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ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
นิยาม

รูปแบบ

ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2563

ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธี
วิทยาการวิจัยที่เป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคาตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะนาไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการนาวิชาการนั้นมาใช้
ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่
ที่เกิดประโยชน์

ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธี
วิทยาการวิจัยที่เป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคาตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะนาไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการนาวิชาการนั้นมาใช้
ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์-Applied research) หรืองานวิจยั สร้างสรรค์
(Creative research) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ที่เกิด
ประโยชน์
คงเดิม

อาจจัดได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้ง
กระบวนการวิจัย (research process) อาทิ การกาหนดประเด็นปัญหา
วัตถุประสงค์ การทาวรรณกรรมปริทัศน์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล
การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่นๆ แสดงให้เห็น
ว่าได้นาความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. บทความวิจัยทีป่ ระมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจยั นั้น ให้มี
ความกระชับและสัน้ สาหรับการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือใน
วารสารทางวิชาการ
3. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งนางานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน
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ผลงานทางวิชาการ
การเผยแพร่

ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ที่ ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนีว้ ารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย
3. นาเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของ
การประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผูท้ รงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนัน้
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทาหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความ
ถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยคา หรือรูปแบบการนาเสนอที่ถูกต้อง
ก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ
(proceedings) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจ
เผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่อยู่ในวง
วิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน

4. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้
เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
อย่างกว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
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เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
1. คงเดิม

2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยทีไ่ ด้มีการบรรณาธิการ
3. นาเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของ
การประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผูท้ รงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนัน้
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทาหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความ
ถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยคา หรือรูปแบบการนาเสนอที่ถูกต้อง
ก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ
(proceedings) ที่มาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการ วิชาชีพ โดยไม่
รวมถึงการประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจ
เผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่อยู่ในวง
วิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน
ยกเลิก
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(peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงาน
จ้างเพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อกาหนดของสัญญาจ้าง
เท่านั้น
5. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนา “งานวิจัย”
นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนามาเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้ง
หนึ่งจะกระทาไม่ได้
2. ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น
2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
นิยาม
ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain) ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม
รูปแบบ
จัดทาเป็นเอกสาร โดยมีคาอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทาให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็น
ต่อไปนี้
- ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการดาเนินการ
- หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้
- คาอธิบายกระบวนการแก้ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรม (solution method)
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4. คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
- คาอธิบายถึงความรู้ความเชีย่ วชาญที่ใช้ และการนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้
- คาอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการ
วิจัย
- คาอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของ
ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการ
อุตสาหกรรมนั้น
- คาอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนากลับมาใช้ในการ
เรียนการสอน เช่น การเขียนตารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน
หรือใช้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษา
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือ
การประชุมวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความ (proceedings) และมีการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบันซึง่ อาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
อาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้
แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรมหรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยัน
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุน
วิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือ
การประชุมวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความ (proceedings) ที่มาจาก
การประชุมโดยสมาคมวิชาการ วิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบัน ซึง่ อาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
อาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้
แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยัน
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุน
วิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มี
เนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมิน
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบัน
3. เอกสารแสดงทรัพย์สนิ ทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement)
โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม
4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหา
หรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลทีไ่ ม่สามารถเปิดเผยต่อ
สาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้นาไปใช้ประโยชน์แล้ว
5. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิด
จากการวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้
เสนอต้องจัดทาเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการ
เพื่ออุตสาหกรรม
2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
นิยาม
ผลงานวิชาการซึ่งอาจดาเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลอง
หรือการวิจัยและพัฒนามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน องค์ประกอบของ
ผลงานประกอบด้วยคาอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานสาคัญ ได้แก่ (1) สภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (2) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและ
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2. คงเดิม

3. คงเดิม

4. คงเดิม

5. คงเดิม

คงเดิม
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เหตุผลหรือความเชื่อที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็น
นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้
นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนว
ใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึน้ ใหม่ หรือปรับประยุกต์จาก
ของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิค
ใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน และ
(3) กระบวนการและผลลัพธ์ในการนานวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียน
ในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนใน
ทิศทางที่พงึ ประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน
1. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ
2. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน
โดยมีการอธิบายแนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย
อาจจัดทาเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพ
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒิและมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ
3. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ที่ ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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4. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒิจากหลากหลาย
สถาบัน

5. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
คาอธิบายแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่
เกิดกับผู้เรียน
2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
นิยาม
เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการด้านอื่น อันนาไปสู่ข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิด หรือเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะหรือการนานโยบายนัน้ ไปปฏิบตั ิ เพื่อให้ภาครัฐนาไปใช้
กาหนดนโยบาย กฎหมาย แผน คาสั่ง หรือมาตรการอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อแก้
ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิ่น
หรือนานาชาติ
รูปแบบ
จัดทาเป็นเอกสาร โดยมีคาอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นที่ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผล หลักฐาน และข้อมูล
สนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ ทั้งนีโ้ ดยมีนโยบาย
ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน คาสัง่ หรือมาตรการอื่นใด เป็นผลผลิต (output)
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4. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการทีจ่ ัดโดย
สมาคมวิชาการ วิชาชีพ และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ทัง้ ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผูท้ รงคุณวุฒิ
จากหลากหลายสถาบัน
5. คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อ
สังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย
การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. ได้มีการนาเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คาสั่ง หรือมาตรการอื่นใด
พร้อมคาอธิบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบาย
สาธารณะนัน้ ๆ ทั้งได้มีการนาไปสู่การพิจารณาหรือดาเนินการโดยผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง
2. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง
2.4 กรณีศึกษา (Case Study)
นิยาม
งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณี
ที่เกิดขึ้นจริงมาจัดทาเป็นกรณีศกึ ษาเพื่อใช้ในการสอน (Teaching Case
Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึง
สาเหตุของปัญหาและปัจจัยอื่นๆ นามาประกอบการตัดสินใจและกาหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือทาข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร
หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมของ
องค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการ
ตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจ
ตัดสินในคดีนั้น ๆ
จานวนกรณีศึกษาที่จะนามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้
เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
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รูปแบบ

เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือ
การสอน (Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว
มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทนา เนื้อหา และบทส่งท้าย

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพมิ พ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมี
คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ หรือ
เผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมี
คณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ

2.5 งานแปล
นิยาม

รูปแบบ

งานแปลจากตัวงานต้นแบบทีเ่ ป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา
หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสาคัญและ
ทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ ซึ่งเมื่อนามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้า
ทางวิชาการทีป่ ระจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศ
หนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึง่
-
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เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือ
การสอน (Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว
มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทนา เนื้อหา และบทส่งท้าย
จานวนกรณีศึกษาที่จะนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการต้องมี
จานวนอย่างน้อย 5 กรณีศึกษา และมีจานวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
80 หน้า โดยเนื้อหาสาระจะต้องไม่ซ้าซ้อนกันและอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชา
ที่เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ สาหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมิน
คุณภาพโดยรวมทั้งหมด
คงเดิม

งานแปลจากตัวงานต้นแบบทีเ่ ป็นงานวรรณกรรม หรืองานวิชาการที่มี
ความสาคัญและทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ ซึ่งเมื่อนามาแปลแล้วจะเป็นการ
เสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชดั เป็นการแปลจาก
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึง่
งานแปลพร้อมบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่า
เป็นผลงานที่ทาให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ
เสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานัน้ ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด
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เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
1. คงเดิม
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของ
2. คงเดิม
ซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพร่ดังกล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ใน
คงเดิม
การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ซึ่งจานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจ
แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางใน
การเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ
ยกเลิก
ของสถาบันอุดมศึกษาคณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สสู่ าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
กรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้
คงเดิม
ปรับปรุงงานแปลซึ่งอยู่ในวิสัยทีส่ ามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้
ทั้งนี้ เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่ต้องนางานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง
กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
คงเดิม
ก.พ.อ. กาหนด การนางานแปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน
งานแปลเพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถ
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กระทาได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพงานแปลที่ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขนั้น
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
2.6 พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน
นิยาม
งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคา หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย
คงเดิม
ในลักษณะอื่นๆ อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลัก
วิชา รวมทั้งแสดงสถานะล่าสุดทางวิชาการ (state-of-the-art) ของ
สาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมคา หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย จัดระบบ
อ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีคานาที่ชี้แจงหลักการ หลักวิชา
หรือทฤษฎีที่นามาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรมรวม
หรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นคา ในกรณีที่
จาเป็น
รูปแบบ
ประกอบด้วยบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่า
เป็นผลงานที่ทาให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ
เสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานัน้ ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด
การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
1. คงเดิม
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. คงเดิม
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สสู่ าธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อย
ยกเลิก
กว่าสี่เดือน
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2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิยาม
ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงาน
คงเดิม
การสร้างสรรค์พืชหรือสัตว์พันธุใ์ หม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัตพิ ิเศษสาหรับ
การใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อนื่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยวิธีวทิ ยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ
รูปแบบ
ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึง
คงเดิม
แนวคิดในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนัน้ ๆ กระบวนการในการวิจัยและ
พัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัตพิ ื้นฐานและ
คุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของการนาไปใช้จริง
ในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการนาไปใช้ในแง่
เศรษฐกิจหรือสังคม
การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
1. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ
1. คงเดิม
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
2. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. คงเดิม
ทั้งนี้ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
ยกเลิก
เดือน
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2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
นิยาม
ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ
ปรัชญา จริยธรรม หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน มีการนาเสนอพร้อมคาอธิบายอันกอปร
ด้วยหลักวิชาที่เอื้อต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายและคุณค่า
ของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้าน
ดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
และศิลปะด้านอื่นๆ
รูปแบบ
งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ
ความคิดเชิงทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน
มีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่า
ในหมู่ของผู้รับงาน
การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
1. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือ
เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สสู่ าธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อย
กว่าสี่เดือน

ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2563
คงเดิม

งานสร้างสรรค์พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ
ความคิดเชิงทฤษฎีรวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน
มีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่า
สุนทรียะทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
1. ผลงานต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. คงเดิม
ยกเลิก
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2.9 สิทธิบัตร (patent)
นิยาม
สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
รูปแบบ
อาจจัดทาได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2563

คงเดิม
อาจจัดทาได้หลายรูปแบบ ทัง้ ที่เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งประกอบด้วย
1. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อ
1. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทาให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทาให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึง่ ๆ หรือหลาย หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้นๆ ได้อย่างไร
สาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
ในแง่ใด
2. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่
2. คงเดิม
แสดงถึงคุณค่าของผลงานนัน้ ด้วย
การเผยแพร่
มีหลักฐานการนาสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวง
มีหลักฐานการนาสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวง
วิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สสู่ าธารณชนมาแล้วไม่
วิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
น้อยกว่าสี่เดือน
2.10 ซอฟต์แวร์ (software)
นิยาม
หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วย
คงเดิม
ลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึง
ซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์หลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
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1. การดาเนินงานโครงการทีม่ ีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลข (numerical method) หรือการดาเนินงานลักษณะ
engineering design ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง
2. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับ
แฟ้มข้อมูลต้นฉบับ (source code) เพื่อพัฒนาระบบการทางานให้ดีขึ้น
โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยสาคัญ
3. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อให้
สอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่า
หลังจากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พฒ
ั นาแล้วระบบ
การทางานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือสารวจความ
ต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งมิได้นาเข้ามาเพื่อ
ทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจยั และพัฒนา
อาจจัดทาได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2563

อาจจัดทาได้หลายรูปแบบ ทัง้ ที่เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งประกอบด้วย
1. มีคาอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบาย
1. มีคาอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มอื ที่อธิบาย
การใช้งาน หลักการของวิธีการทางานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่าง การใช้งาน หลักการของวิธีการทางานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่าง
ละเอียดและชัดเจนเพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาและ
ละเอียดและชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทาให้เกิดการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาขาวิชาหนึง่ ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
สาขาวิชานั้นๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด
2. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่
2. คงเดิม
แสดงถึงคุณค่าของผลงานนัน้ ด้วย
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มีหลักฐานการนาซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวง
มีหลักฐานการนาซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายต่อวง
วิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สสู่ าธารณชนมาแล้วไม่
วิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
น้อยกว่าสี่เดือน
3. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
นิยาม
ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น
คงเดิม
รูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางทีด่ ีขึ้นทางด้านใดด้านหนึง่ หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพ
ชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นาไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอืน่ ที่สามารถแสดงได้เป็นทีป่ ระจักษ์ว่าสามารถ
ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือสร้าง
การเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของ
ชุมชน
รูปแบบ
จัดทาเป็นเอกสาร โดยมีคาอธิบาย/ ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น
คงเดิม
เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้าง
ความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา
และสามารถนาไปอ้างอิงได้ โดยต้องปรากฏเป็นทีป่ ระจักษ์ในประเด็น
ต่อไปนี้
- การวิเคราะห์สภาพการณ์กอ่ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
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- การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
- ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนัน้
- การคาดการณ์สิ่งทีจ่ ะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
- การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- การสรุปแนวทางการธารงรักษาหรือการนาไปขยายผลหรือการปรับปรุง
พัฒนา
ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐาน
เพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์
หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ จดหมายยืนยันถึงผลประกอบการกาไรหรือความ
เอื้ออานวยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ ภาคประชาสังคม ที่ได้รบั
ผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
การเผยแพร่
ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนาเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้
เยี่ยมชมพื้นที่และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่ อดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมี
การบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อา้ งอิง หรือ
ศึกษาค้นคว้าต่อไปได้
4. ตารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ
4.1 ตารา
นิยาม
งานวิชาการที่ใช้สาหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิชา ซึ่งเกิดจากการนาข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือ
ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบ
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คงเดิม

คงเดิม
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เรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนกาหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์
ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการ
เขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่ อันเป็น
ความรู้สาคัญที่มผี ลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้นๆ
เนื้อหาสาระของตาราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ ผู้ขอกาหนดตาแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตารา
เล่มที่เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
คาสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่
ผู้เรียนในวิชานัน้ แต่สามารถอ่านและทาความเข้าใจในสาระของตารานั้น
ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น
หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารคาสอนไปแล้ว จะนามาเสนอเป็นตาราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนา
จนเห็นได้ชดั ว่าเป็นตารา
เป็นรูปเล่มทีป่ ระกอบด้วยคานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการ
วิเคราะห์ การสรุปการอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นคา ทั้งนี้ควรมีการ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระสาคัญมี
ความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบ
จนผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ
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เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
1. คงเดิม
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของ
2. คงเดิม
ซีดีรอม, e-learning, online learning
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
3. คงเดิม
การเผยแพร่ดังกล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ใน
คงเดิม
การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่
อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอื่นวัดความ
กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ
ยกเลิก
ของสถาบันอุดมศึกษา คณะหรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของตาราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
คงเดิม
ก.พ.อ. กาหนด การนาตารานั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในตารา
เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระทาได้
แต่ให้มีการประเมินคุณภาพตาราที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
รอบด้านและลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ
ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่เป็นแกนกลางและมโนทัศน์ย่อยทีส่ ัมพันธ์กัน

คงเดิม
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มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาทีเ่ ป็นมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่
จาเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใด
วิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จาเป็นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาใดวิชาหนึง่
เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่น
เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารคาสอนไปแล้ว จะนามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้
เป็นรูปเล่มทีป่ ระกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป เป็นรูปเล่มทีป่ ระกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นคา ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นคา ที่ทนั สมัยและครบถ้วนสมบูรณ์
โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูป โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือเอกสารที่
1. คงเดิม
ผู้เขียนเรียบเรียง ขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง
และให้ทัศนะของผู้เขียนทีส่ ร้างเสริมปัญญา ความคิด และสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ
2. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน
2. คงเดิม
(book chapter) โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึง่
ผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนัน้ ได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท
และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
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ด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปทีท่ าให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือนาไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคน
จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน
จานวนบทที่จะนามาแทนหนังสือ 1 เล่ม ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กาหนด

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
การเผยแพร่ดังกล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่
อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอื่นวัดความ
กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กาหนด การนาหนังสือนัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน
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จานวนบทที่จะนามาแทนหนังสือ 1 เล่ม ต้องมีจานวนอย่างน้อย 5 บท
และมีจานวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 80 หน้า โดยเนื้อหาสาระของบท
ในหนังสือ ทั้ง 5 บท จะต้องไม่ซ้าซ้อนกันและอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันหรือ
หลายเล่มก็ได้ และสาหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพ
โดยรวมทั้งหมด
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์
2. คงเดิม
3. คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
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หนังสือเพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถ
กระทาได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือทีไ่ ด้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้น
ใหม่อีกครัง้ หนึ่ง
4.3 บทความทางวิชาการ
นิยาม
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ
วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ
โดยมีการสารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ใน
ประเด็นนัน้ ได้ อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียง
เพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้
อย่างชัดเจนด้วย
รูปแบบ
ประกอบด้วยการนาความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการ
อธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการ
อ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
การเผยแพร่
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ
โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ
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คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนา
“บทความวิชาการ” นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อ
นามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ
“บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทาไม่ได้
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