
การขอตาํแหน่งทางวชิาการ
ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ชริ  คชการ

รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและวชิาการ

27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2562



ขาราชการ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2560

พนักงานมหาวิทยาลัย

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยตําแหนงทางวิชาการ

พ.ศ.2561



พิจารณาจาก…

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ภาระงานสอน

การประเมินผลการสอน 

ผลงานทางวิชาการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

1. ตองมีความซ่ือสัตย ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตน และไมลอกเลียนผลงาน

ของผูอ่ืน ไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารทางวิชาการมากกวา 1 

ฉบับ รวมถึงไมคัดลอกขอความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไมอางอิงผลงานเดิมตามหลัก

วิชาการ  ท้ังนี้ในลักษณะท่ีจะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม

2. ตองอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในผลงานทางวิชาการของตนเอง

เพื่อแสดงหลักฐานของการคนควา

3. ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน

หรือสิทธิมนุษยชน



4. ตองไดผลงานทางวิชาการมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ปราศจาก

อคติ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย โดยหวัง

ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน และไมขยายขอคนพบโดย

ปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ

5. ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางท่ีชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย

6. ตองยื่นหลกัฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของหนวยงาน 

หรือสวนงานท่ีมีการดําเนินการ ในกรณีท่ีเปนผลงานทางวิชาการมีการใชขอมูลจากการทําการ

วิจัยในคนหรือสัตว

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ตอ)



อาจารย 
(ปริญญาเอก หรือ 

เทียบเทา)

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
1 ป 2 ป 2 ป

 โดยวิธีปกติ

ผศ. รศ. ศ.

1. มีชม.สอนประจําวิชาซ่ึงเทียบคาได

ไมนอยกวา 3 หนวยกิตระบบทวิภาค
   

(ไมกําหนดหนวยกิต)

2. ผลการสอน ชํานาญ ชํานาญพิเศษ -

3. เอกสารที่ใชประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน “ดี” เอกสารคาํสอน “ดี” -

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   

คุณสมบัติ

 โดยวิธีพิเศษ

ปฏิบัติงานไมครบระยะเวลาที่กําหนด หรือเสนอขอตําแหนงขามขั้น หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา



การประเมินผลการสอน



 กรณีสอนคนเดียวท้ังรายวิชาท่ีมี 3 หนวยกิตระบบทวิภาค ใหเสนอเอกสารทั้งรายวิชา

เอกสารหลักฐานที่ใชประเมินผลการสอน

 กรณีสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาท่ีมีผูสอนรวมกันหลายคน ตองเสนอเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการ

สอนในรายวิชาตาง ๆ เฉพาะสวนท่ีตนสอน อยางนอย 1 รายวิชาซ่ึงรวมกันไดไมนอยกวา 3 หนวยกิต

ระบบทวิภาค

 เอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน และคุณภาพผลการสอน นํามาใชขอตําแหนงได 

ภายใน 3 ปนับจากวันประเมิน

 การขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น ตองประเมินผลการสอนใหมทุกครั้ง

 เอกสารหลักฐานที่ใชประเมินผลการสอนตองใชในการสอนมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

 การขอตําแหนง ศาสตราจารย ไมตองประเมินผลการสอน ยกเวนขอตําแหนงโดยวิธีพิเศษที่ไมเคยผานการ

ประเมินผลการสอนมากอน ตองประเมินผลการสอนและมีผลการสอนในระดับ “เชี่ยวชาญ”



งานสอนท่ีไมใชงานควบคุมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
1. งานสอนภาคบรรยาย 15 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค

2. งานสอนภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค

3. งานฝกงานหรอืฝกภาคสนาม 45 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค

4. งานควบคุมโครงงาน 45 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค

**สวนงานอาจกําหนดภาระงานสอนและการเทยีบคาหนวยกิตที่แตกตางหรือเพิม่เติมได

โดยเสนอมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ**

การเทียบหนวยชั่วโมงและหนวยกิต

งานควบคุมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา

ใหเทียบหนวยชั่วโมงและหนวยกิตจากบัณฑิตวิทยาลยั



ผูขอตําแหนง ประธาน อนุกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ

คณาจารยประจํา

หัวหนาสวนงาน หรือ

รองหัวหนาสวนงาน
ที่ไดรับมอบหมาย 

หัวหนาภาควิชา
ที่เปนผูบังคับบัญชาของ

คณาจารยประจํา 

ผูแทนหัวหนาสวนงาน
ที่มีสวนเกี่ยวของกับการสอน จํานวน 

1 คน โดยอาจเปนผูเกี่ยวของกับ

การสอนภายในสวนงาน หรืออาจเปน

ผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก

สวนงาน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย

เจาหนาที่ของสวนงาน
ที่ไดรับมอบหมาย 

ผูแทนหัวหนาสวนงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการสอน จํานวน 2 คน 

โดยอาจเปนผู เกี่ยวของกับการสอนภายในสวนงาน หรืออาจเปน

ผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกสวนงาน หรือภายนอกมหาวิทยาลยั
หัวหนาภาควิชา

หัวหนาสวนงาน ใหเปนไปตามที่อธิการบดีแตงตั้ง

อธิการบดี ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

**มติผลการประเมินการสอนใชเสยีงขางมาก**

องคประกอบของ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในช้ันตน



“ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน

ในการขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.2554” 

ทั้งน้ี การประเมินผลการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการตาม

ไดไมเกินวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564



ผลงานทางวิชาการ



ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย (วิธีปกต)ิ

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “ดี” ตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1. งานวิจัย 2 เร่ือง  

2. งานวิจัย 1 เร่ือง + ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  

1 รายการ  

3. งานวิจัย 1 เร่ือง + ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 1 เร่ือง  

4. งานวิจัย 1 เร่ือง + ตํารา/หนังสือ  1 เลม 

ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “ดี” ตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1. งานวิจัย 2 เร่ือง   

2. งานวิจัย 1 เร่ือง + ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 1 รายการ

3. งานวิจัย 1 เร่ือง + ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 1 เร่ือง 

4. งานวิจัย 1 เร่ือง + ตํารา/หนังสือ 1 เลม 

5. งานวิจัย 1 เร่ือง + บทความทางวิชาการ 1 เร่ือง เผยแพรใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติ

* ตํารา/หนังสือ 1 เลม ไมกําหนดจํานวนหนา 

** เฉพาะหนังสือท่ีเปน book chapter จะนํามาแทนหนังสือ 1 

เลม จะตองมีจํานวนอยางนอย 5 บท และมีจํานวนหนารวมกันไม

นอยกวา 80 หนา

* งานวิจัยในลักษณะ case report นํามาขอตําแหนงได

** ตํารา/หนังสือ มีจํานวนหนาประมาณ 30 หนาของหนังสือขนาด 

8 หนายก หรือถาเปนผูแตงรวมตองมีสัดสวนเทียบไดเทากับจํานวน

หนาท่ีเปนผูแตงเองประมาณ 30 หนาของหนังสือขนาด 8 หนายก

สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
อาจนํา ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือบทความทางวิชาการ ท่ีมีคุณภาพระดับ 

“ดีมาก” แทน “งานวิจัย” ในขอ 2-4 ได



ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย (วิธีพิเศษ)

ผลงานทางวิชาการตามวิธีปกติ และมีคุณภาพ “ดีมาก”



ตําแหนง รองศาสตราจารย (วิธีปกต)ิ

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั

วิธีที่ 1

ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “ดี” ประกอบดวย

ตํารา/หนังสือ 1 เลม และ ผลงานทางวิชาการตามขอใดขอ

หนึ่ง ดังนี้

1. งานวิจัย 2 เรื่อง

2. งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะ

อ่ืน 1 รายการ

3. งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการรับใชสังคม 1 เรื่อง

วิธีที่ 1

ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “ดี” ประกอบดวย

บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง ที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ หรือ ตํารา/หนังสือ 1 เลม และ ผลงานทาง

วิชาการตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1. งานวิจัย 2 เรื่อง

2. งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะ

อ่ืน 1 รายการ

3. งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการรับใชสังคม 1 เรื่อง



ตําแหนง รองศาสตราจารย (วิธีปกติ)

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

วิธีที่ 2

ผลงานทางวิชาการ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1. งานวิจัย 3 เร่ือง โดย 2 เร่ืองมีคุณภาพ  “ดีมาก” 

และ 1 เร่ือง มีคุณภาพ “ดี”

2. งานวิจัย 2 เร่ือง มีคุณภาพ “ดีมาก”  + ผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอ่ืน มีคุณภาพ “ดี” 

3. งานวิจัย 2 เร่ือง มีคุณภาพ “ดีมาก” + ผลงานวิชาการ

รับใชสังคม มีคุณภาพ “ดี”

วิธีที่ 2

งานวิจัย 5 เร่ือง โดย 3 เร่ือง มีคุณภาพ “ดีมาก” และ

เผยแพรในฐานขอมูลระดบันานาชาติ

สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

วิธีที่ 2

เสนอ ตํารา/หนังสือ 2 เลมมีคุณภาพ “ดีมาก” 

และ 1 เลม มีคุณภาพ “ดี” แทนผลงานตาม ขอ 1-3 ได

ผลงานทางวิชาการตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1. งานวิจัย 3 เร่ือง โดย 2 เร่ืองมีคุณภาพ “ดีมาก” 

และ 1 เร่ือง มีคุณภาพ “ดี”

2. ตํารา/หนังสือ 3 เลม โดย 2 เลมมีคุณภาพ “ดีมาก” 

และ 1 เลม มีคุณภาพ “ดี”



ตําแหนง รองศาสตราจารย (วิธีพิเศษ)

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั

ผลงานทางวิชาการเฉพาะวิธีที่ 1 และมีคุณภาพ 

“ดีมาก”

ผลงานทางวิชาการตามวิธีปกติ และมีคุณภาพ 

“ดีมาก”

* ตํารา/หนังสือ 1 เลม ไมกําหนดจํานวนหนา 

** เฉพาะหนังสือทีเ่ปน book chapter จะนํามาแทน

หนังสือ 1 เลม จะตองมีจํานวนอยางนอย 5 บท และมี

จํานวนหนารวมกันไมนอยกวา 80 หนา

* งานวิจัยในลักษณะ case report นํามาขอ

ตําแหนงไมได

** ตํารา/หนังสือ มีจํานวนหนาประมาณ 50 หนา

ของหนังสือขนาด 8 หนายก หรือถาเปนผูแตงรวมตอง

มีสัดสวนเทียบไดเทากับจํานวนหนาที่เปนผูแตงเอง

ประมาณ 50 หนาของหนังสอืขนาด 8 หนายก



นําผลงานทีเ่ผยแพรมาแลวไมเกิน 3 ปกอนวันที่ดํารงตําแหนง ผศ.มาขอตําแหนงได และตองมีผลงาน

ทางวิชาการหลงัดํารงตําแหนง ผศ. รวมอยูในผลงานทุกประเภทที่ขอตําแหนงดวย

1. กรณีขอตําแหนง รศ. ภายใน 3 ป หลังดํารงตําแหนง ผศ.

2. กรณีขอตําแหนง รศ. เกินกวา 3 ป หลังดํารงตําแหนง ผศ. 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองเปนผลงานหลงัจากรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ผศ.

กรอบเวลาของผลงานท่ีนํามาขอตาํแหนงรองศาสตราจารย (พนักงานมหาวิทยาลัย)



ตําแหนง ศาสตราจารย (วิธีปกติ)

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “ดีมาก” ประกอบดวย ตํารา/หนังสือ 1 เลม  และผลงานทางวิชาการตามขอใด

ขอหนึ่ง ดังนี้ 

1. งานวิจัย 5 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

2. งานวิจัย 1 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เผยแพรใน

ระดับนานาชาติ หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย 5 เรื่อง 

วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “ดีเดน” ตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1. งานวิจัย 5 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

2. งานวิจัย 1 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เผยแพรในระดับ

นานาชาติ หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย 5 เรื่อง

**งานวิจัยในลักษณะ case report นํามาขอตําแหนงไมได

จํานวนผลงานทางวิชาการ



ตําแหนง ศาสตราจารย (วิธีปกติ)

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “ดีมาก” ประกอบดวย ตํารา/หนังสือ 2 เลม และผลงานทางวิชาการตามขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 

1. งานวิจัย 2 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ หรือ TCI กลุม 1

2. งานวิจัย 1 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ หรือ TCI กลุม 1 และผลงานทางวิชาการในลักษณะ

อื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย 2 เรื่อง 

วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “ดีเดน” ตามขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 

1 งานวิจัย 3 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ หรือ TCI กลุม 1

2. ตํารา/หนังสือ 3 เลม  

3. ผลงานทางวิชาการอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

3.1 งานวิจัย 1 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ หรือ TCI กลุม 1 และผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ 

หรือ ผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย 3 เรื่อง 

3.2 ตํารา/หนังสือ 1 เลม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยาง

นอย 3 เรื่อง



ตําแหนง ศาสตราจารย (วิธีพิเศษ)

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั

เสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีท่ี 1 และมีคุณภาพ “ดีเดน”

* ตํารา/หนังสือ 1 เลม ไมกําหนดจํานวนหนา 

** เฉพาะหนังสือทีเ่ปน book chapter จะนํามา

แทนหนังสือ 1 เลม จะตองมีจํานวนอยางนอย 5 บท 

และมีจํานวนหนารวมกันไมนอยกวา 80 หนา

*งานวิจัยในลักษณะ case report นํามาขอตําแหนง

ไมได

** ตํารา/หนังสือ มีจํานวนหนาประมาณ 80 หนาของ

หนังสือขนาด 8 หนายก หรือถาเปนผูแตงรวมตองมี

สัดสวนเทียบไดเทากับจํานวนหนาทีเ่ปนผูแตงเอง

ประมาณ 80 หนาของหนังสอืขนาด 8 หนายก



นําผลงานที่เผยแพรมาแลวไมเกิน 3 ปกอนวันที่ดํารงตําแหนง รศ.มาขอตําแหนงได และตองมี

ผลงานทางวิชาการหลงัดํารงตําแหนง รศ. รวมอยูในผลงานทกุประเภททีข่อตําแหนงดวย

กรอบเวลาของผลงานที่นํามาขอตําแหนงศาสตราจารย (พนักงานมหาวิทยาลัย)

1. กรณีที่ขอตําแหนง ศ. ภายใน 3 ป หลังดํารงตําแหนง รศ.

2. กรณีขอตําแหนง ศ. เกินกวา 3 ป หลังดํารงตําแหนง รศ. 

ผลงานทางวิชาการทกุประเภทตองเปนผลงานหลงัจากไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง รศ.



ตําแหนง วิธีการเสนอขอ ผูทรงคุณวุฒิ การตัดสนิ

ผูชวยศาสตราจารย

(ขาราชการ/

พนกังานมหาวิทยาลัย)

วิธีปกติ

วิธีพิเศษ

3 คน

5 คน เสียงขางมาก

รองศาสตราจารย

(ขาราชการ/

พนกังานมหาวิทยาลัย)

วิธีปกติ วิธีท่ี 1 

วิธีปกติ วิธีท่ี 2 

วิธีพิเศษ 

3 คน

3 คน

5 คน

เสียงขางมาก

ศาสตราจารย

(ขาราชการ/

พนกังานมหาวิทยาลัย)

วิธีปกติ วิธีท่ี 1 

วิธีปกติ วิธีท่ี 2

วิธีพิเศษ 

3 คน

3 คน

5 คน

เสียงขางมาก

เสียงขางมาก

4 ใน 5 เสยีง

เกณฑการตัดสิน



ลักษณะการมีสวนรวมในผลงาน



ผูดําเนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และ
ความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห
ขอมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะ (Research 
Summary and Recommendation) รวมทั้งเปนผูดําเนินการหลักในการเผยแพร
ผลงานดังกลาว

ทั้งน้ี ผลงานวิจัยแตละเรื่องควรมีผูดําเนินการหลัก (Corresponding author)
ไดเพียงคนเดียว

การมีสวนรวม (ขาราชการ)



งานวิจัย 
1. มีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 50 

2. เปนผูดําเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยที่เก่ียวเนือ่งสอดคลองกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกัน

แลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ 50 ของผลงานวิจัย 1 เรื่อง

3. กรณีชุดโครงการ Research Program ตองเปนผูดําเนินการหลกัในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) 

อยางนอย 1 เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ 50

4. กรณงีานวิจัยที่เปนชดุตอเนื่องกัน ตองเปนผูดําเนินการหลกั และมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวา

รอยละ 50

ผลงานทางวิชาการท่ีมิใชงานวิจัย 
มีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 50 และตองเปนผูดําเนินการหลกั

การมีสวนรวม (ขาราชการ)



กรณีเสนอผลงานวิชาการรบัใชสงัคม ซึ่งมีการดําเนินงานเปนหมูคณะ หรือเปนงานที่มีการบรูณาการหลาย

สาขาวิชา ผูขอตําแหนงตองเปนผูดําเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาทในขั้นตอนการทํางาน

อยางนอย 3 ขั้นตอน คือ

1. การวิเคราะหสถานการณกอนเริม่กิจกรรมรับใชสงัคม

2. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรอืแนวคดิหรือกิจกรรม

3. การประเมินผลลพัธและสรปุแนวทางในการนําไปขยายผลหรอืปรบัปรงุ

ใหผูขอตําแหนงระบุบทบาทหนาที่และความรับผดิชอบในผลงานของผูรวมงานทกุคน และบทบาทหนาที่

หลักของผูขอตําแหนง โดยใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรอง

กรณีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนผลมาจากวิทยานิพนธของนกัศึกษา

ที่ผูขอตําแหนงเปนอาจารยที่ปรกึษา ผูขอตําแหนงมีสวนรวมไมเกินรอยละ 50 

การมีสวนรวม (ขาราชการ)



การลงนามรับรองการมีสวนรวม (ขาราชการ)

• ผูรวมงานทุกคนตองลงนามรับรองการมีสวนรวมและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในผลงาน

• หากไมสามารถติดตอผูรวมงานได ดําเนินการดังนี้ 

- กรณีผูรวมงานทุกคนไมสามารถลงนามได ใหถือวาผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมในผลงานเทากัน

- กรณีผูรวมงานบางคนลงนามไมได ใหมีการลงนามรับรองโดยหัวหนาภาควิชาหรือคณบดี และ
ผูขอเปนอยางนอย พรอมทั้งช้ีแจงเหตุผลความจําเปนที่ผูนั้นไมสามารถลงนามได หรือเหตุผลที่ไม
สามารถระบุการมีสวนรวมของผูนั้นใหชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิฯ เปนผูพิจารณาเหตุผลความจําเปนดังกลาว 



ผูดําเนินการหลัก (Principal Investigator) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสาํคัญใน

การออกแบบการวิจัย  การวิเคราะหขอมูล  และการสรุปผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะ และเปนผูนิพนธหลกั 

ซึ่งจะทําหนาที่เปนผูประสานงานการ (พิมพ) เผยแพรผลงานทางวิชาการดวยก็ได และโดยทั่วไปจะวางไวเปน

ผูนิพนธชื่อแรก (First author) และตองมีสวนรวมเปนรอยละมากที่สดุในผลงานวิจัย เวนแตเปนงาน

วิทยานิพนธของนกัศึกษา 

ผูรับผิดชอบการวิจัยรวมท้ังประสานงานการเผยแพร (Corresponding Author) หมายถึง 

บุคคลทีร่ับผิดชอบหลกัในการออกแบบการวิจัย ประมวลและสรุปผลการวิจัย ติดตอประสานงานและใหคํา

ชี้แจงทางวิชาการกับกองบรรณาธกิารของวารสารที่เผยแพรผลงาน รวมถึงเปนผูรับผิดชอบการติดตอประสาน

จากผูสนใจในผลงานทีเ่ผยแพร

*ตองมีการระบุการเปน Corresponding author ใหชัดเจน หากผลงานนั้นมี Corresponding author 

มากกวา 1 คน คนที่เปน Corresponding author ตองไมสังกัดสถาบันเดียวกัน 

การมีสวนรวม (พนักงานมหาวิทยาลัย)



งานวิจัยและบทความทางวิชาการ
1. มีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 50 หรือ เปน corresponding author มีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 20

(งานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ตีพิมพกอนวันที่ 1 มี.ค.62 corresponding author มีสวนรวมรอยละ 10 ได)

2. เปนผูดําเนินการหลักและ/หรือเปน corresponding author อยางนอย 1 เร่ือง และมีผลงานวิจัยที่

เกี่ยวเน่ืองสอดคลองกันและรวมปริมาณงานวิจัยแลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ 50 ของงานวิจัย 1 เร่ือง

3. กรณีชุดโครงการ Research Program ตองเปนผูดําเนินการหลัก และ/หรือ เปน corresponding author 

ในบางโครงการของชุดโครงการน้ัน อยางนอย 1 เร่ือง และมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ 50

4. กรณีงานวิจัยที่เปนชุดตอเน่ืองกัน ตองเปนผูดําเนินการหลัก และ/หรือ เปน corresponding author 

อยางนอย 1 เร่ืองและมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ 50

5. กรณีเปนวิทยานิพนธของนักศึกษาที่ผูขอตําแหนงเปนอาจารยที่ปรึกษา ผูขอตําแหนงมีสวนรวมไมเกินรอยละ 50

การมีสวนรวม (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ผลงานทางวิชาการท่ีมิใชงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
มีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 50 และตองเปนผูดําเนินการหลกั



การมีสวนรวม (พนักงานมหาวิทยาลัย) (ตอ)

กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใชสังคม ซ่ึงมีการดําเนินงานเปนหมูคณะ หรือเปนงานที่มีการบูรณาการหลายสาขาวิชา ผูขอตําแหนง

ตองเปนผูดําเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาทในขั้นตอนการทํางานอยางนอย 3 ขั้นตอน คือ

1. การวิเคราะหสถานการณกอนเริ่มกิจกรรมรับใชสังคม

2. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม

3. การประเมินผลลัพธและสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรุง

ใหผูขอตําแหนงระบุบทบาทหนาที่และความรับผดิชอบในผลงานของผูรวมงานทุกคน และบทบาทหนาที่หลักของผูขอตําแหนง 

โดยใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรอง

กรณีงานวิจัยที่มีผูรวมงานเปนจํานวนมากจากหลายสถาบัน และผูขอตําแหนงเปนผูดําเนินการหลักและเปน

First author หรือเปน Corresponding author โดยงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่อยูใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และเปนวารสารทางวิชาการที่ดีเดน เชน Science, The Lancet,

Nature, Cell เปนตน แตการมีสวนรวมไมเปนไปตามที่กําหนด  

ก.พ.ว.อาจพิจารณาการมีสวนรวมและบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูขอตําแหนงเปนกรณีพิเศษเปนการเฉพาะราย



• ผูรวมงานทุกคนตองลงนามรับรองการมีสวนรวมและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในผลงาน

• หากไมสามารถติดตอผูรวมงานได ดําเนินการดังน้ี 

- กรณีผูรวมงานทุกคนไมสามารถลงนามได ใหถือวาผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมในผลงานเทากัน

- กรณีผูรวมงานบางคนลงนามไมได ใหช้ีแจงเหตุผลที่ไมสามารถลงนามได และแสดงหลักฐาน
การติดตอ ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการผูทรงคณุวฒุิฯ เปนผูพิจารณาเหตุผลความจาํเปนดังกลาว 

• การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละเรื่อง เมื่อไดลงนามรับรองแลวจะเปลี่ยนแปลงไมได  

• หากพบวามีการระบุสวนรวมไมตรงกับความเปนจริง ถือวาเขาขายผิดจริยธรรม ตองสอบหา
ขอเท็จจริงและดําเนินการทางวนัิยตอไป

การลงนามรับรองการมีสวนรวม (พนักงานมหาวิทยาลัย)



1. ศึกษาหลักเกณฑ ระเบียบปฏิบัตกิารทําวิจัยท่ีเก่ียวของกับคนและสัตวทดลอง 

 ตองขออนุญาตการทําวิจัยจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกอนการทําวิจัย

 ขอหลักฐานการไดรับอนุญาตการทําวิจัยจากหัวหนาโครงการดวยทุกครั้ง

2. กรณีโครงการวจิยัท่ีทําการศึกษาในตางประเทศ และขออนุญาตการทําวิจัยแลว 

หากภายหลังมีความประสงคจะเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในประเทศไทย จะตองขออนุญาตการ

ทําวิจัยจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของในประเทศไทยกอนทําวิจัยดวย

แนวปฏิบัติการแสดงหลักฐานหนังสือรับรอง

จริยธรรมการวิจัยเพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ



แนวปฏิบัติการแสดงหลักฐานหนังสือรับรอง

จริยธรรมการวิจัยเพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ (ตอ)

3. กรณีผลงานวิจัยท่ีทําขึ้นในตางประเทศและเก่ียวของกับคนหรือสัตวทดลอง 

 เริ่มทําวิจัยป 61 เปนตนไป จะตองแสดงหลักฐานการไดรับอนุญาต

 เริ่มทําวิจัยกอนป61 ซ่ึงเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ และระบุวา

ไดรับการ approve จากคณะกรรมการแลว หากไมมีหลักฐานมาแสดงอนุโลมใหไม

ตองแสดงหลักฐานการไดรับอนุญาตการทําวิจัย

4. ผลงานวิจัยท่ีทําขึ้นในประเทศไทย ท่ีเก่ียวของกับคนหรือสัตวทดลอง และตีพิมพตั้งแตวันท่ี 

3 เม.ย.50 เปนตนไป ตองแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการทําวิจัย แมจะระบุรายละเอียดใน

ผลงานวาไดรับการ Approve จากคณะกรรมการแลว



กลุม 1 งานวิจัย

กลุม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู     2.7 ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 2.8 ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 

2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 2.9 สิทธิบัตร

2.5 งานแปล 2.10 ซอฟตแวร

กลุม 3 ผลงานวิชาการรับใชสังคม

กลุม 4 ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ

ประเภทผลงานทางวิชาการ



งานวิจัย
คํานิยาม (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

ผลงานวิชาการทีเ่ปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบ ดวยวิธีวิทยาการวิจัยที่เปนที่

ยอมรับในสาขาวิชา และมีที่มาและวัตถุประสงคทีช่ัดเจน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล คําตอบ หรือขอสรุป

รวม ที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการนําวิชาการนัน้มาใชประโยชน 

(งานวิจัยประยุกต) หรือการพัฒนาอุปกรณ หรือกระบวนการใหม ที่เกิดประโยชน

รูปแบบ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

2. บทความวิจัย

3. ในรูปของหนังสือ (monograph) (ขาราชการ) 3. หนังสือ หรือ monograph (พนักงานมหาวิทยาลัย)



งานวิจัย (ตอ)
การเผยแพร (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลยั)

1. วารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด

2. หนังสือรวมบทความวิจัย

3. เสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งตองผานการประเมินคุณภาพโดย peer review หรือหนังสือ

ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ซึ่งตองผานการประเมินคุณภาพโดย peer review 

4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานการเผยแพรไปยังวงวิชาการอยางกวางขวาง ซึ่งตองผานการประเมิน

คุณภาพโดย peer review 

5. (ขาราชการ) ในรูปของหนังสือ (monograph) 

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ในรูปของหนังสือ หรือ monograph พรอมแสดงหลักฐานการเผยแพรไปยังวงวิชาการอยางกวางขวาง

สําหรับขาราชการ การเผยแพร

ในขอ 1-5 ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดย peer review ที่มาจากหลากหลายสถาบัน



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ)

ระดับดี เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขัน้ตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธวีิจยัซึ่งแสดงใหเหน็ถึงความกาวหนา

ทางวิชาการหรอืนําไปใชประโยชนได

ระดับ

ดีมาก

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง

1. เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมทีลึ่กซึ้งกวางานเดิมที่เคยมีผูศึกษาแลว

2. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรอืสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแพรหลาย

ระดับ

ดีเดน

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง

1. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่งและมีการสังเคราะหอยางลึกซึ้งจนทาํใหเปนการสรางองคความรูใหม (Body 

of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทําใหเกิดความกาวหนาทางวชิาการ หรือเกิดการใชประโยชนใน

แนวทาง หรือรูปแบบใหม ๆ ที่จะมีผลกระทบ (Impact) อยางชัดเจน

2. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวชิาการหรอืวชิาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติหรอื

ระดับนานาชาติ

งานวิจัย (ตอ)



ลักษณะที่แสดงคุณภาพ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ระดับดี  ขอ 1 - 4 1. งานวิจัยถูกตองตามหลักจริยธรรมการวิจยั

2. งานวิจัยท่ีมีกระบวนการวิจยัถูกตองตามระเบียบวิธีการวจิัย (มีวัตถุประสงค สมมุติฐาน 

ข้ันตอนการวิจยั สรุป  อภิปราย)

3. มีการนําเสนอ เรียบเรียง เช่ือมโยง สรุป และอางองิอยางชัดเจน

4. แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการ หรือสามารถนําไปประยุกตใชเปนประโยชนได

5. มีการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมท่ีลกึซ้ึงกวางานเดมิท่ีเคยมีผูศึกษาแลว

6. ใชเปนแหลงอางองิ หรือนําไปปฏิบัตไิด เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนําไปใช

ประโยชนไดอยางแพรหลาย

7. ตีพิมพในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติ Q1  

8. เปนงานริเริ่มบกุเบกิทางวิชาการท่ีมีการสงัเคราะหอยางลกึซ้ึง และนําไปสูการสรางองคความรูใหมในเรื่องใด

เรื่องหน่ึง

9. แสดงถึงการนําไปใชประโยชนในแนวทางหรือรูปแบบใหม ๆ ท่ีมีผลกระทบ (Impact) อยางชัดเจน

10. เปนท่ียอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกีย่วของในระดบัชาต ิ   

11. เปนท่ียอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกีย่วของในระดบันานาชาติ

ระดับดีมาก  ขอ 1 - 6

ระดับดีเดน 

ขอ  1  – 6

และอีกจํานวน 

2 ขอในขอใด

ขอหนึ่งของขอ 

7  – 11

งานวิจัย (ตอ)



ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

1. ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม

2. ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

3. ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ

4. กรณีศึกษา (Case Study)

5. งานแปล

6. พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

7. ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8. ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 

9. สิทธิบัตร

10. ซอฟตแวร



ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

คํานิยาม (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

ผลงานวิชาการที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรมที่มีหวงโซคุณคา (Value Chain) สวนใหญอยู

ภายในประเทศ เปนผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงในทางทีดี่ขึ้นเพือ่ตอบสนองตอการพฒันาหรอืการ

แกปญหาของอุตสาหกรรม



ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ตอ)
รูปแบบ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

จัดทําเปนเอกสาร โดยมีคําอธิบายอยางชัดเจนประกอบผลงานน้ัน เพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําใหเกิดการ

พัฒนาเปนประโยชนตออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความกาวหนาทางวิชาการในประเด็นตอไปน้ี

• ขอมูลของสถานการณปญหากอนการดําเนินการ

• หลักฐานการมีสวนรวมและการยอมรับของผูใช

• คําอธิบายกระบวนการแกปญหาทางอุตสาหกรรม (solution method)

• คําอธิบายถึงความรูความเชี่ยวชาญที่ใช และการนําเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมาใช

• คําอธิบายถึงความรูหรือองคความรูใหมที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย

• คําอธิบายถึงผลลัพธหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูใช หรือตอบางสวนของหวงโซคุณคา (Value Chain) ของ

อุตสาหกรรมน้ัน หรือตอทั้งวงการอุตสาหกรรมน้ัน

• คําอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนํากลับมาใชในการเรียนการสอนเชน การเขียนตํารา หรือการ

ปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาที่สอน หรือใชเปนหัวขอวิทยานิพนธหรือปญหาพิเศษของนักศึกษา



การเผยแพร  (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลยั)

1.  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ 

(Proceedings) ซึ่งตองผานการประเมินคุณภาพโดย peer review ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของจากหลากหลายสถาบัน

ทั้งนี้ตองมีผูแตงรวมเปนบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไมมี จะตองมีเอกสารยืนยันการใชประโยชนจากงานวิจัยดงักลาว

โดยอุตสาหกรรม เชน สัญญารวมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษในการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน

2.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพือ่อุตสาหกรรม และมีการ

ประเมินโดย peer review ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกีย่วของจากหลากหลายสถาบัน

3. เอกสารแสดงทรัพยสนิทางปญญาที่เกดิจากผลงานดงักลาว เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ขอตกลงอนุญาติใหใชสิทธ ิ

(licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพือ่อุตสาหกรรม

4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่ไมไดรับอนุญาตใหเปดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของ

ผลงานวิชาการเพือ่อุตสาหกรรมและตองมีหลักฐานแสดงเหตผุลที่ไมสามารถเปดเผยตอสาธารณะได แตมีหลักฐานรองรับวา

ไดนําไปใชประโยชนแลว

5. รายงานการประเมินจากหนวยงานภายนอกที่แสดงถงึผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยหรือกจิกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับ

ภาคอุตสาหกรรมโดยผูเสนอตองจัดทําเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพือ่อุตสาหกรรม

ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ตอ)



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

ระดับดี

มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศทีช่ัดเจน มีการระบุปญหาหรือความตองการโดยการมีสวนรวมของ

อุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย มีการวิเคราะหหรอืสังเคราะหความรูที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หรือทําความ

เขาใจสถานการณ จนมีแนวโนมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางทีด่ีขึ้นอยางเปนที่ประจักษ หรือมีแนวโนม

กอใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น

ระดับดี

มาก

ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองสามารถนําไปใชเปนตัวอยางในการแกปญหาหรอืทาํความเขาใจสถานการณ 

จนเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเปนที่ประจักษ หรือกอใหเกิดการพฒันาใหกบัอุตสาหกรรมอื่นได 

หรือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในวงกวางในระดับจังหวดัหรือประเทศอยางเปนรูปธรรม

ระดับ

ดีเดน

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมหรอืแวดวงวชิาการอยางกวางขวาง

อยางมีนัยสําคัญเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือไดรับรางวัลจากองคกรทีไ่ดรบัการยอมรบั

ในระดับนานาชาติ

ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ตอ)



คํานิยาม (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

ผลงานวิชาการที่ดําเนินงานในรปูแบบการศกึษาหรือการวิจัยเชงิทดลองหรือการวิจัยและพฒันาคณุ

ลักษณที่พึงประสงค หรือแกไขปญหาดานการเรยีนรูของผูเรียน ประกอบไปดวยคําอธิบายหรอืขอมูลหลกัฐาน

สําคัญ ไดแก

1. สภาพปญหาที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน  

2. แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล หรือความเชื่อที่ผูสอนใชในการออกแบบการเรยีนการสอนที่เปน

นวัตกรรม ทั้งนี้นวัตกรรมดังกลาวอาจเปนรปูแบบใหมของการสอนที่ปรับประยุกตจากของเดิมอยางเหน็

ไดชัด 

3. กระบวนการและผลลพัธในการนาํนวัตกรรมไปทดลองใชกับผูเรยีนในสถานการณจริง แสดงผลในการ

พัฒนาผูเรยีนใหมีคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค โดยมีขอมูลหลักฐานรองรับวาไดเกิดการเปลีย่นแปลงและการ

เรียนรูทั้งในผูเรียนและผูสอน

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู



รูปแบบ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

1. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศกึษา บทความวิจัย หรือ 

2. ผลผลิตจากการศกึษาทีเ่ปนบทเรยีน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดในการพัฒนา

และผลการใชกับผูเรยีนประกอบดวย อาจจัดทําเปนเอกสารหรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู (ตอ)



การเผยแพร (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลยั)

1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานการเผยแพรไปยังวงวิชาการอยางกวางขวาง ซึ่งตองผานการ

ประเมินคุณภาพโดย peer review 

2. หนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการ

ประเมินคุณภาพ

3. บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด

4. บทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติที่มีการบรรณาธิการโดย peer 

review จากหลากหลายสถาบนั

5. ผลผลิตของงานการศกึษาแบบอิเลก็ทรอนิกส โดยมีคําอธิบายแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ

สอน วิธีการใชและผลที่เกิดกับผูเรยีน

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู (ตอ)



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

ระดับดี 1. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเปนงานริเริ่มสรางสรรคที่ปรบัจากแนวคิดเดิมหรือเปน

แนวคิดใหม

2. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาทีพ่ัฒนาขึ้นนําไปสูการพัฒนาการเรยีนรูหรอืคุณลักษณะของ

ผูเรียนที่พึงประสงคไดจริง

ระดับ

ดีมาก

1. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ

2. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนกับการพฒันาผูเรียนกลุมอื่นได

3. ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการทีเ่กี่ยวกับการพฒันาการเรยีนการสอนที่มี Impact Factor

ระดับ

ดีเดน

1. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ

2. ผลงานไดรับรางวัลหรือการยกยองดานการพฒันาการเรยีนการสอน/งานการศึกษา หรืองานประดิษฐ

คิดคนในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู (ตอ)



ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
คํานิยาม (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั)

เปนผลงานที่เกิดจากการศกึษาวิจัย หรือวิเคราะห สังเคราะหทางวิชาการ อันนําไปสูขอเสนอนโยบาย

สาธารณะใหม หรือการนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพื่อใหภาครัฐนําไปใชกําหนดนโยบาย กฎหมาย แผน คําสั่ง 

หรือมาตราการอ่ืนใด ทั้งนี้เพื่อแกปญหาที่มีอยูหรือพฒันาใหเกิดผลดีตอสาธารณะไมวาระดับชาติ ทองถ่ิน หรือ

นานาชาติ

รูปแบบ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

จัดทําเปนเอกสาร โดยมีคาํอธิบายทางวิชาการ ประกอบดวยการวิเคราะห สังเคราะหสภาพปญหา

ทางดานที่ตองการแกไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและขอมูลสนับสนุนแนวทางแกไขปญหาดังกลาวตามหลกั

วิชาการ ทั้งนี้โดยมีนโยบาย รางกฎหมาย รางกฎ แผน คําสั่ง หรือมาตรการอ่ืน เปนผลผลิต (Output) รวมทั้ง

มีการคาดการผลลพัธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ตอสังคมในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติดวย



ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

การเผยแพร (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

1. ไดมีการนําเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คําสั่ง หรือมาตรการอ่ืน พรอมคําอธิบายตอผูมีสวนไดเสีย และ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น ๆ ทั้งไดมีการนําไปสูการพิจารณาหรอืดําเนนิการโดยผูมี

หนาที่เก่ียวของ

2. ไดมีการเผยแพรนโยบายสาธารณะนั้นไปยังผูเก่ียวของ



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

ระดับดี
เปนผลงานที่แสดงการวิเคราะห สังเคราะหที่มีหลักฐานขอมูลหรือเหตุผลสนับสนุน ซึ่งแสดง

ความกาวหนาทางวิชาการ

ระดับดีมาก

เปนเกณฑเดียวกับระดับดีแตตองเปนขอเสนอใหมที่ครอบคลุมการแกปญหา หรือพัฒนาที่

กวางขวางกวาขอเสนอเดิม โดยตองมีรางกฎหมาย รางนโยบาย รางแผน ฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับ

ดีมาก และมีการอางอิงโดยผูเกี่ยวของ

ระดับดีเดน
เปนเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองไดรับการอางอิงอภิปรายอยางกวางขวางในสังคม หรือ

ไดรับการนําไปใชโดยผูรับผิดชอบในนโยบายสาธารณะน้ัน และเกิดประโยชน

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ (ตอ)



กรณีศึกษา (Case Study)

คํานิยาม (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั)

งานเขียนที่เกิดจากการศกึษาบุคคลหรือสถาบัน (หนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษา

เหตุการณ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดทําเปนกรณศีึกษาเพื่อใชในการสอน (Teaching 

Case Study) โดยเปนการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหตามหลกัวิชาการถึงสาเหตุของปญหาและปจจัยอ่ืนๆ 

นํามาประกอบการตัดสินใจและกําหนดทางเลือกในการแกปญหาตามหลกัวิชาการ หรือทําขอเสนอในการ

พัฒนา องคกร หรือเพื่อใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององคกร เพื่อกระตุนให

ผูเรียนคิดวิเคราะหหาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพือ่วิเคราะหขอเท็จจริงและ

การใชดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ 

* สําหรับขาราชการ กรณีศึกษาจะตองมีจํานวนอยางนอย 5 กรณีศึกษา และมีจํานวนหนารวมกันแลวไมนอย

กวา 80 หนา

** สําหรับพนกังานมหาวิทยาลยั ไมไดกําหนดจํานวนกรณีศึกษาและจํานวนหนา



การเผยแพร

ขาราชการ

เผยแพรในลกัษณะของสิ่งตีพมิพหรอืสิ่งพมิพ

อิเล็กทรอนิกส โดยตองมีคณะผูทรงคุณวุฒิที่

สถาบันอุดมศึกษาแตงต้ังเปนผูประเมินคณุภาพ หรือ

เผยแพรในหนงัสอื หรือแหลงรวบรวมกรณีศกึษาทีมี่

การบรรณาธิการโดยคณะผูทรงคณุวุฒิประเมิน

คุณภาพ

พนักงานมหาวิทยาลยั

เผยแพรในลักษณะของสิง่ตีพิมพหรือสิง่พมิพ

อิเล็กทรอนิกส หรือเผยแพรในหนงัสอื หรือแหลง

รวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยคณะ

ผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ

กรณีศึกษา (Case Study) (ตอ)
รูปแบบ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

เอกสารที่ตีพิมพหรอืเปนสิง่พมิพอิเลก็ทรอนิกส ประกอบดวยคูมือการสอน (Teaching Notes) และใช

ประกอบการเรียนการสอนมาแลวมีองคประกอบครบถวน คือ บทนํา เนื้อหา และบทสงทาย



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

ระดับดี
1. เปนกรณีศึกษาที่มีองคประกอบครบถวน คือ บทนํา เนื้อหา บทสงทาย รายละเอียดขอมูลทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ เชน ตาราง และรูปภาพ

2. เปนกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

ระดับ

ดีมาก

ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองเปนกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะหที่ทันตอ

ความกาวหนาทางวิชาการ เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนําไปประยุกตใชไดอยาง

แพรหลาย

ระดับ

ดีเดน

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง

1. เปนกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ นําเสนอปญหาหรือประเด็นที่ไมเคยมีผูศึกษามากอน มีการสังเคราะห

ขอมูลอยางลึกซึ้ง และสรางความรูใหมในเรื่องใดเรื่องหนึง่ที่ทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน

2. เปนกรณีศึกษาที่กระตุนใหเกิดความคิดและคนควาในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

กรณีศึกษา (Case Study) (ตอ)



งานแปล
คํานิยาม (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขา

อื่นบางสาขาวิชาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขาน้ันๆ ซึ่งเม่ือนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทาง

วิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือแปลจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ 

หรือแปลจากภาษาตางประเทศหน่ึงเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหน่ึง

การเผยแพร (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

1. วิธีการพิมพ

2. สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ เชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 

* ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการสวนงานและ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ

สาขาวิชา และตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวา 4 เดือน

** สําหรับขาราชการ ขอ 1-2 ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดย peer review ที่มาจากหลากหลาย

สถาบัน



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

ระดับดี
เปนการถายทอดเนื้อหาจากตนฉบับเดิมไดสมบูรณพรอมทัง้มีบทนําของผูแปลที่ใหขอมูลครบถวนเกี่ยวกบั

เอกสารที่แปล

ระดับ

ดีมาก
ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองมีการใชภาษาที่สละสลวยและอานเขาใจงาย

ระดับดีเดน

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองมีบทนําเชิงวิเคราะหที่แสดงความรูความเขาใจของผูแปลในเรื่อง

นั้นๆ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวของกัน หรือมีการคนควาเพิ่มเติมของผูแปลใสไวในบทนํา หรือในเชิงอรรถ 

แลวแตกรณี

งานแปล (ตอ)



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย) สายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

ระดับดี

เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตวับทแบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้

ความสามารถในการส่ือความหมายไดอยางดี มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงาน

ในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัย มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับ

จุลภาคและมหภาค

ระดับ

ดีมาก

เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรมตนกําเนิดและ

บงชี้ถึงความสามารถในการส่ือความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและ

บริบทของตัวงานอยางละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัด กรณี มีการใหอรรถาธิบาย

เชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

ระดับดีเดน

ใหขอสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้

1. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญในระดับที่มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางวิชาการ

2. เปนงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบบัได

3. มีการใหขอสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ที่มีลักษณะเปนการบุกเบิกทางวิชาการ

งานแปล (ตอ)



พจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia) 
นามานุกรม (Directory) และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน

คํานิยาม (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

งานอางอิงที่อธบิาย และใหขอมูลเกี่ยวกับคํา หรือหัวขอ หรือหนวยยอย ในลักษณะอื่นๆ อันเปนผลของ

การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะลาสุดทางวิชาการ (State of The Art) ของ

สาขาวิชาเปนการรวบรวมคํา หรือหัวขอ หรือหนวยยอย จัดระบบอางอิง โดยเปนงานของนักวิชาการคนเดียว มี

คํานําที่ชี้แจงหลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่นํามาใช รวมทั้งอธิบายวิธีการใช และมีบรรณานุกรมรวมหรือ

บรรณานุกรมแยกสวนตามหนวยยอย รวมทั้งดัชนีคนคํา ในกรณีที่จําเปน

การเผยแพร (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

1. วิธีการพิมพ 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส
* ทั้งนี้ตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางมาแลวไมนอยกวา 4 เดือน

** สําหรับขาราชการ ขอ 1-2 ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดย peer review ที่มาจากหลากหลาย

สถาบัน



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

ระดับดี
เปนงานอางอิงที่ใหความรูพ้ืนฐานอันถูกตองและทันสมัย ครอบคลุมเน้ือหาที่กวางขวางตามที่

ยอมรับกันในวงวิชาการ

ระดับ

ดีมาก

ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองมีการใหขอมูลและทัศนะที่ช้ีใหเหน็ถึงวิวัฒนาการของศัพท หัวขอ 

หรือหนวยยอยและ/หรือสาขาวิชาน้ันๆ 

ระดับ

ดีเดน

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองมีการช้ีทางใหผูอานหรือผูใชเกิดความคิดเชิงวิพากษและ/

หรือเกิดความสนใจที่จะศึกษาคนควาตอไป

พจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia) 
นามานุกรม (Directory) และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ตอ)



ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คํานิยาม (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั)

ผลงานวิชาการที่เปนการประดิษฐคิดคนเครือ่งมือ เครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสรรคพชืหรือ

สัตวพันธุใหม หรือจุลินทรียที่มีคุณสมบัติพิเศษสาํหรบัการใชประโยชนเฉพาะดาน วัคซีน ผลิตภัณฑหรือ

สิ่งประดิษฐอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกตใชองคความรู

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยวิธีวิทยาที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 



ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รูปแบบ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

ผลงานสรางสรรคพรอมดวยสิ่งตีพิมพหรือเอกสารทางวชิาการที่แสดงถึงแนวคิดในการวิจัยคนควาและพัฒนา

งานน้ันๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติตางๆ ทั้งที่เปนคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติ

พิเศษที่เปนขอเดน ผลการทดสอบในสภาพของการนําไปใชจริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจาก

การนําไปใชในแงเศรษฐกิจหรือสังคม

การเผยแพร (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

1. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถาย แถบบันทึกภาพ

2. เอกสารประกอบ ตองพิมพเผยแพร หรือเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

* ทั้งน้ีตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางมาแลวไมนอยกวา 4 เดือน

** สําหรับขาราชการ ขอ 1-2 ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดย peer review ที่มาจาก

หลากหลายสถาบัน



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

ระดับดี

เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซึ่งตองใชความรูเชิงวิชาการ มีผลการทดสอบตาม

หลักวิชาการที่ชัดเจน เช่ือถือได และการนําผลงานน้ันไปใชมีศักยภาพในการสงผลกระทบทาง

เศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง

ระดับดีมาก

เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซึ่งตองใขความรูเชิงวิชาการมากขึ้น มีผลการทดสอบ

ตามหลักวิชาการที่ชัดเจน เช่ือถือได และการนําผลงานน้ันไปใชมีศักยภาพในการสงผลกระทบทาง

เศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง

ระดับดีเดน

เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซึ่งตองใชความรูเชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง  มีผลการทดสอบ

ตามหลักวิชาการที่ชัดเจน เช่ือถือได ผลงานมีคุณสมบัติโดดเดน และมีศักยภาพสูงในการนําไปใช

ประโยชน หรือกอใหเกิดการใชประโยชนในแนวทางหรือรูปแบบใหมๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ

หรือทางสังคมระดับสูง

ผลงานสรางสรรคดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)



ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ

คํานิยาม (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

ผลงานหรอืชุดของผลงานสรางสรรคทีแ่สดงใหเห็นถึงคณุคาทางสนุทรยีะ ปรัชญา จริยธรรม 

หรือเปนงานทีส่ะทอนสงัคม แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสรางสรรคของเจาของผลงาน มีการนํา 

เสนอพรอมคําอธิบายอันกอปรดวยหลักวิชาที่เอ้ือตอการสรางความรูความเขาใจในความหมายและคณุคา

ของงาน เชน ผลงาน สรางสรรคดานวรรณกรรม ดานศิลปะการแสดง ดานดนตรี ดานสถาปตยกรรม การ

ออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ และศิลปะดานอ่ืน ๆ 



ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ
รูปแบบ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

งานสรางสรรค พรอมบทวิเคราะหทีอ่ธิบายหลกัการ หลักวิชา และ/หรือความคิดเชงิทฤษฎี รวมทั้ง

กระบวนการและ/หรอืเทคนคิในการสรางงาน มีการใหขอมูลและขอวินิจฉัยที่เอ้ือใหเกิดการตีความและการ

ประเมินคุณคาในหมูของผูรบังาน

การเผยแพร (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลยั)

1. วรรณกรรมตนแบบ และเอกสารประกอบ ตองพิมพเผยแพร หรือเผยแพรโดยสื่ออิเลก็ทรอนิกส

2. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง 

ภาพถาย แถบบันทึกภาพ
* ทั้งนี้ตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางมาแลวไมนอยกวา 4 เดือน

** สําหรับขาราชการ ขอ 1-2 ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดย peer review ที่มาจากหลากหลาย

สถาบัน



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

ระดับดี
เปนผลงานที่มีคุณคาทางศิลปะ โดยที่ผูประพันธสามารถอธิบายหลักการและกระบวนการ

สรางสรรคที่ส่ือความกับผูรับไดเปนอยางดี

ระดับ

ดีมาก

ในเกณฑเดียวกับระดับดี และเปนตัวอยางอันดีที่ยังประโยชนเดนชัดตอวรรณกรรมศึกษา 

วิชาการดานการเขียนสรางสรรค (Creative Writing) และการศึกษาศิลปะแขนงนั้น ๆ 

ระดับ

ดีเดน

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนงานที่สรางมิติใหมในดานการสรางสรรค 

สุนทรียศาสตร วรรณกรรมศึกษา การเขียนสรางสรรค (Creative Writing) และการศึกษา

ศิลปะ

ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ (ตอ)



สิทธิบัตร (Patent)
คํานิยาม (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

สิทธิบัตรตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร

รูปแบบ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

อาจจัดทําไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนแบบรปูเลม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส

1. มีบทวิเคราะหทีอ่ธิบาย/ชีแ้จงโดยชัดเจนประกอบผลงาน เพือ่ชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทาํใหเกิดการพฒันา

และความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรอืกอใหเกิดประโยชนตอสาขา วิชาหนึ่งๆ หรือ

หลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด

2. ตองผานการพิสจูน หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนทีแ่สดงใหเห็นถึงคณุคาของผลงานดวย

การเผยแพร (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลยั)

มีหลักฐานการนําสิทธบิัตรไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ก่ียวของ ทั้งนี้ตอง

เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวา 4 เดือน



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

ระดับดี เปนสิทธิบัตรที่ไดรับการข้ึนทะเบียนและพิสูจนไดวามีผูนําไปวิจัยหรือพัฒนาตอยอด

ระดับ

ดีมาก

เปนสิทธิบัตรที่ไดรับการข้ึนทะเบียนและพิสูจนไดวามีผูนําไปใชประโยชนในเชิง

พาณิชยระดับชาติ

ระดับ

ดีเดน

เปนสิทธิบัตรที่ไดรับการข้ึนทะเบียนแลวและพิสูจนไดวามีผูนําไปใชประโยชนใน

ระดับนานาชาติ และมีหลักฐานวาไดนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือเชิง

สาธารณประโยชนอยางกวางขวาง

สิทธิบัตร (Patent) (ตอ)



ซอฟตแวร (Software)
คํานิยาม (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

โปรแกรมคอมพิวเตอรตามความหมายของกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ ซ่ึงเปนผลงานที่ไดรับจากการวิจัย หรือการ

ประดิษฐคิดคนใหม หรือการสรางองคความรูใหม ที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน รวมถึงซอฟตแวรที่เปน

การประยุกตหลักวิชา เพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูลตางๆ ในเชิงวิชาการ โดยตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

1. การดําเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชระเบียบวิธเีชิงตัวเลข (Numerical Method) 

หรือการดําเนินงานลักษณะ Engineering Design ซ่ึงเปนการปรับปรงุกระบวนการออกแบบโดยตรง

2. งานที่มีลักษณะการปรับปรงุ เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟมขอมูลตนฉบับ (Source Code) เพื่อพัฒนา

ระบบการทํางานใหดีข้ึน โดยมีการปรับปรงุระบบอยางมีนัยสําคัญ 

3. โครงการที่มีการเก็บขอมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อใหสอดคลองกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

จะตองแสดงใหเห็นชัดเจนวาหลังจากการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวรมาใชพัฒนาแลวระบบการทํางานดข้ึีน

ไดอยางไร โดยตองมีการปรับปรงุระบบหรือสํารวจความตองการ รวมถึงแสดงผลลัพธหรือตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ซ่ึงมิไดนําเขา

มาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอยางเดียว ทั้งนี้ผลลัพธที่ไดจะตองสอดคลองลักษณะงานวิจัยและพัฒนา



รูปแบบ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

อาจจัดทําไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส

1. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เชน คูมือที่อธิบายการใชงาน หลักการของวิธีการ

ทํางานและหนาทีข่องซอฟตแวรดังกลาวอยางละเอียดและชัดเจน เพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทาํใหเกิด

การพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรู หรอืกอใหเกิดประโยชนตอสาขา วิชา

หนึ่งๆ  หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด

2. ตองผานการพิสจูน หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนทีแ่สดงถึงคณุคาของผลงานนัน้ดวย

การเผยแพร  (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลยั)

มีหลักฐานการนําซอฟตแวรไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลายในวงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวของ ทั้งนี้

ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวา 4 เดือน

ซอฟตแวร (Software) (ตอ)



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

ระดับดี
เปนงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

ความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตใชได

ระดับดีมาก

ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง

1. เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิมที่เคยมี

ผูศึกษามาแลว

2. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนําไปประยุกตไดอยางแพรหลาย

ระดับดีเดน
ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองไดรับการอางอิงและใชงานอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ

ซอฟตแวร (Software) (ตอ)



ผลงานวิชาการรับใชสังคม

คํานิยาม (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

ผลงานวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคม สงผลใหเกิดประโยชนอยางเปนรปูธรรมโดยประจักษตอ

สาธารณะ

ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมตองเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดานใดดานหนึง่ 

หรือหลายดานเก่ียวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 

คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเปนผลงานทีน่ําไปสูการจดทะเบยีนสทิธิบัตรหรือทรพัยสินทางปญญารูปแบบ

อ่ืนที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพฒันาสงัคม และกอใหเกิดประโยชนอยาง

ชัดเจน หรือสรางการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรูปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน



รูปแบบ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

จัดทําเปนเอกสาร โดยมีคําอธบิาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงาน เพ่ือช้ีใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําใหเกิดการพัฒนาเปน

ประโยชนตอสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนและเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอ

สาขาวิชาหน่ึงหรือหลายวิชา และสามารถนําไปอางองิได โดยตองปรากฏเปนที่ประจกัษในประเด็นตอไปน้ี

1. การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

2. การมีสวนรวมและการยอมรับของสงัคมเปาหมาย

3. การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงน้ัน

4. ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน

5. การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลงัจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดข้ึนแลว 

6. การประเมินผลลัพธโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

7. การสรุปแนวทางการธํารงรักษาหรือการนําไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา

ทั้งน้ีนอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกลาวขางตนแลว อาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เชน รูปภาพ หรือการ

บันทึกเปนภาพยนตร หรือแถบเสียง หรือวีดิทัศน จดหมายยืนยันถึงผลประกอบ การกําไรหรือความเอื้ออํานวยจากหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ที่ไดรับผลประโยชนประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

ผลงานวิชาการรับใชสังคม (ตอ)



การเผยแพร (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลยั)

ใหมีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนาํเสนอผลงานในพืน้ทีห่รือการเปดใหเยี่ยมชมพื้นที่และจะตองมีการ

เผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลกัษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคลองกับผลงาน โดยการเผยแพรนั้น

จะตองมีการบันทึกเปนเอกสารหรอืเปนลายลกัษณอักษรที่สามารถใชอางอิง หรือศึกษาคนควาตอไปได

ผลงานวิชาการรับใชสังคม (ตอ)



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

ระดับดี

มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปญหาหรือความตองการโดยการมีสวนรวมของสังคม

กลุมเปาหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการวิเคราะหหรือสังเคราะหความรูที่สามารถ

แกปญหาที่เกิดข้ึน หรือทําความเขาใจสถานการณ มีการถายทอดผลงานทางวิชาการจนเกิดการเปล่ียนแปลง

ในทางที่ดีข้ึนอยางเปนที่ประจักษหรือกอใหเกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องคกรภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชน

ระดับดีมาก

ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองสามารถนํามาใชเปนตัวอยางในการแกไขปญหาหรือทําความเขาใจสถานการณ 

จนเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึนอยางเปนที่ประจักษ หรือกอให เกิดการพัฒนาสังคม องคกรภาครัฐ หรือ

องคกรภาคเอกชนอื่นได หรือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในระดับจงัหวัดหรือประเทศอยางเปน

รูปธรรม

ระดับดีเดน
เกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองสงผลกระทบตอสังคมอยางกวางขวาง เปนที่ยอมรับในระดับชาตหิรือระดับ

นานาชาติ หรือไดรับรางวัลจากองคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เชน UNESCO WHO UNICEF เปน

ตน

ผลงานวิชาการรับใชสังคม (ตอ)



คํานิยาม (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั)

งานวิชาการที่ใชสําหรับการเรยีนการสอนทั้งวิชา หรือเปนสวนหนึ่งของวชิา ซ่ึงเกิดจากการนําขอคนพบจากทฤษฎี

จากงานวิจัยของผูเขียน หรือความรูที่ไดจากการคนควาศกึษามาวิเคราะห สังเคราะห รวบรวมและเรียบเรยีง โดยมีมโน

ทัศนที่ผูเขียนกําหนดใหเปนแกนกลาง ซ่ึงสัมพันธกับมโนทัศนยอยอ่ืนอยางเปนระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถ

ภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใชภาษาที่เปนมาตรฐานทางวิชาการ และใหความรูใหมอันเปนความรูสําคญัที่มีผลใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงตอวงวิชาการ 

เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอตําแหนงย่ืนเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ทั้งนี้ผูขอตําแหนงจะตองระบุวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหนงทางวิชาการดวย

ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” อาจไดรับการพัฒนาข้ึนจากเอกสารคาํสอนจนถึงระดับที่มีความสมบรูณที่สุด ซ่ึง

ผูอานอาจเปนบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเรยีนในวิชานัน้ แตสามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองไดโดยไม

ตองเขาศึกษาในวิชานัน้

หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเปนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาํสอน ไปแลว จะนํามาเสนอเปนตํารา

ไมได เวนแตจะมีการพัฒนาจนเห็นไดชัดวาเปนตํารา

ตํารา



ตํารา (ตอ)

รูปแบบ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

ขาราชการ เปนงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเลม 

(Authored Book)

พนักงานมหาวิทยาลยั เปนงานที่นักวิชาการเขยีนทัง้

เลม (Authored Book) หรือ เปนสวนหนึ่งในตํารา

ที่มีผูเขียนหลายคน (Book Chapter) ก็ได 

รูปเลม (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลยั) ประกอบดวย

- คํานํา - การอางอิง  

- สารบัญ - บรรณานุกรม

- เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป - ดัชนีคนคํา 



การเผยแพร (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

1. วิธีการพิมพ

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม, E-Learning, Online Learning 

3. E-book โดยสํานักพิมพซ่ึงเปนท่ียอมรับ

* ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการสวนงานและ/หรอืสถาบันทางวิชาการที่

เก่ียวของกับสาขาวิชา 

** สําหรับขาราชการ ขอ 1-3 ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคณุภาพโดย peer review ที่มาจาก

หลากหลายสถาบัน

ตํารา (ตอ)



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ)

ระดับดี
เปนตําราท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีถูกตองสมบูรณและทันสมัยมีแนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชน

ตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

ระดับดีมาก

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง

1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอ

วงวิชาการ

2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนท่ีเปนการแสดงใหเห็นถึงความรูท่ีเปน

ประโยชนตอการเรียนการสอน

3. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได

ระดับดีเดน

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง

1. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรูใหม (Body of

Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง

3. เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตํารา (ตอ)



ลักษณะที่แสดงคุณภาพ (พนักงานมหาวิทยาลยั)

1. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอง และมีการอางอิงท่ีชัดเจน

2. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีเหมาะสมครบถวนตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว

3. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการเม่ือพิจารณาถึง

วันท่ีผูขอตําแหนงย่ืนเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ

4. รูปแบบการนําเสนอมีเอกภาพและชัดเจน การใชภาษาและคําศัพทตามมาตรฐานวิชาการและ

มีความสมํ่าเสมอในการเขียน (Consistency) 

5. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรืองานวิจัยของผูขอตําแหนง แสดงใหเห็นถึง

ความรูท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

6. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได

7. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่อง 

8. เปนงานบุกเบิกทางวิชาการ หรือมีการสังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรูใหม

9. เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของในระดับชาติ 

10. เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของในระดับนานาชาติ

ระดับดี ขอ 1 – 4

ระดับดีมาก ขอ 1 – 7 

ระดับดีเดน ขอ 1 – 10

ตํารา (ตอ)



หนังสือ 

คํานิยาม (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

งานวิชาการที่เกิดจากการคนควาศกึษาความรูในเรื่องใดเรือ่งหนึ่งอยางรอบดานและลกึซึ้ง มีการ

วิเคราะห สังเคราะหและเรียบเรยีงอยางเปนระบบ ประกอบดวยมโนทัศนหลักที่เปนแกนกลางและมโนทัศนยอย

ที่สัมพันธกัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใชภาษาที่เปนมาตรฐานทางวิชาการ ใหทัศนะของผูเขียนทีส่รางเสริม

ปญญาความคิดและสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชาหรือสาขาวิชาทีเ่ก่ียวของ เนื้อหาของ

หนังสือไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของหลกัสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึง่ในหลกัสูตร และ

ไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรยีนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง

เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัยเม่ือพิจารณาถึงวันทีผู่ขอตําแหนงยื่นเสนอขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ

หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเปนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาํสอน ไปแลว จะนํามา

เสนอเปนหนงัสอืไมได



หนังสือ (ตอ)
รูปแบบ (ขาราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย)

เปนงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเลม (Authored Book) หรือ เปนสวนหนึ่งในหนังสือที่มีผูเขียนหลายคน (Book Chapter) 
ก็ได  โดยรูปเลมประกอบดวย

- คํานํา - การอางอิง

- สารบัญ - บรรณานกุรม

- เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การสรุป - ดัชนีคนคํา

การเผยแพร (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

1. วิธีการพิมพ

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม

3. E-book โดยสํานักพิมพซ่ึงเปนที่ยอมรับ

** สําหรับขาราชการ ขอ 1-3 ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดย peer review ที่มาจากหลากหลาย

สถาบัน



ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ)

ระดับดี
เปนหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัยมีแนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอ

วงวิชาการ

ระดับ

ดีมาก

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง

1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ

2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยท่ีเปนการแสดงใหเห็นถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอ

วงวิชาการ

3. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได

ระดับ

ดีเดน

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง

1. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรูใหม (Body of 

Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง

3. เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของในระดับชาติหรือนานาชาติ

หนังสือ (ตอ)



ลักษณะที่แสดงคณุภาพ

1. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอง และมีการอางอิงท่ีชัดเจน

2. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีเหมาะสมครบถวนตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว

3. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการเม่ือพิจารณาถึง

วันท่ีผูขอตําแหนงย่ืนเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ

4. รูปแบบการนําเสนอมีเอกภาพและชัดเจน การใชภาษาและคําศัพทตามมาตรฐานวิชาการและ

มีความสมํ่าเสมอในการเขียน (Consistency) 

5. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรืองานวิจัยของผูขอตําแหนง แสดงใหเห็นถึง

ความรูท่ีเปนประโยชนตอวงวิชาการ

6. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได

7. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่อง 

8. เปนงานบุกเบิกทางวิชาการ หรือมีการสังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรูใหม

9. เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของในระดับชาติ 

10. เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของในระดับนานาชาติ

คุณภาพ

ระดับดี ขอ 1 – 4

ระดับดีมาก ขอ 1 – 7 

ระดับดีเดน ขอ 1 – 10

หนังสือ (ตอ)



บทความทางวิชาการ

คํานิยาม (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

งานเขียนทางวิชาการซึง่มีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรอืวิเคราะหอยางชดัเจน ทั้งนี้ มีการ

วิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลกัวิชาการ โดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพือ่สนับสนนุจนสามารถสรปุ ผล

การวิเคราะหในประเด็นนัน้ได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพือ่วิเคราะห

อยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชดัเจนดวย



รูปแบบ (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

ประกอบดวยการนําความท่ีแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือวิเคราะห 

กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุป มีการอางอิงและบรรณานุกรม ท่ีครบถวนและ

สมบูรณ

การเผยแพร (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)

1. วารสารทางวชิาการท่ีอยูในฐานขอมูลท่ี ก.พ.อ. กําหนด  

2. หนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา (peer review) 

** สําหรับขาราชการ ขอ 1-2 ตองแสดงหลกัฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดย peer 

review ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน

บทความทางวิชาการ (ตอ)



บทความทางวิชาการ (ตอ)
ลักษณะแสดงคุณภาพ (ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลยัสาขาวิชาสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร)

ระดับดี
เปนบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอ

ที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ

ระดับดีมาก

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง

1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรอืวิธกีารทีท่ันสมัยตอความกาวหนาทางวชิาการและเปนประโยชนตอ

วงวิชาการ

2. สามารถนําไปอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได

ระดับดีเดน

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง 

1. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองคความรูใหม (Body of 

Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรอืวิชาชีพที่

เกี่ยวของในระดับชาติหรือนานาชาติ



ลักษณะที่แสดงคุณภาพ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

1. เปนบทความท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีถูกตองสมบูรณและทันสมัย และอาจสรางความสนใจ

ตอสังคมท่ัวไปไดดวย

2. แสดงการคิดคนความรู หรือระบบ หรือกรรมวิธีใหม พรอมแสดงการวิเคราะหท่ีเปนระบบ

3. มีแนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ

4. มีการวิเคราะหและสังเคราะหเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ

5. สามารถนําไปอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได

6. เผยแพรในวารสารท่ีอยูใน Q1 Top 10% ของฐานขอมูล Scopus หรือ Scimago

7. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการ และมีการสังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรูใหม 

(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

8. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการท่ี

เกี่ยวของในระดับชาติหรือนานาชาติ

9. ไดรับการอางอิงหรือมีการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

ระดับดี ขอ 1 – 3

ระดับดีมาก ขอ 1 – 5

ระดับดีเดน ขอ 1 – 9

บทความทางวิชาการ (ตอ)



•Academic Search Premier 

•Agricola 

•BIOSIS 

•CINAHL 

•EiCOMPENDEX

ฐานขอมูลของวารสารที่ ก.พ.อ. กําหนด
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

•MathSciNet

•MEDLINE/Pubmed

•PsycINFO

•Pubmed

•ScienceDirect

ฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ฐานขอมูลระดับชาติ

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) 

เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2

•ERIC 

•H.W.Wilson

•Infotrieve

•Ingenta Connect 

•INSPEC 

•SciFinder

•Scopus 

•Social Science Research Network

•Web of Knowledge 



การกําหนดชื่อสาขาวิชา อนุสาขาวิชาสําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการ 
ใหใชชื่อตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. 2561 

สาขาวิชาสําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการ

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

1. กรณีผลงานทางวิชาการครบถวน ใหแตงตั้งไดตั้งแตวันท่ีกองทรัพยากรบุคคลไดรับ
เรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการ

2. กรณีผลงานทางวิชาการมีการปรับปรุงแกไข ใหแตงตั้งไดตั้งแตวันท่ีกองทรัพยากร
บุคคลไดรับเรื่องผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงแกไข



1. อยูระหวางการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ หากตอมาปรากฏวาผลงานขัดตอจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการใหสอบขอเท็จจริงและเสนอสภาเพือ่มีมติงดการพิจารณาได

2. กรณีไดรับพิจารณาแตงต้ังไปแลว ตอมาปรากฏขอเท็จจริงวาจงใจแจงคณุสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงไมตรงกับความจริงหรือมพีฤติกรรมผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการใหสอบ

ขอเท็จจริงและเสนอสภาเพือ่มีมติถอดถอนตําแหนงทางวชิาการ

3. นอกเหนือจากกรณีในขอ 1 – 2  สภาอาจมีมติงดการขอตําแหนง หรือถอดถอนตําแหนงทาง

วิชาการหากพบวา

1) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอยางรายแรง

2) ถูกคําพิพากษาถึงที่สดุใหจําคุกในความผิดฐานกระทําโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการ

ปฏิบัติหนาที่

การลงโทษและการถอดถอนผูดาํรงตําแหนง



4. หามมิใหผูท่ีถูกงดการขอตําแหนง หรือถอดถอนตําแหนงทางวิชาการ ขอตําแหนงทางวิชาการ

เปนระยะไมนอยกวา 5 ปแตไมเกิน 10ป

5. ใหมหาวิทยาลยัดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิด

6. มหาวิทยาลัยเรียกคืนเงินประจําแหนงท่ีถูกถอดถอนจากการดํารงตําแหนง

การลงโทษและการถอดถอนผูดาํรงตําแหนง
(ตอ)



ขั้นตอนการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ



ขั้นตอน

ยื่นแบบ ก.พ.อ.03ฯ และผลงานทางวิชาการ

ผูขอตําแหนง

กล่ันกรองคุณสมบัติ และตรวจสอบ 

- แบบ ก.พ.อ.03ฯ / เอกสารที่ใชประเมินการสอน/ ผลงานทางวิชาการ

หัวหนาภาควิชา

แตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

หัวหนาสวนงาน



ขั้นตอน (ตอ)

ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ก.พ.อ.03ฯ

ตรวจสอบคุณสมบัติ/ภาระงานสอน/ผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใชประเมินผลการสอน/

แบบ ก.พ.อ.03ฯ/ผลงานทางวิชาการ/จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

คณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองการขอตําแหนงทางวิชาการ (ระดับสวนงาน)

ตรวจสอบคุณสมบัติ/ภาระงานสอน/ผลการสอน/แบบ ก.พ.อ.03ฯ/ผลงานทางวิชาการ/จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

คณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองการขอตําแหนงทางวิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย)

สงแบบ ก.พ.อ.03ฯ /แบบรายงานประเมินผลการสอน/ผลงานทางวิชาการ

สวนงาน      มหาวิทยาลัย

สวนงาน

แกไข



ขั้นตอน (ตอ)

ประเมินผลงานทางวิชาการ / ประชุมพิจารณาผลการประเมิน

แตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

คณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ

คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิฯ

พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ 

คณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ

ตําแหนง ศ.

เสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นชอบและดําเนินการ

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

สภามหาวิทยาลัย

ไมอนุมัติ

อธิการบดีออกคําสั่งแตงต้ัง
(ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)

อนุมัติ

บันทึกแจงสวนงาน
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