

 ๔) ลักษณะคุณภาพของงานวิจัย 
  ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความก้าวทางวิชาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
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(๑) เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างาน
เดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว  

(๒) เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ อย่าง
แพร่หลาย 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 

(๑) เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่งและมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เป็นการสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเกิดการ

ใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน  

(๒) เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ หรือวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

๓. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

๓.๑. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
๑) ค าจ ากัดความของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

 ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ส่วนใหญ่อยู่
ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหา
อุตสาหกรรม 

๒) รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

 จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงาน
ที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
(๒) หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้  
(๓) ค าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 
(๔) ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ และการน าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาให้  
(๕) ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย  
(๖) ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่คุณค่า 

(value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อวงการอุตสาหกรรมนั้น ค าอธิบายถึงวิธี  และคุณภาพ/
ประสิทธิภาพในการน ากลับมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น การเขียนต ารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่
สอน หรือใช้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษา 

๓) การเผยแพร่ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
(๑) บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิจัย หรือหนังสือประมวลบทความ

วิจัยในการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ที่มีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่
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๕ 

 

เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือ
หลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม หากไม่มี
จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์   

(๒) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือเอกสารประกอบตามรูปแบบของผลงาน

วิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก

หลากหลายสถาบัน  

(๓) เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงาน

วิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  

(๔) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือเอกสาร

ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไม่

สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว  

(๕) รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย หรือ

กิจกรรมทางวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท าเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตาม

รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  

๔) ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ โดย

การมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้มท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อย่างเป็นที่
ประจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น 

 ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหา
หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนา
ให้กับอุตสาหกรรมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม 

 ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือแวด
วงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยส าคัญ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัล
จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

๓.๒. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้   
๑)  ค าจ ากัดความของผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้   



ภาคผนวกหมายเลข ๓ 

แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ                                      
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖ 

 

ผลงานวิชาการซึ่งอาจด าเนินงานในรูปการศึกษา หรือการวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยและ
พัฒนา มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยค าอธิบาย หรือข้อมูลหลักฐานส าคัญ ได้แก่  

(๑) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  
(๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผลหรือความเชื่อที่ ผู้สอนใช้ในการออกแบบ      

การเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าว
อาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอน หรือการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับ
ประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการ
เรียนการสอน หรือเป็นสื่อการสอนใหม่ท่ีใช้ในการเรียนการสอน  

(๓) กระบวนการ หรือผลลัพธ์ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้ เรียนใน
สถานการณ์จริง โดยสามารถแสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
ในผู้เรียนและผู้สอน   
 ๒) รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้   

(๑) ผลงานวิชาการในรูปแบบของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ  
(๒) ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบาย

แนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดท าเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๓) การเผยแพร่ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้   

(๑) เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง  

(๒) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการ 
(๓) เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ ในฐานข้อมูลที่

มหาวิทยาลัยยอมรับ ในลักษณะรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๔) เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่

มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน  
(๕) เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบายแนวคิด

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 
๔) ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้   

ระดับดี  
(๑) แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปรับ

จากแนวคิดเดิม หรือเป็นแนวคิดใหม่  
(๒) มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษาที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้หรือ

คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง 
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๗ 

 

ระดับดีมาก 

(๑) มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ 
(๒) มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนา

ผู้เรียนกลุ่มอ่ืนๆได ้
(๓) ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่ง

เป็นวารสารที่มี Impact Factor 
ระดับดีเด่น 

(๑) มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ 
(๒) ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา 

หรืองานประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓.๓. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 

๑) ค าจ ากัดความของผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือวเคราะห์ สังเคราะห์ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

การปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการด้านอ่ืน อันน าไปสู่ข้อเสนอ
นโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิดหรือเชิงประจักษ์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการน า
นโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพ่ือให้ภาครัฐน าไปใช้ก าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืน ทั้งนี้ เพื่อ
แก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

๒) รูปแบบของผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพ

ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นที่ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผล
หลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่าง
กฎ แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด เป็นผลผลิต (output) รวมทั้งมีการคาดการณ์ผลลัพธ์ (outcome) และ
ผลกระทบ (impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 ๓) การเผยแพร่ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

(๑) ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอื่นใด พร้อมค าอธิบายต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ ทั้งได้มีการน าไปสู่การพิจารณาหรือ
ด าเนินการ โดยผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

(๒) ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณนั้นไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๔) ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

 ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูลหรือเหตุผลสนับสนุน               

ซ่ึงแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
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แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ                                      
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘ 

 

 ระดับดีมาก เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดี แต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุมการแก้ปัญหา

หรือพัฒนาที่กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับดี

มาก และมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง 

 ระดับดีเด่น เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิงอภิปรายอย่างกว้างขวาง

ในสังคม หรือได้รับการน าไปใช้โดยผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น และเกิดประโยชน์ 

 

 

๓.๔. กรณีศึกษา (Case Study) 
 ๑) ค าจ ากัดความของกรณีศึกษา (Case Study) 

  งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) 

เป็นการศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริง มาจัดท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือใช้ในการ

สอน (Teaching Case Study) โดยเป็นการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหา

และปัจจัยอื่นๆ แล้วน ามาประกอบการตัดสินใจและก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชาการหรือท า

ข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคล หรือองค์กร เพ่ือกระตุ้นให้

ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็ จจริงและ

การใช้ดุลพินิจในคดีนั้นๆ 

 ๒) รูปแบบของกรณีศึกษา (Case Study) 

  เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย คู่มือการสอน (Teaching 

Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา และบทส่งท้าย 

 ๓) การเผยแพร่กรณีศึกษา (Case Study) 

  เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินคุณภาพ 

 ๔) ลักษณะคุณภาพของกรณีศึกษา (Case Study) 

  ระดับดี 

(๑) เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา บทส่งท้าย รายละเอียด
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ 

(๒) เป็นกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ในระดับมัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา  
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๙ 

 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องเป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเน้อหาและการ
วิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย 

ระดับดีเด่น ให้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
(๑) เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น าเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมีผู้ศึกษามา

ก่อน มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างชัดเจน  

(๒) เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิด และการค้นคว้าทางวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

๓.๕. งานแปล 
๑) ค าจ ากัดความของงานแปล  

งานแปลจากตัวงานต้นฉบับ ที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ 
หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการ
เสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
 ๒) การเผยแพร่งานแปล 
    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

(๑) เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ  
(๒) เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การเผยแพร่ในซีดีรอม ฯลฯ  
การเผยแพร่ดังกล่าว ต้องเป็นการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน

วิชาต่างๆ ในหลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์อาจเป็นดัชนีหนึ่งที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ 
หรืออาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นๆ และต้องเผยแพร่สู่สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

กรณีอยู่ระหว่างการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงานแปล เมื่อได้แก้ไข
ปรับปรุงงานแปลดังกล่าวแล้วให้เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องน างานแปลดังกล่าวไป
เผยแพร่ใหม่อีกครั้ง 

กรณีที่งานแปลที่ใช้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ได้รับการพิจารณาประเมินคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว มีผลพิจารณาให้ผลงานนั้นไม่ผ่านหรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้เสนอขอต าแหน่งสามารถน า
ผลงานดังกล่าวไปแก้ไขปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมเนื้อหา และน ากลับมาใช้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้งได้ 
โดยต้องมีการประเมินคุณภาพงานแปลนั้นอีกครั้ง 
 ๓) ลักษณะคุณภาพของงานแปล  
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๑๐ 

 

   ระดับดี เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งมีบทน าของผู้แปลที่ให้
ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปล 
   ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการใช้ภาษาท่ีสละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย 
   ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีบทน าเชิงสังเคราะห์ที่แสดงความรู้ ความ
เข้าใจของผู้แปลในเรื่องนั้นๆ และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพ่ิมเติมของผู้แปล ใส่ไว้ในบทน า 
หรือเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี 

๓.๖. พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) และงาน
วิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 ๑) ค าจ ากัดความของพจนานุ กรม (dictionary) สารานุ กรม (encyclopedia) นามานุ กรม 
(directory) และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
   งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอ่ืนๆ อัน
เป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและมีหลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะล่าสุดทางวิชาการ (state of 
the art) ของสาขาวิชานั้นๆ เป็นการรวบรวมค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของ
นักวิชาการคนเดียว มีค าน าที่ชี้แจงหลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่น าไปใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้และมีการ
บรรณานุกรมรวม หรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นคว้า ในกรณีที่จ าเป็น 
 ๒) การเผยแพร่พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) และ
งานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

(๑) เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ  
(๒) เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
ทั้งนี้ ต้องเผยแพร่สู่สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

 ๓) ลักษณะคุณภาพของพจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม 
(directory) และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
  ระดับดี เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้ พ้ืนฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาที่
กว้างขวางตามท่ียอมรับกันในวงวิชาการ 
  ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ชี้ให้ เห็นถึง
วิวัฒนาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อย และ/หรือ สาขาวิชานั้นๆ 
  ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีการชี้ทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้เกิดความคิด
เชิงวิพากษ์ และ/หรือ เกิดความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป 

๓.๗. ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑) ค าจ ากัดความของผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้ างสรรค์พืช
หรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้านวัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือ



ภาคผนวกหมายเลข ๓ 

แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ                                      
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๑ 

 

สิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
 ๒) รูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิดในการ
วิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้นๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ทั้งที่เป็น
คุณสมบัติพ้ืนฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของการน าไปปฏิบัติจริงในสภาพที่
เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการน าไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม 
 ๓) การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ             
การบันทึกเสียง ภาพถ่าย หรือ แถบบันทึกภาพ  

(๒) เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งนี้ ต้องเผยแพร่สู่สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

 ๔) ลักษณะคุณภาพของผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการ มีผลการ
ทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้ต้องมีศักยภาพในการส่งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมในระดับปานกลาง 
  ระดับดีมาก เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการมาก
ขึ้น มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการส่งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง 
  ระดับดีเด่น เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการที่
ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ผลงานมีคุณสมบัติโดดเด่น และมีศักยภาพสูงในการ
น าไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีศักยภาพในการส่งผล
กระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง 

๓.๘. ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะหรือศิลปะ 

 ๑) ค าจ ากัดความของผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะหรือศิลปะ 
  ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา จริยธรรม 
หรือเป็นงานสะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน มีการน าเสนอ
พร้อมค าอธิบายอันประกอบด้วยหลักวิชาการที่เอ้ือต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายและคุณค่าของ
งาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
จิตรกรรม ประติมากรรม การพิมพ์ และศิลปะด้านอื่นๆ 
 ๒) รูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะหรือศิลปะ 



ภาคผนวกหมายเลข ๓ 

แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ                                      
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๒ 

 

  งานสร้างสรรค์พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ ความคิดเชิงทฤษฏี 
รวมทั้งกระบวนการ และ/หรือ เทคนิคในการสร้างงาน มีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่ก่อให้เกิดการตีความและ
การประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน 
 ๓) การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะหรือศิลปะ 
  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

(๒) การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ   
การบันทึกเสียง ภาพถ่าย หรือแถบบันทึกภาพ  

ทั้งนี้ ต้องเผยแพร่สู่สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 ๔) ลักษณะคุณภาพของผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะหรือศิลปะ 
  ระดับดี  เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ โดยผู้ประพันธ์สามารถอธิบายหลักการและ
กระบวนการสร้างสรรค์ท่ีสื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี 
  ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัดต่อ
วรรณกรรมศึกษา วิชาการด้านการเขียนสร้างสรรค์ (creative writing) และการศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆ 
  ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานที่สร้างมิติใหม่ในด้านการ
สร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค์ (creative writing) และการศึกษาศิลปะ 

๓.๙. สิทธิบัตร (patent) 
 ๑) ค าจ ากัดความของสิทธิบัตร (patent) 
  สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
 ๒) รูปแบบของสิทธิบัตร (patent) 
  อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่ เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่
ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชา
หนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาอย่างไร ในแง่ใด 

(๒) ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของ

ผลงานนั้นด้วย 

๓) การเผยแพร่ของสิทธิบัตร (patent) 

 มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่

เกี่ยวขอ้ง ทั้งนี้ ต้องเผยแพร่สู่สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

๔) ลักษณะคุณภาพของสิทธิบัตร (patent) 

 ระดับดี เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัยหรือพัฒนาต่อยอด 



ภาคผนวกหมายเลข ๓ 

แนบท้ายประกาศ เรื่อง คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ                                      
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๓ 

 

 ระดับดีมาก เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ระดับชาติ 

 ระดับดีเด่น เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในระดับ

นานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

๓.๑๐. ซอฟต์แวร์ (software) 

 ๑) ค าจ ากัดความของซอฟต์แวร์ (software) 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการ

วิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีหลักวิชาที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน 

รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์หลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้อง

มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

(๑) การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

(numerical method) หรือการด าเนินงานลักษณะ engineering design ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการ

ออกแบบโดยตรง 

(๒) งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ 

(source code) เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยส าคัญ  

(๓) โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพ และประเมินผลเพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้ใน

การพัฒนาแล้วระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือส ารวจความต้องการ รวมถึง

แสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งมิได้น าเข้ามาเพ่ือทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดี ยว ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้

จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของงานวิจัยและพัฒนา   

๒) รูปแบบซอฟต์แวร์ (software) 

 อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ 

(๑) มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งานอย่าง

ละเอียดและชัดเจน เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการหรือ

เสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด  

(๒) ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของ

ผลงานนั้น 

๓) การเผยแพร่ซอฟต์แวร์ (software) 
  มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
๔) ลักษณะคุณภาพของซอฟต์แวร์ (software) 
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๑๔ 

 

  ระดับดี เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัยซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้   

  ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง  
(๑) เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งว่างานเดิม ที่

เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว  
(๒) เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งานอย่างกว้างขวาง

ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ 
๔. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
 ๑) ค าจ ากัดความของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์
ต่อสาธารณะ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านกับชุมชน วิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงาน
ที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือรูปแบบอ่ืนๆ ที่แสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่า
สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการ
ตระหนักและการรับรู้ปัญหา และแนวทางแก้ไขของชุมชน 
 ๒) รูปแบบของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และสามารถน าไป
อ้างอิงได้ โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
(๒) การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  
(๓) การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
(๔) ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น  
(๕) การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว  
(๖) การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
(๗) การสรุปแนวทางการธ ารงรักษาหรือการน าไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา  
ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ จดหมายยืนยันถึงผล
ประกอบการ ก าไร หรือความเอ้ืออ านวยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ที่ได้รับ
ผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

๓) การเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
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๑๕ 

 

 ให้มีการเผยแพร่โดยจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่ หรือเปิดใช้เยี่ยมชมพ้ืนที่ และจะต้องมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้น
จะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 

๔) ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ โดย
การมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ มีการถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ จนเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือ
องค์กรภาคเอกชนนั้น 

 ระดับดีมาก ให้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไข
ปัญหาหรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

 ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวางเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น 
UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 

๕. ต ารา 
 ๑) ค าจ ากัดความของต ารา 

  งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจาก
การศึกษาค้นคว้า หรือการวิจัยของผู้ขอ โดยเรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทาง
วิชาการ เนื้อหามีความทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้
ส าคัญที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการจัดเรียนการสอนและวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ 

  ต ารา สามารถพัฒนาขึ้นมาจากเอกสารค าสอน หรือเอกสารประกอบการสอน โดยมีเนื้อหา
สมบูรณ์ โดยผู้อ่านที่เป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น สามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของต าราด้วย
ตนเองได้    

  ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุชื่อรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอ
ขอต าแหน่งทางวิชาการนี้ ประกอบการจัดการเรียนการสอนไว้ด้วย    
 ๒) รูปแบบของต ารา 

 เป็นรูปเล่ม โดยมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้  
(๑) ค าน า 
(๒) สารบัญ 
(๓) เนื้อเรื่อง 
(๔) การอธิบาย หรือการวิเคราะห์ 
(๕) การสรุป 
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๑๖ 

 

(๖) การอ้างอิง 
(๗) บรรณานุกรม 
(๘) ดัชนีค าค้น  
ทั้งนี้ ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วน สมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญมี

ความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูลภาพ แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบ เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถท าความ
เข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

 ๓) การเผยแพร่ต ารา 

  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
(๑) เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ  
(๒) เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ซีดีรอม, e-learning, online learning หรือ  
(๓) เผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ทั้งนี้ ต าราต้องได้รับการประเมินคุณภาพของต าราจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะหรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 
ต าราที่ผู้ขอใช้เสนอขอต าแหน่งไปแล้ว โดยที่ผลการประเมินของคณะผู้ทรงคุณวุฒิให้ต ารา

ดังกล่าวไม่ผ่านหรือขาดคุณสมบัติของผลงานที่ใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ขอสามารถน าต ารานั้นไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในต าราเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งครั้งใหม่ได้ แต่ต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพต าราที่แก้ไขปรับปรุงนั้นอีกครั้ง 
 ๔) ลักษณะคุณภาพต ารา 
  ระดับดี เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย และมีแนวคิดและการ
น าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา   
  ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 

(๑) มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  

(๒) มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์ หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  

(๓) สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
(๑)  มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้

ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
(๒)  มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง  
(๓)  เป็นที่ เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

๖. หนังสือ 
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๑๗ 

 

 ๑) ค าจ ากัดความของหนังสือ 
  งานวิชาการที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง มี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ใช้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร หรือเกี่ยวข้องกับ
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
  เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

หากผู้ขอน าหนังสือไปใช้ในฐานะเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน เพ่ือ
ประเมินผลการสอนแล้ว จะน าหนังสือนั้นมาเสนอขอต าแหน่งไม่ได้ 
 ๒) รูปแบบของหนังสือ 
  เป็นรูปเล่ม โดยมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้  

(๑) ค าน า 
(๒) สารบัญ 
(๓) เนื้อเรื่อง 
(๔) การวิเคราะห ์
(๕) การสรุป 
(๖) การอ้างอิง 
(๗) บรรณานุกรม 
(๘) ดัชนีค าค้น 

  องค์ประกอบในหนังสือต้องทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจใช้ข้อมูลภาพ แผนภาพ 
ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา ประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

(๑) เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือ เอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น
ทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา ความคิด 
และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 

(๒) เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book chapter) 
โดยจะต้องมีเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่
ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่
ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

กรณีในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน 
 ๓) การเผยแพร่หนังสือ 
  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 



ภาคผนวกหมายเลข ๓ 
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๑๘ 

 

(๑) เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ  
(๒) เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ซีดีรอม, e-learning, online learning หรือ  
(๓) เผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
หนังสือที่ผู้ขอใช้เสนอขอต าแหน่งไปแล้ว โดยที่ผลการประเมินของคณะผู้ทรงคุณวุฒิให้

หนังสือดังกล่าวไม่ผ่านหรือขาดคุณสมบัติของผลงานที่ใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ขอสามารถน าหนังสือนั้นไป
แก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในหนังสือเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งครั้งใหม่ได้ แต่ต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพหนังสือท่ีแก้ไขปรับปรุงนั้นอีกครั้ง 
 ๔) ลักษณะคุณภาพของหนังสือ 
  ระดับดี เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการ
น าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ระดับดีมาก ให้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 

(๑) มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  

(๒) มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์ หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการสามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น ให้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
(๑) มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้

ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
(๒) มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง  
(๓) เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

๗. บทความวิชาการ 

 ๑) ค าจ ากัดความของบทความวิชาการ 

  งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจนสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียง เพ่ือ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน 

 ๒) รูปแบบของบทความวิชาการ 

  ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิง และมีการบรรณานุกรมครบถ้วนและสมบูรณ์ 
 ๓) การเผยแพร่บทความวิชาการ 

  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
(๑) เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิชาการในวารสารวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยยอมรับ โดย

สามารถเผยแพร่ทัง้ในรูปแบบรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
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๑๙ 

 

บทความวิชาการท่ีเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง

วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) ผู้เสนอขอจะสามารถน าบทความวิชาการนั้นมาใช้ยื่นขอ

ต าแหน่งได้ต่อเมื่อได้เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 เท่านั้น 

(๒) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการ  

เมื่อเผยแพร่ “บทความวิชาการ” แล้ว การน า “บทความวิชาการ” นั้น มาแก้ไข 
ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และไม่ให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้น อีกครั้ง จะกระท ามิได้ 
 ๔) ลักษณะคุณภาพของบทความวิชาการ 

  ระดับดี เป็นบทความวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มี
แนวคิดและการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

  ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 

(๑) มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  

(๒) สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
ระดับดีเด่น  
(๑)  มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้

ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
(๒) มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการ

หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 

 

 


