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เปรียบเทียบการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์  
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กับประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหนง่ฯ พ.ศ. 2563  

ผลงานทางวิชาการ ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2563  

1. งานวิจัย 
นิยาม     ผลงานวชิาการที่เปน็งานศึกษาหรืองานค้นควา้อย่างมีระบบ ด้วยวิธี

วิทยาการวิจัยที่เป็นทีย่อมรับในสาขาวชิานั้นๆ และมีที่มาและวตัถุประสงค ์
ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะน าไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการน าวิชาการนั้นมาใช้
ประโยชน ์(งานวิจัยประยุกต)์ หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ 
ที่เกิดประโยชน ์

    ผลงานวชิาการที่เปน็งานศึกษาหรืองานค้นควา้อย่างมีระบบ ด้วยวิธี
วิทยาการวิจัยที่เป็นทีย่อมรับในสาขาวชิานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะน าไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการน าวิชาการนั้นมาใช้
ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์-Applied research) หรืองานวิจยัสร้างสรรค์
(Creative research) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ที่เกิด
ประโยชน ์

รูปแบบ    อาจจัดได้เปน็ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
   1. รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้ง
กระบวนการวิจัย (research process) อาทิ การก าหนดประเดน็ปัญหา 
วัตถุประสงค ์การท าวรรณกรรมปริทัศน ์โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทยห์รือสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล  
การประมวลสรปุผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืนๆ แสดงให้เห็น
ว่าไดน้ าความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
   2. บทความวิจัยทีป่ระมวลสรปุกระบวนการวิจัยในผลงานวิจยันั้น ให้มี
ความกระชับและสัน้ ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวชิาการ หรือใน
วารสารทางวชิาการ 
   3. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งน างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 

   คงเดิม 
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การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี ้
   1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนีว้ารสารทางวชิาการนั้นอาจเผยแพร่เปน็รูปเล่ม
สิ่งพิมพ ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดงันี้  
   1. คงเดิม 

    2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย    2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยทีไ่ด้มีการบรรณาธิการ 
    3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวชิาการที่เป็นฉบับเต็มของ

การประชุมระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผูท้รงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวชิาการนัน้
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องท าหนา้ที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความ
ถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค า หรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้อง
ก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจ
เผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชมุก็ได้ ทั้งนี ้คณะผู้ทรงคุณวฒุิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวฒุทิี่อยู่ในวง
วิชาการสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

   3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวชิาการที่เป็นฉบับเต็มของ
การประชุมระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผูท้รงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวชิาการนัน้
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องท าหนา้ที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความ
ถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค า หรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้อง
ก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) ที่มาจากการประชุมโดยสมาคมวชิาการ วชิาชพี โดยไม่
รวมถึงการประชุมวชิาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างตอ่เนื่องไม่
น้อยกว่า 5 ป ีซึ่งอาจอยู่ในรปูแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจ
เผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชมุก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวฒุิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวฒุทิี่อยู่ในวง
วิชาการสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

    4. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์พร้อมหลักฐานว่าได้
เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวชิาชีพในสาขาวิชานัน้และสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง
อย่างกว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ทั้งนี ้คณะผู้ทรงคุณวฒุ ิ

   ยกเลิก 
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(peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงาน
จ้างเพื่อให้งานวิจัยนั้นเปน็ไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดของสัญญาจา้ง
เท่านั้น 

    5. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่าง
กว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
   เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะขา้งต้นแล้ว การน า “งานวิจัย” 
นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้ง
หนึ่งจะกระท าไม่ได ้

   4. คงเดิม 
 

2. ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น 
   2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
นิยาม    ผลงานวชิาการที่เปน็ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

   คงเดิม 

รูปแบบ    จัดท าเปน็เอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชนต์่ออุตสาหกรรม  
มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวชิาการในประเด็น
ต่อไปนี ้
   - ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนนิการ 
   - หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้ 
   - ค าอธิบายกระบวนการแก้ปญัหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 

   คงเดิม 
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   - ค าอธิบายถึงความรู้ความเชีย่วชาญที่ใช้ และการน าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องมาใช้ 
   - ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการ
วิจัย 
   - ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช ้หรือต่อบางส่วนของ
ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการ
อุตสาหกรรมนั้น 
   - ค าอธิบายถึงวิธ ีและคุณภาพ/ประสทิธิภาพ ในการน ากลับมาใช้ในการ
เรียนการสอน เช่น การเขียนต ารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน 
หรอืใช้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษา 

การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
   1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวชิาการ หรือ 
การประชุมวชิาการที่มีหนังสือประมวลบทความ (proceedings) และมีการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบันซึง่อาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
อาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี ้บทความดงักล่าวจะต้องมีผู้
แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรมหรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยนั
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดงักล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุน
วิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ 
 
 

   เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
   1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวชิาการ หรือ 
การประชุมวชิาการที่มีหนังสือประมวลบทความ (proceedings) ที่มาจาก
การประชุมโดยสมาคมวิชาการ วิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการประชมุวิชาการของ
สถาบนัอุดมศึกษา และจดัอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และมกีารประเมิน
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิานัน้หรือสาขาวชิาที่เก่ียวข้องจาก
หลากหลายสถาบัน ซึง่อาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
อาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บทความดงักล่าวจะต้องมีผู้
แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยัน 
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดงักล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุน
วิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน ์ 
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    2. รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มี
เนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมิน
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิานัน้หรือสาขาวชิาที่เก่ียวข้องจาก
หลากหลายสถาบัน 

   2. คงเดิม 

   3. เอกสารแสดงทรัพย์สนิทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดงักล่าว เช่น 
สิทธิบัตร อนสุิทธิบตัร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธ ิ(licensing agreement) 
โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม 

   3. คงเดิม  

    4. รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหา
หรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลทีไ่ม่สามารถเปิดเผยต่อ
สาธารณะได ้แต่มีหลักฐานรับรองว่าไดน้ าไปใชป้ระโยชน์แล้ว 

   4. คงเดิม 

    5. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิด
จากการวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้
เสนอต้องจัดท าเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวชิาการ
เพื่ออุตสาหกรรม 

   5. คงเดิม 

   2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
นิยาม    ผลงานวชิาการซึ่งอาจด าเนนิงานในรปูการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลอง

หรือการวิจัยและพัฒนามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน องค์ประกอบของ
ผลงานประกอบด้วยค าอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานส าคัญ ได้แก ่(1) สภาพ
ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน (2) แนวคิด ทฤษฎ ีหลักการและ

   คงเดิม 
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เหตุผลหรือความเชื่อที่ผู้สอนใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็น
นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี ้
นวัตกรรมดังกล่าวอาจเปน็รูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนว
ใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดคน้ที่พัฒนาขึน้ใหม่ หรือปรับประยุกต์จาก
ของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เปน็บทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิค
ใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน และ  
(3) กระบวนการและผลลัพธ์ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียน 
ในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนใน
ทิศทางที่พงึประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน 

รูปแบบ    1. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวจิัย หรือ 
   2. ผลผลิตจากการศึกษาที่เปน็บทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน 
โดยมีการอธิบายแนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย 
อาจจัดท าเปน็เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   คงเดิม 

การเผยแพร่    1. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ ์และมีการประเมินคุณภาพ
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒิและมีหลกัฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวชิานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

   1. คงเดิม 

    2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 

   2. คงเดิม 

    3. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี ้วารสารทางวชิาการนั้นอาจเผยแพร่เปน็รูปเล่ม 
สิ่งพิมพ ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   3. คงเดิม 
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    4. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีการบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิจากหลากหลาย
สถาบนั 
 

   4. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการทีจ่ัดโดย
สมาคมวิชาการ วิชาชพี และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ทัง้ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาตทิี่มีการบรรณาธิการโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ 
จากหลากหลายสถาบนั 

    5. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ค าอธิบายแนวคิดการพัฒนานวตักรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่
เกิดกับผู้เรียน 

   5. คงเดิม 

   2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
นิยาม    เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการด้านอ่ืน อันน าไปสู่ข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิด หรือเชิงประจักษเ์ก่ียวกับ
นโยบายสาธารณะหรือการน านโยบายนัน้ไปปฏิบตัิ เพื่อให้ภาครัฐน าไปใช้
ก าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด ทั้งนี้ เพื่อแก้ 
ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไมว่่าระดบัชาติ ท้องถิ่น 

หรือนานาชาต ิ

   คงเดิม 

รูปแบบ    จัดท าเปน็เอกสาร โดยมีค าอธิบายทางวชิาการ ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 
สิ่งแวดล้อม หรือด้านอ่ืนที่ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผล หลักฐาน และข้อมูล
สนับสนนุแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าวตามหลักวิชาการ ทั้งนีโ้ดยมีนโยบาย 
ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน ค าสัง่ หรือมาตรการอ่ืนใด เป็นผลผลิต (output) 

   คงเดิม 
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รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ ์(outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อ
สังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย 

การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
   1. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด 
พร้อมค าอธิบายต่อผู้มีส่วนได้เสยี และเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบในนโยบาย
สาธารณะนัน้ๆ ทั้งได้มีการน าไปสู่การพิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มีหนา้ที่
เก่ียวข้อง 
   2. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยงัผู้เก่ียวข้อง 

   คงเดิม 

   2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 
นิยาม    งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณี
ที่เกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นกรณีศกึษาเพื่อใช้ในการสอน (Teaching Case 
Study) ทั้งนี ้โดยเปน็การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึง
สาเหตุของปัญหาและปัจจัยอื่นๆ น ามาประกอบการตัดสินใจและก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร 
หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมของ 
องค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการ
ตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจ
ตัดสินในคดนีั้น ๆ  

   คงเดิม 

    จ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนให้
เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

   ยกเลิก 
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รูปแบบ    เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพมิพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือ 
การสอน (Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว  
มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา และบทส่งทา้ย 

   เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพมิพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือ 
การสอน (Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว  
มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา และบทส่งทา้ย  
   จ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการต้องมี
จ านวนอย่างน้อย 5 กรณีศึกษา และมีจ านวนหนา้รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า  
80 หน้า โดยเนื้อหาสาระจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกนัและอยู่ในขอบข่ายสาขาวชิา 
ที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมิน
คุณภาพโดยรวมทั้งหมด 

การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพมิพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมี
คณะผู้ทรงคุณวฒุิที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตง่ตั้งเปน็ผู้ประเมินคณุภาพ หรือ
เผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมี
คณะผู้ทรงคุณวฒุิประเมินคุณภาพ 

   คงเดิม 

   2.5 งานแปล 
นิยาม    งานแปลจากตัวงานต้นแบบทีเ่ป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา 

หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความส าคัญและ
ทรงคุณค่าในสาขานัน้ๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแลว้จะเปน็การเสริมความก้าวหน้า
ทางวชิาการทีป่ระจักษช์ัด เป็นการแปลจากภาษาตา่งประเทศเป็นภาษาไทย 
หรือจากภาษาไทยเปน็ภาษาตา่งประเทศ หรือแปลจากภาษาตา่งประเทศ
หนึ่งเป็นภาษาตา่งประเทศอีกภาษาหนึง่ 

   งานแปลจากตัวงานต้นแบบทีเ่ป็นงานวรรณกรรม หรืองานวิชาการที่มี
ความส าคัญและทรงคุณคา่ในสาขานัน้ๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการ
เสริมความก้าวหน้าทางวชิาการที่ประจักษ์ชดั เป็นการแปลจาก
ภาษาตา่งประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
หรือแปลจากภาษาตา่งประเทศหนึ่งเป็นภาษาตา่งประเทศอีกภาษาหนึง่ 

รูปแบบ -    งานแปลพร้อมบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวชิาการที่แสดงให้เห็นว่า
เป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหนา้ทางวิชาการ หรือ
เสริมสร้างความรู้ หรอืก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานัน้ๆ ไดอ้ย่างไร ในแง่ใด 
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การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวิชานัน้ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั ดังนี ้
   1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
   2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาท ิการเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ 
   การเผยแพร่ดังกล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอยา่งกว้างขวางมากกว่าการใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์เปน็ดัชนีหนึ่งที่อาจ
แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได ้แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางใน
การเผยแพร่ได้เช่นกัน  

   เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวิชานัน้ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั ดังนี ้
   1. คงเดิม 
   2. คงเดิม 
 
   คงเดิม 

    ทั้งนี ้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ
ของสถาบันอุดมศึกษาคณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวชิานั้น และต้องเผยแพร่สูส่าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ดือน 

   ยกเลิก 

    กรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคณุวุฒิมีมติให้
ปรับปรุงงานแปลซึ่งอยู่ในวิสัยทีส่ามารถปรบัปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้  
ทั้งนี ้เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงานแปลดังกลา่วเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไมต่้องน างานแปลดงักล่าวไปเผยแพรใ่หม่อีกครั้ง 
หนึ่ง 

   คงเดิม 

    กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไมอ่ยู่ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด การน างานแปลนั้นไปแก้ไขปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน
งานแปลเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการคร้ังใหม่ สามารถ

   คงเดิม 
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กระท าได ้แต่ให้มีการประเมินคุณภาพงานแปลที่ได้รบัการปรับปรุงแก้ไขนั้น
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

   2.6 พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
นิยาม    งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย 

ในลักษณะอ่ืนๆ อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลัก
วิชา รวมทั้งแสดงสถานะล่าสุดทางวชิาการ (state-of-the-art) ของ
สาขาวชิานั้น ๆ เป็นการรวบรวมค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย จัดระบบ
อ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีค าน าที่ชี้แจงหลกัการ หลักวิชา 
หรือทฤษฎีที่น ามาใช ้รวมทั้งอธิบายวิธีการใช ้และมีบรรณานุกรมรวม 

หรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นค า ในกรณีที่
จ าเป็น 

   คงเดิม 

รูปแบบ -    ประกอบด้วยบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชงิวิชาการที่แสดงให้เห็นว่า
เป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหนา้ทางวิชาการ หรือ
เสริมสร้างความรู ้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชานัน้ๆ ไดอ้ย่างไร ในแง่ใด 

การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวิชานัน้ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั ดังนี ้
   1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
   2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวิชานัน้ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั ดังนี ้
   1. คงเดิม 
   2. คงเดิม 

    ทั้งนี ้ต้องได้รับการเผยแพร่สูส่าธารณชนอยา่งกว้างขวางมาแล้วไม่น้อย
กว่าสี่เดือน 
 

   ยกเลิก 
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   2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นิยาม    ผลงานวชิาการที่เปน็การประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงาน

การสร้างสรรค์พืชหรือสัตว์พันธุใ์หม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัตพิิเศษส าหรับ
การใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อืน่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคมซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยวิธีวทิยาที่เป็นที่ยอมรบัในสาขาวิชา
นั้นๆ 

   คงเดิม 

รูปแบบ    ผลงานสรา้งสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึง
แนวคิดในการวิจัยค้นควา้และพฒันางานนัน้ๆ กระบวนการในการวิจัยและ
พัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบตัิต่างๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัตพิื้นฐานและ
คุณสมบัติพิเศษที่เปน็ข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของการน าไปใช้จริง 
ในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการน าไปใช้ในแง่
เศรษฐกิจหรือสังคม 

   คงเดิม 

การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวิชานัน้ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั ดังนี ้
   1. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ 
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 
   2. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวิชานัน้ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั ดังนี ้
   1. คงเดมิ 
 
   2. คงเดิม 

 ทั้งนี้ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอยา่งกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือน 
 

   ยกเลิก 
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   2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
นิยาม    ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสนุทรียะ 

ปรัชญา จริยธรรม หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน มีการน าเสนอพร้อมค าอธิบายอันกอปร
ด้วยหลักวิชาที่เอ้ือต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายและคุณค่า
ของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้าน
ดนตร ีด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 
และศิลปะด้านอื่นๆ 

   คงเดิม 

รูปแบบ    งานสร้างสรรค ์พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ
ความคิดเชิงทฤษฎ ีรวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน  
มีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่เอ้ือให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่า
ในหมู่ของผู้รับงาน 

   งานสร้างสรรค์พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ
ความคิดเชิงทฤษฎีรวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน  
มีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่เอ้ือให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่า
สุนทรียะทางวฒันธรรม สังคม และเศรษฐกิจ 

การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั ดังนี ้
   1. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือ
เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั ดังนี้  
   1. ผลงานต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

    2. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ 
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 

   2. คงเดิม 

    ทั้งนี ้ต้องได้รับการเผยแพร่สูส่าธารณชนอยา่งกว้างขวางมาแล้วไม่น้อย
กว่าสี่เดือน 
 

   ยกเลิก 
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   2.9 สิทธิบัตร (patent) 
นิยาม    สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร    คงเดิม 
รูปแบบ    อาจจัดท าได้หลายรปูแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 
   1. มีบทวิเคราะห์ที่อธบิาย/ชีแ้จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหนา้ทางวชิาการ 
หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวชิาหนึง่ๆ หรือหลาย
สาขาวชิาได้อย่างไร ในแง่ใด 

   อาจจัดท าได้หลายรปูแบบ ทัง้ที่เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งประกอบด้วย  
   1. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชีแ้จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหนา้ทางวชิาการ 
หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวชิานั้นๆ ได้อย่างไร 
ในแง่ใด  

    2. ต้องผ่านการพิสูจน ์หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่
แสดงถึงคุณค่าของผลงานนัน้ด้วย 

   2. คงเดิม 

การเผยแพร่    มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวง
วิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สูส่าธารณชนมาแล้วไม่
น้อยกว่าสี่เดือน 

   มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวง
วิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

   2.10 ซอฟต์แวร์ (software) 
นิยาม    หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วย

ลิขสิทธิ์ซึ่งเปน็ผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึง
ซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์หลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้

   คงเดิม 
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   1. การด าเนนิงานโครงการทีม่ีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลข (numerical method) หรือการด าเนินงานลักษณะ 
engineering design ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง 
   2. งานที่มีลักษณะการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับ
แฟ้มข้อมูลต้นฉบับ (source code) เพื่อพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น  
โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมนีัยส าคัญ 
   3. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสทิธิภาพและประเมนิผลเพื่อให้
สอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่า
หลังจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พฒันาแล้วระบบ
การท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือส ารวจความ
ต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งมิได้น าเข้ามาเพื่อ
ทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดยีว 

   ทั้งนี ้ผลลัพธท์ี่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจยัและพฒันา 
รูปแบบ    อาจจัดท าได้หลายรปูแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 
   1. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบาย
การใช้งาน หลักการของวิธีการท างานและหน้าที่ของซอฟต์แวรด์ังกล่าวอย่าง
ละเอียดและชัดเจนเพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาขาวชิาหนึง่ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 

   อาจจัดท าได้หลายรปูแบบ ทัง้ที่เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งประกอบด้วย  
   1. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เชน่ คู่มอืที่อธิบาย
การใช้งาน หลักการของวิธีการท างานและหน้าที่ของซอฟต์แวรด์ังกล่าวอย่าง
ละเอียดและชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาขาวชิานั้นๆ ได้อย่างไร ในแงใ่ด  

    2. ต้องผ่านการพิสูจน ์หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่
แสดงถึงคุณค่าของผลงานนัน้ด้วย 

   2. คงเดิม 
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การเผยแพร่    มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวง
วิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สูส่าธารณชนมาแล้วไม่
น้อยกว่าสี่เดือน 

   มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายต่อวง
วิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

3. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
นิยาม    ผลงานวชิาการที่เปน็ประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเปน็

รูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  
   ผลงานที่เปน็ประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางทีด่ีขึ้นทางด้านใดด้านหนึง่หรือหลายด้านเก่ียวกับ ชุมชน วิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพ
ชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธบิัตรหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญารปูแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้เปน็ทีป่ระจักษ์ว่าสามารถ
ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือสร้าง
การเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของ
ชุมชน 

   คงเดิม 

รูปแบบ    จัดท าเปน็เอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น 
เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานทีท่ าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชนต์อ่สังคม  
มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวชิาการ หรือเสริมสร้าง
ความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชนต์่อสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา  
และสามารถน าไปอ้างอิงได้ โดยต้องปรากฏเป็นทีป่ระจักษ์ในประเด็น 
ต่อไปนี ้
   - การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
   - การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 

   คงเดิม 
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   - การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 
   - ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนัน้ 
   - การคาดการณ์สิ่งทีจ่ะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
   - การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
   - การสรุปแนวทางการธ ารงรักษาหรือการน าไปขยายผลหรือการปรับปรุง
พัฒนา 
   ทั้งนี ้นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกลา่วข้างตน้แล้ว อาจแสดงหลักฐาน
เพิ่มเติมอื่นๆ เก่ียวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร ์
หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ จดหมายยืนยันถึงผลประกอบการก าไรหรือความ
เอ้ืออ านวยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ ภาคประชาสังคม ที่ได้รบั
ผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

การเผยแพร่    ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้
เยี่ยมชมพื้นที่และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกวา้งขวางใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่อดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพรน่ั้นจะต้องมี
การบันทึกเปน็เอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อา้งอิง หรือ
ศึกษาค้นคว้าต่อไปได ้

   คงเดิม 

4. ต ารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ 
   4.1 ต ารา 
นิยาม    งานวชิาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวชิา หรือเป็นส่วนหนึ่งของ

วิชา ซึ่งเกิดจากการน าข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือ
ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบ

   คงเดิม 
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เรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์
ย่อยอ่ืนอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพนัธภาพและสารัตถภาพตามหลักการ
เขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เปน็มาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่ อันเป็น
ความรู้ส าคัญที่มผีลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวชิาการนั้นๆ 
   เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวนัที่ผู้ขอยื่นเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   ทั้งนี ้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เก่ียวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต ารา
เล่มที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
   ผลงานทางวชิาการที่เปน็ “ต ารา” นี้อาจได้รับการพฒันาขึ้นจากเอกสาร
ค าสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่
ผู้เรียนในวิชานัน้ แต่สามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้น
ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวชิานั้น 
   หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามาเสนอเป็นต าราไมไ่ด้ เว้นแต่จะมีการพัฒนา
จนเห็นได้ชดัว่าเปน็ต ารา 

รูปแบบ    เป็นรูปเล่มทีป่ระกอบด้วยค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการ
วิเคราะห์ การสรุปการอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ทั้งนี้ควรมีการ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมยัและครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญมี
ความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบ
จนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบด็เสร็จ 

   คงเดิม 
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การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวิชานัน้ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั ดังนี ้
   1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
   2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม, e-learning, online learning 
   3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเปน็ที่ยอมรับ 
   การเผยแพร่ดังกล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอยา่งกว้างขวางมากกว่าการใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เปน็ดัชนีหนึ่งที่
อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางได ้แต่อาจใช้ดชันีอ่ืนวัดความ
กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เชน่กัน 

   เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวิชานัน้ๆ หรือสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั ดังนี้  
   1. คงเดิม 
   2. คงเดิม 
 
   3. คงเดิม 
   คงเดิม 
    

    ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ
ของสถาบันอุดมศึกษา คณะหรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 

   ยกเลิก 

    กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของต าราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด การน าต ารานั้นไปแก้ไขปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในต ารา
เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได ้
แต่ให้มีการประเมินคุณภาพต าราที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

   คงเดิม 

   4.2 หนังสือ 
นิยาม    งานวชิาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่าง

รอบด้านและลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่เปน็แกนกลางและมโนทัศน์ย่อยทีส่ัมพันธ์กัน  

   คงเดิม 
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มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาทีเ่ป็นมาตรฐานทางวชิาการ ให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง เนื้อหาของหนังสอืไม่
จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใด
วิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
ในวิชาใดวชิาหนึง่ 
   เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวนัที่ผู้ขอยื่น
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้ 

รูปแบบ    เป็นรูปเล่มทีป่ระกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป 
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดชันีค้นค า ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ ์
โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้
   1. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือเอกสารที่
ผู้เขียนเรียบเรียง ขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง 
และให้ทัศนะของผู้เขียนทีส่ร้างเสริมปัญญา ความคิด และสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ 

   เป็นรูปเล่มทีป่ระกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป 
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดชันีค้นค า ที่ทนัสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ 
โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้ 
   1. คงเดิม 

    2. เป็นงานวชิาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนงัสือที่มีผู้เขียนหลายคน 
(book chapter) โดยจะต้องมคีวามเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่ง
ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนัน้ไดโ้ดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท 
และเป็นงานศึกษาค้นควา้อย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

   2. คงเดิม 
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ด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปทีท่ าให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคน 
จะต้องระบบุทบาทหนา้ที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน  

    จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนงัสือ 1 เล่ม ให้เป็นไปตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด    จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนงัสือ 1 เล่ม ต้องมีจ านวนอย่างนอ้ย 5 บท 
และมีจ านวนหนา้รวมกันแล้วไมน่้อยกว่า 80 หน้า โดยเนื้อหาสาระของบท
ในหนังสือ ทั้ง 5 บท จะต้องไมซ่้ าซ้อนกันและอยู่ในขอบขา่ยสาขาวิชาที่เสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจอยู่ในหนงัสือเล่มเดียวกันหรือ
หลายเล่มก็ได้ และส าหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคณุภาพ
โดยรวมทั้งหมด 

การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวิชานัน้ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั ดังนี ้
   1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 

   เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวิชานัน้ๆ หรือสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั ดังนี้  
   1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์  

    2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม    2. คงเดิม 
    3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเปน็ที่ยอมรับ    3. คงเดิม 
    การเผยแพร่ดังกล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอยา่งกว้างขวางมากกว่าการใช้ใน

การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เปน็ดัชนีหนึ่งที่
อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางได้ แต่อาจใช้ดชันีอ่ืนวัดความ
กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เชน่กัน 

   คงเดิม 

    กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด การน าหนงัสือนัน้ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน

   คงเดิม 
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หนังสือเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการคร้ังใหม่ สามารถ
กระท าได ้แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือทีไ่ด้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้น
ใหม่อีกครัง้หนึ่ง 

   4.3 บทความทางวิชาการ 
นิยาม    งานเขียนทางวชิาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ

วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี ้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ 
โดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนนุจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ใน
ประเด็นนัน้ได ้อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียง
เพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้
อย่างชัดเจนดว้ย 

   คงเดิม 

รูปแบบ    ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเดน็ที่ต้องการ
อธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการ
อ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

   คงเดิม 

การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมนิโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั ดังนี ้
   1. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวชิาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี ้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการ 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิานัน้ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ 

   คงเดิม 
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   เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างตน้แล้ว การน า 
“บทความวชิาการ” นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดสว่นหนึ่งเพื่อ
น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการและให้มีการประเมินคุณภาพ 
“บทความวชิาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระท าไม่ได ้

 


