
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง 

และถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป 
 (๑) ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก 
(first author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(corresponding author)  
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก ( first author) หมายถึง ผู้ที่มีชื่อในผลงานวิชาการเป็นชื่อแรก รับผิดชอบ 
การท าผลงานวิชาการ และเขียนต้นฉบับ (manuscript) ชิ้นนั้นด้วยตนเอง  
 ผู้ มีส่ วนส าคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor)  หมายถึ ง  บุคคลที่มีบทบาท 
มีส่วนส าคัญทางปัญญา (essentially intellectual contribution) ด้วยความเชี่ยวชาญจ าเพาะในสาขาวิชาของ
ตนเอง และความรับผิดชอบส าคัญในการออกแบบการวิจัย ( research design) หรือการออกแบบงานวิชาการ 
นั้น ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ  
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบใน 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็นเรื่องราว แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางวิชาการ
ที่ประกอบด้วย การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ รวมทั้งท าหน้าที่รับผิดชอบติดต่อ 
กับบรรณาธิการ  
 (๒) ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้  

      (๒.๑) กรณีงานวิจัยผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา 
(essentially intellectual contributor) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) ในเรื่องนั้น  
      (๒.๒) กรณีผลงานทางวิชาการกลุ่มอ่ืนที่มิใช่งานวิจัย ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  
(first author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) ในเรื่องนั้น  
 (๓) ผู้ขอจะต้องยื่นแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ส าหรับผลงานทางวิชาการ 
ทุกผลงาน  
 (๔) การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีการลงนามโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก 
(first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพ่ือรับรอง บทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงาน  
และความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ร่วมงานทุกคน ว่าท าในส่วนไหนอย่างไร การลงนามรับรอง 
การมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า  
ผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะ
ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการ
ทางวินัยต่อไป  
 (๕) กรณีเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มี 
การบูรณาการหลายสาขาวิชา ผู้ขอต้องมีบทบาทในขั้นตอนการท างานในสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง  
อย่างน้อย ๓ ขั้นตอน ดังนี้  



๒ 

 

 ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
 ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม  
 ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง  
 ให้ผู้ขอระบุบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมโครงการทุกคนและ
บทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอ โดยให้ผู้ที่ท าหน้าที่หลักในแต่ละโครงการลงนามรับรอง  
 (๖) กรณีงานวิจัยที่เผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ผู้ขอท าหน้าที่เป็นอาจารย ์
ที่ปรึกษา ผู้ขอต้องเป็นผู้ริเริ่ม ก ากับดูแล และมีบทบาทส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยนั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถจ าแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

 
๑. งานวิจัย 

      ๑. งานวิจัย 
นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพ้ืนฐาน) หรือการน า
วิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์-applied research) หรือ งานวิจัยสร้างสรรค์
(creative research) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ ที่เกิดประโยชน์ 

รูปแบบ อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้  
๑. รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(research process)อาทิ การก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรม 
ปริทัศน์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน  
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืน ๆ แสดงให้
เห็นว่าได้น าความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ และสั้น 
ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ  
๓. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งน างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
คุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้  
    ๑.๑ วารสารวิชาการระดับชาตินั้น อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒ หรือ 
    ๑.๒ วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้น ต้องมีการตีพิมพ์
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของ
บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจาก
หลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 



๔ 

 

      ๑. งานวิจัย 
   ๑.๓ วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. 
ก า หนด  ได้ แก่  ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science ( เ ฉพาะ ใน
ฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse ทั้งนี ้วารสารวิชาการ
นั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ  
๓. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุม 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือก
บทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่คัดสรร
กลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค า หรือรูปแบบ 
การน าเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) ที่มาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการประชุม
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปีซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ
หนั งสื อหรื อสื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ และอาจ เผยแพร่ ก่ อนหรื อหลั ง การประชุ ม ก็ ไ ด้ 
ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าว จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่
อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน  
๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวง
วิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ทั้ งนี้  คณะผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer reviewer)  จะต้องไม่ ใช่
คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพ่ือให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือข้อก าหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น  
๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ตาม ที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
        เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไข 
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มี
การประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได ้ 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอ
ผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว และต้องเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับ



๕ 

 

      ๑. งานวิจัย 
การอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แพร่หลาย โดยมีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ในด้านสังคมหรือมูลค่า
ทางเศรษฐกิจจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (third party) ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่น (outstanding) 
รวมทั้งได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับแนวหน้านานาชาติของสาขาวิชา 
นั้น ๆ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยมีหลักฐานที่แสดงการ 
วิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการ 
และวงวิชาชีพจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (third party) ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑๒ ประเภท ดังนี้  

๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  
๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  
๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  
๒.๔ กรณีศึกษา (case study)  
๒.๕ งานแปล  
๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  
๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
๒.๙ สิทธิบัตร  
๒.๑๐ ซอฟต์แวร์  
๒.๑๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม 
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      ๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ส่วนใหญ่อยู่

ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาหรือ
การแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่า เป็นผลงาน
ที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้  

 ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ  

 หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้  

 ค าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method)  

 ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ และการน าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมา
ใช้  

 ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย  

 ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่คุณค่า 
(value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการอุตสาหกรรมนั้น  

 ค าอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการน ากลับมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น 
การเขียนต ารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
ปัญหาพิเศษของนักศึกษา 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้  
๑. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการที่มี
หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ทั้งนี้ บทความดังกล่าว
จะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
หมายเหตุ กรณีการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ 
หรือการประชุมวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความในก ารประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) ให้ใช้ลักษณะการเผยแพร่ตาม ๑. งานวิจัย ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓  



๘ 

 

      ๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
๒. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของ
ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน  
๓. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  
๔. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหา หรือมีเอกสาร
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดง
เหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 
๕. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย หรือ
กิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท าเอกสารประกอบที่
มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดย
การมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์จนมีแนวโน้มท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาหรือ
ท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวง
กว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือแวดวง
วิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยส าคัญ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ
ได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรมให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมิน ดังต่อไปนี้  
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน  
๒. ประเมินจากหลักฐานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์ 
ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  



๙ 

 

      ๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมินจาก 
การตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบ
ด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได ้

 

    ๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
นิยาม ผลงานวิชาการซึ่งอาจด าเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและ

พัฒนา มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์หรือแก้ไขปัญหาด้าน  
การเรียนรู้ของผู้เรียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยค าอธิบายหรือข้อมูลหลักฐาน
ส าคัญ ได้แก่  
(๑) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  
(๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และเหตุผล หรือความเชื่อที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอนที่เป็นนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรม
ดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์
คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบ
ใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 
และ  
(๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์จริง 
แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับว่าได้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและ
ผู้สอน 

รูปแบบ ๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ  
๒. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบาย 
แนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดท า เป็นเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ  
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก 
หลากหลายสถาบัน ดังนี้  
๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  



๑๐ 

 

    ๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
๒. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจ 
เผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
๓. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา 
การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ  
๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความ ใน
การประชุมทางวิชาการ (proceedings)  
หมายเหตุ กรณีการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความ วิชาการ 
หรือการประชุมวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชา การ 
(proceedings) ให้ใช้ลักษณะการเผยแพร่ตาม ๑. งานวิจัย ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓  
๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบายแนวคิด 
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B  
๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปรับจาก 
แนวคิดเดิมหรือเป็นแนวคิดใหม่  
๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ หรือ
คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง  
ระดับ A  
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับ B และ  
๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนา 
ผู้เรียนกลุ่มอ่ืนได้  
๓. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี 
impact factors  
ระดับ A+  
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับ A และ  
๒. ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา หรือ
งานประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 

 

 



๑๑ 

 

    ๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
นิยาม เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

การปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการด้านอ่ืน 
อันน าไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิด หรือเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพ่ือให้ภาครัฐน าไปใช้ก าหนด
นโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด ทั้งนี้เพ่ือแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้
เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิ่น หรือนานาชาติ 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพ
ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอ่ืนที่ต้องการแก้ไข 
โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ ทั้งนี้
โดยมีนโยบายร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด เป็นผลผลิต (output) 
รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ  
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้  
๑. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอื่นใด พร้อมค าอธิบายต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น  ๆ ทั้งได้มีการน าไปสู่ 
การพิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง  
๒. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูล หรือเหตุผลสนับสนุน 
ซึ่งแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ  
ระดับ A เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับ B แต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุมการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาที่กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ  
ที่มีคุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง  
ระดับ A+ เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับการอ้างอิง อภิปรายอย่างกว้างขวางใน
สังคม หรือได้รับการน าไปใช้โดยผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น และเกิดประโยชน์ 

 

 



๑๒ 

 

    ๒.๔ กรณีศึกษา (case study) 
นิยาม งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) 

ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือใช้
ในการสอน (teaching case study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ตาม 
หลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหาและปัจจัยอ่ืน ๆ น ามาประกอบ การตัดสินใจและก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ 

รูปแบบ           เอกสารที่ตี พิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน 
(teaching notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ  
บทน า เนื้อหา และบทส่งท้าย  
         จ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องมีจ านวน  
อย่างน้อย ๕ กรณีศึกษา และมีจ านวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระ
จะต้องไม่ซ้ าซ้อนกันและอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับ 
การประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะของสิ่ งตี พิมพ์หรือสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องมีคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวม
กรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ  

ทั้งนี้  ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B  
๑. เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา บทส่งท้าย รายละเอียดข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ  
๒. เป็นกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอนใน
ระดับอุดมศึกษา  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและ 
การวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง 
หรือสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ได้อย่างแพร่หลาย  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 



๑๓ 

 

    ๒.๔ กรณีศึกษา (case study) 
๑. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น าเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมีผู้ศึกษามาก่อน 
มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ท า ให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน  
๒. เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

๒.๕ งานแปล 
นิยาม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานวิชาการที่มีความส าคัญและ 

ทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ  
ที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็น 
ภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

รูปแบบ งานแปลพร้อมบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้
เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 

การเผยแพร่      เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้  
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์  
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
     การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน  
การสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน  
     กรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงาน
แปลซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่ งขึ้นได้ ทั้งนี้เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงาน
แปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่ต้องน างานแปลดังกล่าว
ไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง  
     กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ข้อบังคับ 
ก าหนด การน างานแปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในงานแปลเพ่ือน ามาเสนอ 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพงาน
แปลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 



๑๔ 

 

๒.๕ งานแปล 
ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทั้งมีบทน าของผู้แปลที่ให้
ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปล  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีบทน าเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความรู้ความเข้าใจ
ของผู้แปลในเรื่องนั้น ๆ และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพ่ิมเติมของผู้แปลใส่ไว้
ในบทน า หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี  
         ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้ใช้ลักษณะคุณภาพ ดังต่อไปนี้  
ระดับ B เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ 
วัฒนธรรมต้นก าเนิด และบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา 
วิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย มีการให้
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค  
ระดับ A เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทางความคิด
หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก  
มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซ้ึงในลักษณะ
ที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อัน
เหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A โดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติมดังนี้  
๑. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความส าคัญในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 
ทางวิชาการ  
๒. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้  
๓. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการ 

 

๗.๒.๖ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) และงานวิชาการอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน 

นิยาม งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอ่ืน ๆ  
อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะล่าสุด 
ทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมค า หรือหัวข้อ หรือ
หน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีค าน าที่ชี้แจงหลักการ  
หลักวิชา หรือทฤษฎีที่น ามาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรมรวม หรือ
บรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นค า ในกรณีที่จ าเป็น 



๑๕ 

 

๗.๒.๖ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) และงานวิชาการอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน 

รูปแบบ ประกอบด้วยบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิด
การพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้  
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ  
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้ พ้ืนฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาที่
กว้างขวางตามท่ียอมรับกันในวงวิชาการ  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการ
ของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการชี้ทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้เกิดความคิดเชิง
วิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป 



๑๖ 

 

 

 

 

 

๗.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการ สร้างสรรค์พืช

หรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน 
ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ 

รูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่ งตี พิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิด  
ในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้น ๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบ
คุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบ
ในสภาพของการน าไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการ
น าไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้  
๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ 
การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ  
๒. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการ  
มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพ  
ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง  
ระดับ A เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการมากข้ึน 
มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพใน 
การส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง  
ระดับ A+ เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการท่ีลึกซึ้ง 
มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ผลงานมีคุณสมบัติ โดดเด่น และมีศักยภาพ
สูงในการน าไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่  ๆ  
ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 



๑๗ 

 

๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (ให้ใช้ค าจ ากัดความตาม ๔.๒) 

๒.๙ สิทธิบัตร (patent) 
นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วย  
๑. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่
ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด  
๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของ
ผลงานนั้นด้วย 

การเผยแพร่ มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา 
นั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัยหรือพัฒนาต่อยอด 
ระดับ A เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ระดับชาติ  
ระดับ A+ เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์
อย่างกว้างขวาง 

 

๗.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software) 
นิยาม หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็น

ผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีหลัก
วิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ เป็นการประยุกต์หลักวิชา  
เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง
ดังนี้  
๑. การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธี เชิงตัวเลข 
(numerical method) หรือการด า เนินงานลักษณะ engineering design ซึ่ งเป็นการ
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง  
๒. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ 
(source code) เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมี 
นัยส าคัญ  



๑๘ 

 

๗.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software) 
๓. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้วระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือ
ส ารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งมิได้น า เข้ามาเพ่ือทดแทน
ระบบเดิมเพียงอย่างเดียว  
    ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 

รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วย  
๑. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งาน หลักการ
ของวิธีการท างานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็น
ว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด  
๒. ต้องผ่านการพิสูจน์หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของ
ผลงานนั้นด้วย 

การเผยแพร่ มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายต่อวงวิชาการ หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง  
๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิม  
ที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว  
๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ไดอ้ย่างแพร่หลาย  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งานอย่างกว้างขวางใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ 

 

๗.๒.๑๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม (ให้ใช้ค าจ ากัดความตาม ๔.๑) 

๗.๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม (ให้ใช้ค าจ ากัดความตาม ๔.๔) 

 

 



๑๙ 

 

๓. ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 

๓.๑ ต ารา 
นิยาม      งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจาก 

การน าข้อค้นพบจากทฤษฎีจากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษา  
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก าหนดให้เป็น 
แกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอ่ืนอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและ 
สารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาท่ีเป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่ อัน
เป็นความรู้ส าคัญท่ีมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ  
     เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนด 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
     ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอ 
ต าแหน่งทางวิชาการด้วย  
     ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึง 
ระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถ 
อ่านและท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น หาก
ผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว จะ
น ามาเสนอเป็นต าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา 

รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป 
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง 
หรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เ กี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้  
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์ หรือ  
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม , e-learning, 
online learning  
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ  
      การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการ
สอน วิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 



๒๐ 

 

๓.๑ ต ารา 
     กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของต าราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด 
การน าต ารานั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในต าราเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนด 
ต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพต าราที่ได้รับ 
การปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิด และ 
การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง  
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียน ที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  
๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
มีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง  
๑. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ ใหม่ ( body of 
Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการได้รับ 
การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ  
๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับนานาชาติ 

 

๓.๒ หนังสือ 
นิยาม      งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและ 

ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก  
ที่เป็นแกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็น 
มาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความ 
แข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือ  
ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งใน
หลักสูตรและไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  
     เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ  



๒๑ 

 

๓.๒ หนังสือ 
     หากผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน  
ไปแล้ว จะน ามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้ 

รปูแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง 
บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ 
ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  
๑. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียง  
ขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้าง 
เสริมปัญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ  
๒. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book chapter)  
โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้ อ่านสามารถท า ความเข้าใจ  
ในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ  
มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ท าให้เกิด 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคน 
จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน  
     จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ต้องมีจ านวนอย่างน้อย ๕ บท และมีจ านวน
หน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนังสือทั้ง ๕ บท จะต้อง 
ไม่ซ้ าซ้อนกันและอยู่ ในขอบข่ายสาขาวิชาที่ เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ทั้งนี้ อาจอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันหรือหลายเล่มก็ได้ และส าหรับการประเมินคุณภาพจะต้อง
ประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้  
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์  
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม  
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ  
     การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง โดยจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่ง ที่
อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่
ได้เช่นกัน  
     กรณีท่ีได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด 
การน าหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในหนังสือเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนด 



๒๒ 

 

๓.๒ หนังสือ 
ต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือที่ได้รับ 
การปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ 
การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง  
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  
๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
มีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง  
 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง  
๑. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ ใหม่ (body of 
Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการได้รับ  
การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ  
๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับนานาชาตb 

 

๓.๓ บทความทางวิชาการ 
นิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพ่ือ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทาง
วิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 

รูปแบบ ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ วิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม ที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ 



๒๓ 

 

๓.๓ บทความทางวิชาการ 
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้  
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิชาการในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้  
    ๑.๑ วารสารวิชาการระดับชาตินั้น อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒ หรือ 
    ๑.๒ วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับใน 
วงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการ
ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
จากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการเผยแพร่ อย่างแน่นอนชัดเจน  
     ๑.๓ วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ที่ ก.พ.อ. 
ก า หนด  ได้ แก่  ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science ( เ ฉพาะ ใน
ฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse ทั้งนี้วารสารวิชาการ
นั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” 
ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “บทความวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วน
ใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ 
“บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระท าไม่ได ้

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย  
มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง  
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ  
๒. สามารถน าไปอ้างอิงในฐานข้อมูลอย่างกว้างขวางในระดับชาติมีความละเอียดและ 
ความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง  
๑. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ ใหม่ ( body of 
knowledge) ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  



๒๔ 

 

๓.๓ บทความทางวิชาการ 
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

๔. ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ ผลงานการสอน/ ผลงานนวัตกรรม/ 
ผลงานศาสนา 

๔.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
นิยาม ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่าง

น้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อ
สาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ 
หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอ่ืนที่
สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและ
แนวทางแก้ไขของชุมชน ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคล
ในเชิงธุรกิจ 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าชี้แจงที่ชัดเจน รายละเอียดเนื้อหาของเอกสารแสดง
ให้เห็นถึงองค์ประกอบอย่างน้อยประกอบด้วย  
๑. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของท้องถิ่นและสังคมเป้าหมาย  
๒. สภาพการณ์ของท้องถิ่นและสังคมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
๓. กระบวนการที่ท าให้ท้องถิ่นและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  
๔. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
๕. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดข้ึนแล้ว  
๖. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความรู้ หรือความเชี่ยวชาญจากสาขา
ของผู้ยื่นขอ  
๗. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป  
     การจัดท าเอกสารผลงานต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของ 
กลุ่มเป้าหมายหรือท้องถิ่น นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดง 
หลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ 
แถบเสียง  



๒๕ 

 

๔.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
     การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ที่มีการบูรณาการศาสตร์หลายสาขา สามารถขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมได้จากผลความส าเร็จของทุกสาขา  
โดยผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการใช้ศาสตร์ 
นั้น ๆ เพื่อร่วมพัฒนาหรือแก้ปัญหาจนท าให้พ้ืนที่นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 

การเผยแพร่ การเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมท าได้โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานใน
พ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวางใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึก 
เอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิงได้ หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้อง
แสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B ลักษณะของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสาขาของผู้ ยื่นขอ มีการ 
แสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ 
ที่มาจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย มีการแสดงการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้  
ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
อย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคมนั้น  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และคุณภาพผลงานที่ยื่นขอจะต้องสามารถน าไปเป็น
แบบอย่างให้กับท้องถิ่นหรือสังคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรือถูก
น าไปใช้เป็นนโยบายในระดับจังหวัด หรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A ผลงานต้องส่งผลกระทบต่อสังคม หรือแวดวงวิชาการ 
อย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ 

 

๔.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
นิยาม ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ศิลปะ โดยผลงาน

ดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และต้อง
อธิบายได้ว่ามีแนวคิดจากปรัชญา จริยธรรม สุนทรียภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของ
ความจริง ความดี ความงาม พร้อมค าอธิบาย อันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอ้ือต่อการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม  
ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม  
ภาพพิมพ์ หรือศิลปะด้านอื่น ๆ 



๒๖ 

 

๔.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
รูปแบบ งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ ความคิดเชิงทฤษฏี 

รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นความรู้
ในการพัฒนาต่อยอดผลงาน การน าเสนอความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสาขาวิชาชีพและ
การศึกษา ตลอดจนการแสดงคุณค่าของผลงานที่เอ้ือให้เกิดการตีความและการประเมิน 
คุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน 

การเผยแพร่ เผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างกว้างขวางมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
โดยต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ได้ผ่านการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน จ านวน 
ไม่น้อยกว่าสามคนส าหรับระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และไม่น้อยกว่าห้าคนส าหรับระดับรอง
ศาสตราจารย์และระดับศาสตราจารย์โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามเสียงส าหรับระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่าสามในห้าเสียงในระดับ
รองศาสตราจารย์ และไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงในระดับศาสตราจารย์ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
(peer reviewer) ต้องมิได้สังกัดเดียวกันกับผู้ขอจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 
     วิธีการเผยแพร่  
๑. วรรณกรรมต้นแบบหรือผลงานสร้างสรรค์ต้นแบบ และเอกสารประกอบต้องพิมพ์เผยแพร่ 
หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง 
ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ หรือการแสดงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๓. การเผยแพร่ที่เกิดจากการใช้งานจริงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ตลอดจนการเผยแพร่ที่เกิดจากการได้รับเชิญไปบรรยายหรือในการ ประชุมวิชาการงานศิลป์
หรือวิชาชีพในต่างประเทศ ส าหรับศิลปะการแสดงต้องแสดงในกิจกรรมที่จัดโดยองค์กร
ระดับประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ ของประเทศไทยหรือ
นานาชาติ สถานที่น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต้องเป็นที่ยอมรับ
ในวงการวิชาชีพนั้น ๆ และต้องด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยเป็นเวทีแสดงผลงานอย่าง
ต่อเนื่องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
หมายเหตุ: คุณสมบัติของผู้ที่ท าหน้าที่เป็น peer reviewer ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็น
บุคลากรประจ า เช่น อาจารย์ประจ า ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ยังคงปฏิบัติงานหรือปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าในสถาบันเดียวกับผู้ได้รับการประเมิน เป็นต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาใกล้เคียง โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่



๒๗ 

 

๔.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีผู้ขอสังกัด และไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษา
นั้น 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B: เป็นผลงานที่มีคุณภาพทางการสร้างสรรค์ โดยสามารถอธิบาย หลักการ แนวคิด 
กระบวนการ เทคนิค รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล เพ่ือสื่อความให้กับผู้รับได้เป็น
อย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาของ
ศิลปะแขนงนั้น ๆ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร 
ระดับ A: ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัดต่อ
วิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาแขนงนั้น ๆ  
๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างาน
เดิมที่เคยมีผู้ศึกษาหรือสร้างสรรค์มาแล้ว  
๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผล
กระทบต่อบุคคล องค์กร ชุมชน หรือสังคม หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย 
หรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมีการน าไปใช้อ้างอิงในผลงานอื่น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
ระดับ A+: ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นงานที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือน าเสนอสิ่ง
ใหม่ในด้านการสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ  
๑. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างลึกซึ้ง จนท าให้เกิดการสร้าง
ความรู้ใหม่ ท าให้เกิดความก้าวหน้า เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่  ๆ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม หรือได้รับการจดสิทธิบัตร
และมีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้ หรือประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง  
๒. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ในระดับนานาชาติ 

 

 

๔.๓ ผลงานการสอน 
นิยาม ผลงานการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบัน

อ่ืนที่ ก.พ.อ. ก าหนด อันประกอบด้วย กระบวนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน วิธีการสอน 
สื่อการสอน การวัดและประเมินผล) หรือนวัตกรรมการสอน อันเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 
การ หรือวิชาชีพ ได้ใช้ปฏิบัติในงานประจ ามาแล้ว และเกิดผลลัพธ์ที่แสดงว่า ผู้ เรียนมี
พัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งใน



๒๘ 

 

๔.๓ ผลงานการสอน 
ผู้เรียนและผู้สอน ได้รับการเผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์ในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
หรือมีการถ่ายทอดสู่การใช้งานจริง ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจน รายละเอียดเนื้อหาของ
เอกสารที่น าเสนอนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วย สาระส าคัญดังต่อไปนี้  
๑. สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรือปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  
๒. ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล ที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน
ที่เป็นนวัตกรรม หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น 
รูปแบบการสอน หรือการสอนแนวใหม่ เทคนิค สื่อการสอน เทคโนโลยีดิจิทัล งานประดิษฐ์
คิดค้นที่พัฒนาขึ้น เป็นต้น  
๓. หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา แผนการสอน สื่อการเรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนรู้/
การสื่อการเรียนรู้  
๔. กระบวนการในการน าไปใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์จริง กระบวนการพัฒนาที่น าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เป้าหมาย  
๕. ผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
และก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน โดยแสดงผลลัพธ์ของผู้เรียนทั้งรายบุคคล 
และรายกลุ่ม  
๖. เอกสารหลักฐานผลการประเมินการสอนทุกกระบวนวิชา ย้อนหลัง ๒ ปีการศึกษา ส าหรับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ผลการสอนเฉลี่ยระดับดีมาก และศาสตราจารย์ 
ผลการสอนเฉลี่ยระดับดีเด่น 
๗. เอกสารหลักฐานผลการประเมินของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ  ( peer reviewer)  จาก
บุคคลภายนอก ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัย ส าหรับ
รองศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและส าหรับศาสตราจารย์ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
หมายเหตุ: คุณสมบัติของผู้ที่ท าหน้าที่เป็น peer reviewer  
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่น อาจารย์ประจ า ผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่ยังคงปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ประจ าในสถาบันเดียวกับผู้ได้รับการประเมิน 
เป็นต้น  
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ใกล้เคียง โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ใน
บังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้น  



๒๙ 

 

๔.๓ ผลงานการสอน 
    ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์
ของผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยผลงานแต่ละชิ้นต้องมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ อย่างน้อย ๒ รายการ ดังนี้  
    (๑) การน าไปใช้งานจริงโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานต้นสังกัด ระดับคณะ 
มหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอ่ืน การขยายผลใช้งาน เป็นต้นแบบภายในคณะ 
มหาวิทยาลัย เป็นต้น  
    (๒) ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ที่เข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น หนังสือรับรองการยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร เป็นต้น  
     (๓) บทความฉบับสมบูรณ์เสนอในที่ประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพ 
ที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปีทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีการ
บรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย สถาบัน และมีการประเมินคุณภาพ  
    (๔) บทความวิชาการในหนังสือรวมบทความ หรือวารสารวิชาการที่มีการบรรณาธิการโดย
คณะผู้ทรงคณุวุฒิในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
    นอกจากนี้ ยังต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็น
อาจารย์ โดยสรุปเป็นเอกสารที่มีสาระส าคัญ ดังนี้  
    (๑) ความเป็นผู้อุทิศเวลาและผู้สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือดูแล ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์
ระหว่าง “ครู” และ “ลูกศิษย์” ไม่เพียงทางวิชาการ หรือวิชาชีพ แต่รวมถึงสัมพันธภาพที่
ก่อให้เกิด ความเอ้ืออาทรระหว่างกัน น าไปสู่การปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
ของลูกศิษย์  
    (๒) ความเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยได้รับการยอมรับจากวง
วิชาการ หรือวิชาชีพ โดยต้องแสดงหลักฐานการได้รับรางวัลหรือการยกย่องจากสมาคม
วิชาการ หรือวิชาชีพ 

การเผยแพร่ เอกสารสรุปผลการจัดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสอน ที่ผ่านการใช้งานจริงมาไม่
น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา หรือ ๔ ภาคการศึกษา หรือใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ กระบวน
วิชา โดยต้องแสดงหลักฐานว่า ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจาก
หลากหลาย สถาบันในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ในระดับ 
มหาวิทยาลัยส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และในระดับชาติส าหรับ ต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
 



๓๐ 

 

๔.๓ ผลงานการสอน 
ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B  
๑. แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ นวัตกรรม เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ปรับจากแนวคิดเดิม 
หรือเป็นแนวคิดใหม่  
๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่ผลลัพธ์ การจัดการเรียนรู้ หรือ
สมรรถนะผู้เรียนเชิงประจักษ์ หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ และต้องมีหลักฐาน
ชัดเจนว่าผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอ่ืนได้ การขยายผล
ใช้งานเป็นต้นแบบภายในคณะ มหาวิทยาลัย  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า ผลการศึกษาสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนิติบุคคลอื่น  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า ผลการศึกษาผ่าน 
การรับรองมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 

 

๔.๔ ผลงานนวัตกรรม 
นิยาม ผลงานนวัตกรรมต้องเป็นสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งส่งผลให้

เกิดการพัฒนามาตรฐาน ประสิทธิภาพ มูลค่า คุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์สร้าง
ผลกระทบได้ในวงกว้าง ในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงสาธารณะ และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  
(๑) ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น ผลิตภัณฑ์ (product) การบริการ (service) 
กรรมวิธีที่เก่ียวกับการผลิต (process) หรือ  
(๒) ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การ
บริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอ่ืนใด 

รูปแบบ จัดท า เป็นเอกสารและหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึ งบทบาทหน้าที่ ของผู้ขอ ผลงาน
กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ
สาธารณะ รวมถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้  
๑. เอกสารพร้อมหลักฐานข้อมูลคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง ที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในด้านต่าง ๆ การสร้าง ทีมงานหรือเครือข่าย การผลักดันการน า
ผลงานไปใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ อาทิ ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 



๓๑ 

 

๔.๔ ผลงานนวัตกรรม 
( I&E career preparation) ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายหรือเชื่อมโยงภาคส่วนอ่ืน ( I&E 
engagement)  
๒. เอกสารพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรมที่สรุปข้อมูล ที่แสดงให้เห็น  
การพัฒนาผลงานสอดคล้องกับรูปแบบผลงานนวัตกรรมโดยสามารถจ าแนกตามผลงาน
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น
ดังนี้  
    ๒.๑ ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ  
    ๒.๒ ค าอธิบายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรือการท าให้เกิดคุณค่าในมิติใหม่ 
โดยระบุแนวทางใหม่ หรือวิธีการใหม่ หรือวิธีท าให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดี
กว่าเดิม หรือวิธีที่ท าให้เกิดจากการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย หรือวิธีที่ท า
ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือความรู้ใหม่ในประเทศจากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของการก าหนดปัญหาและแก้ปัญหา หรือการสร้างคุณค่าในมิติใหม่ 
    ๒.๓ ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือการสร้างคุณค่า  
    ๒.๔ ค าอธิบายถึงความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ  
    ๒.๕ ค าอธิบายถึงการด าเนินการหรือการน าผลงานไปใช้ประโยชน์  
    ๒.๖ ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้  
๓. เอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ผู้เสนอผลงาน สามารถใช้
เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่
ใช้ในการพัฒนาบทบาทของผู้มีส่วนร่วม หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม อาทิ      
    ๓.๑ ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property)  
    ๓.๒ ข้อมูลในการน าผลงานไปต่อยอด/ สร้างมูลค่าเพ่ิม (entity creation)  
    ๓.๓ ข้อมูลการได้รับทุนจากภายนอก (sponsored research)  
    ๓.๔ ข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์ (use & licensing) อาทิ หลักฐานการประเมินผลลัพธ์
หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ หรือรายงานผล
การประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระ 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (peer reviewer) ที่ได้รับ 
การยอมรับ  
๑. รายงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์ อาทิ  
    ๑.๑ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือรายงานเชิงเทคนิค ( technical report) ที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม ( industry sponsored activities) รวมถึงสัญญาหรือ



๓๒ 

 

๔.๔ ผลงานนวัตกรรม 
ข้อตกลงการท างานร่วมกันแสดงถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ใหม่  (novel data/products)  ข้ อมู ล  วิ ธี ก า ร /กระบวนการ ใหม่  ( novel process 
/procedure) การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลาย สถาบัน 
    ๑.๒ รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระที่แสดงถึงผลลัพธ์ ผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากผลงานนวัตกรรม  
     ๑.๓ ในกรณีที่ผลงานนวัตกรรมไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ต้องมีหลักฐานแสดง
เหตุผล รวมถึงต้องมีหลักฐานยืนยันถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
๒. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานนวัตกรรม อาทิ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร เอกสารแสดงการได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  
๓. การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมผ่านเวทีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้มี
การน าเสนอผลงานด้านนวัตกรรมสู่สาธารณะ  
๔. การแพร่หลาย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ฝังตัว (embedded) ใน
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตหรือการบริการ 
 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี  
ระดับ B  
๑. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรหรือ
พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง โดยมีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการ ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา พัฒนาและทดสอบผลงาน ต้นแบบในสถานการณ์จริง หรือการ
พัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี (Technology 
Readiness Level :  TRL) ในระดับ ๓ ขึ้นไป ที่ผ่านขั้นการพิสูจน์แนวคิด (proof-of-
concept) และ ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล และ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
๒. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งาน หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added : EVA) ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม 
และเศรษฐกิจ 
ระดับ A  
๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ ที่มีความ
แตกต่างจากเดิมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือ



๓๓ 

 

๔.๔ ผลงานนวัตกรรม 
คุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงขั้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) 
ในระดับ ๕ ขึ้นไป ที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของทั้งระบบผ่านการทดสอบว่าท างานได้จริง เป็น
ต้ นแบบระบบสมบู รณ์  ( full function prototype)  ส ามารถสาธิ ตการท า ง าน ใน
สภาพแวดล้อมจริง ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง  
๒. น าไปสู่การต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลงานด้วยการน า ไปใช้ ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ (commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สาธารณะ และเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
เป็นที่ประจักษ์หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ที่สูงขึ้น 
โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ  
ระดับ A+  
๑. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือมีการบูรณาการศาสตร์ ที่น าไปสู่การ
ได้เทคโนโลยีใหม่หรือกระบวนการใหม่ หรือเป็นการเพ่ิมคุณภาพ และคุณสมบัติใหม่ ๆ (key 
features) ของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หรือเกิดการขยาย
ผลที่น าไปสู่การจัดตั้งธุรกิจใหม่ (entity creation) อาทิ จัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเริ่มต้น 
(startup/spin-off) หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึง 
ขั้นเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) ในระดับ ๘ ขึ้นไป เป็นเทคโนโลยีที่
ผ่านการทดสอบครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมน าไปใช้งานจริงในภาคการผลิตและบริการ (fully 
qualified) หรือประสบผลส าเร็จในการใช้งานจริง (proven) ตามมาตรฐานสากล และแสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์เกดิผลส าเร็จเป็นรูปธรรม  
๒. ได้รับการยอมรับระดับชาติ หรือ นานาชาติ และถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
(commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สาธารณะในวงกว้าง หรือก่อให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงแบบก้าวกระโดดสู่ระดับประเทศ หรือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมที่น า ไปสู่การ
ผลิตหรือบริการมูลค่าสูง หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : 
EVA) ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 
 
ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม  
ระดับ B 
๑. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการ ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคม เป้าหมาย พัฒนาออกแบบ
กระบวนการ ทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริง และมีการติดตามประเมินผลลัพธ์ 
หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพ ที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ



๓๔ 

 

๔.๔ ผลงานนวัตกรรม 
ความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดับ ๓ ขึ้นไป ที่ผ่าน
การทดสอบ แนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง หรือ มี
การตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพ้ืนที่น าร่องเพ่ือยืนยัน ผลกระทบ
ตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาความพร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น ามา
ประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
๒. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งาน หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added : EVA) ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม 
และเศรษฐกิจ  
ระดับ A  
๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และมีการน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย หรือเชิงระบบ หรือ
เชิงกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับองค์กรหรือเครือข่าย ภาคส่วน (consortium) หรือ
ชุมชน ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงขึ้น หรือ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้ และเทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness Level 
: SRL) ในระดับ ๕ ขึ้นไป ที่แนวทางในการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ และถูกน าเสนอแก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอ่ืน 
ร่วมกับการ ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบแนวทางการพัฒนา 
การแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานสากล และ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
๒. มีการน าไปใช้เป็นต้นแบบ หรือมีการถ่ายทอดการด าเนินงานไปยังองค์กร หรือเครือข่าย
องค์กรหรือชุมชนอ่ืน หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) 
ที่สูงขึ้น โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ  
ระดับ A+  
๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการน าไปใช้ในเชิงนโยบาย หรือเชิงระบบ หรือเชิง
กลไก หรือการสร้างหน่วยธุรกิจ ที่ท างานลักษณะ ไม่แสวงหาก าไรหรือ social enterprise ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อย่างมีนัยส าคัญ (อาทิ นวัตกรรมภาครัฐ นวัตกรรม
สังคมดิจิทัล นวัตกรรม หน่วยเชื่อมโยง นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเชิงสังคม นวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจ แบ่งปัน) ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพ
ที่สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยี ด้านสังคม (Social 
Readiness Level : SRL) ในระดับ ๘ ขึ้นไป ที่มีการเสนอ แนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา
ในรูปแบบแผนการด าเนินงานที่สมบูรณ์ และได้รับการยอมรับ หรือ ได้รับการยอมรับให้น าไป



๓๕ 

 

๔.๔ ผลงานนวัตกรรม 
ประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งแวดล้อม อ่ืน ๆ ได้จริง ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ในการน าไปใช้ ประโยชน์ได้จริง  
๒. น าไปสู่การขยายผลในวงกว้าง ในระดับพ้ืนที่เขตภูมิสังคมหรือจังหวัด หรือภูมิภาค หรือ
ประเทศ หรือเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลนวัตกรรมทางสังคม
หรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนวัตกรรมจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ที่สูงขึ้น 
โดยมีหลักฐาน การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

 
 

๔.๕ ผลงานศาสนา 
นิยาม ผลงานที่มีคุณค่า และคุณูปการต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 

โดยการน าหลักการทางศาสนาที่ผ่านการบูรณาการกับศาสตร์ สมัยใหม่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
จิตใจ และปัญญา เสริมสร้างชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม การเมือง และ
ด้านอ่ืน ๆ จนก่อให้เกิดประโยชน์ ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  
๑. เป็นผลงานจากการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาสัปปายสถาน ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติ และ
ออกแบบกระบวนปฏิบัติที่เหมาะสมกับวิถีของชีวิต และสังคมโลก จนท าชุมชน และสังคม
โลกเกิดสันติสุขในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนา จิตใจ สติ ปัญญา และพฤติกรรมของประชาชน  
๒. เป็นผลงานจากการเผยแผ่ สร้างเครื่องมือการเผยแผ่ที่สมสมัย และเอ้ือต่อการเผยแผ่
หลักการทางศาสนา รวมถึงเสริมสร้างวิธีเผยแผ่ ที่สามารถน าหลักธรรมค าสอนของศาสนา
ต่าง ๆ มาชี้น าชุมชน และสังคม เพ่ือให้เกิดสันติสุข โดยต้องเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย  
๓. เป็นผลงานจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการบูรณาการ หลักการทาง
ศาสนาออกไปท าหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา นวัตกรรม
ทางศาสนา และอ่ืน ๆ จนกลายเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยต้องชี้ให้เห็นว่าได้น าไปปฏิบัติ อย่างสม่ าเสมอ  
๔. เป็นผลงานจากการบูรณาการค าสอนทางศาสนาให้สอดรับกับศาสตร์สมัยใหม่หรือใช้
ภาษาสากลเป็นเครื่องมือในการน าเสนอหลักการทางศาสนา เพ่ือให้สามารถเข้าถึงความ
ต้องการของสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  



๓๖ 

 

๔.๕ ผลงานศาสนา 
๕. เป็นผลงานจากการสร้างหลักวิชาการที่สอดคล้องกับหลักศาสนา เป็นทางเลือกคู่กับหลัก
วิชาการของประเทศตะวันตก เพ่ือให้หลักการทางศาสนาเป็นองค์ความรู้ (body of 
knowledge) ที่สามารถน าไปเป็นกรอบในการพัฒนาองค์ความรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจน รายละเอียดเนื้อหาของ
เอกสารที่น าเสนอนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วย สาระส าคัญดังต่อไปนี้  
๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของบุคคล ชุมชน องค์กร และสังคมก่อน
ด าเนินการ  
๒. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และถอดแบบอย่างของความส าเร็จ ที่เก่ียวข้องกับประเด็น
ที่จะวิจัยและพัฒนา  
๓. ศึกษาวิเคราะห์หลักศาสนาที่เอ้ือต่อการวิจัยและพัฒนา  
๔. บูรณาการหลักศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ให้เหมาะกับสภาพปัญหา และความต้องการ  
๕. สร้างรูปแบบ กระบวนการ หรือหลักสูตร  
๖. พัฒนาบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพ้ืนที่เป้าหมาย  
๗. ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการพัฒนาบุคคล หรือพ้ืนที่เป้าหมาย  
๘. น าเสนอองค์ความรู้ใหม่ (body of knowledge)  
๙. กระบวนการติดตาม รักษา และพัฒนาต่อยอดให้การพัฒนาในพ้ืนที่ เป้าหมายมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป  
    ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องแสดงหลักฐาน เชิงประจักษ์
ของผลงานที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ส าหรับ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และขององค์กรและสังคมระดับชาติ ส าหรับ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยผลงานแต่ละชิ้นต้องมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ตามข้อ (๑) - (๔) อย่างน้อย ๒ รายการ ดังนี้  
(๑) หลักฐานเชิงประจักษ์ของการน าไปใช้งานจริง โดยภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชน 
องค์กรและสังคม  
(๒) หลักฐานเชิงประจักษ์ของผลงานเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) สามารถเป็น
ต้นแบบที่ดีที่น าไปศึกษาและต่อยอดได้  
(๓) มีรูปภาพ วีดิทัศน์ ภาพยนต์ หรือแถบเสียงที่มีการถอดบทเรียนแล้ว น าเสนอผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  
(๔) มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีผ่านการลงมือปฏิบัติเผยแพร่ ในระดับชาติ 
    นอกจากนี้ ยังต้องเสนอเอกสารและแสดงพยานหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 



๓๗ 

 

๔.๕ ผลงานศาสนา 
(๑) มุ่งมั่น และใส่ใจต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในวิถีทางที่ถูกต้อง และเหมาะสม และเป็น
แบบอย่างของนักสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ในวิถีโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป  
(๒) ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจรรยาที่งดงาม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่
ดีในการด าเนินชีวิตแก่ผู้อื่นในชุมชน และสังคม ไม่มีความด่างพร้อยในการด ารงชีวิต 
(๓) มีจิตเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ มุ่งพัฒนางานจิตอาสา ปรารถนา ให้ผู้อื่นมีความสุขจาก
การท างาน เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ  
(๔) มีปัญญาเพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชน และสังคม ใช้ปัญญา สร้างสรรค์คุณค่าต่อทาง
ชุมชน สังคม ผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

การเผยแพร่ เอกสารสรุปผลการใช้หลักศาสนาในการปฏิบัติงานที่ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๒ ปีการศึกษา หรือ ๔ ภาคการศึกษา หรือ ๔ กระบวนวิชา โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน
การประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบันในสาขาวิชา
นั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ในระดับมหาวิทยาลัยส าหรับต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และในระดับชาติส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับ B ผลงานที่มีหลักฐานชัดเจนว่า ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
จิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในชุมชนหรือในพ้ืนที่เป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม หรือ
โครงการ  
ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่เป้าหมายระดับชาติที่เข้ามาร่วมกิจกรรมจน
สามารถน าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องค์กร  
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องก่อให้ เกิดผลกระทบทางบวกต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่เป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม 
น าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องค์กร และสังคม ระดับชาติภูมิภาค และนานาชาติ  
จนกลายเป็นองค์ความรู้ ใหม่ (body of knowledge) และเป็นกรณีศึกษาที่ดี  (best 
practice) ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษาดูงานแล้วน าไปขยายผลไปสู่การพัฒนาต่อยอดในพ้ืนที่ 
อ่ืน ๆ ต่อไป 

 


