
เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------- 

๓. ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทัว่ไป 
  ๓.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาตอ้งเป็นงานทีผู่ข้อตอ้งเป็นผูป้ระพนัธ์
อนัดบัแรก (first author) หรอืผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หรอื
ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  
        ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) หมายถงึ ผูท้ีม่ชี ื่อในผลงานวชิาการเป็นชื่อแรก 
รบัผดิชอบการท าผลงานวชิาการ และเขยีนต้นฉบบั (manuscript) ชิน้นัน้ดว้ยตนเอง 
   ผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หมายถงึ บุคคลทีม่บีทบาท  
มสี่วนส าคญัทางปัญญา (essentially intellectual contribution) ดว้ยความเชีย่วชาญจ าเพาะในสาขาวชิา
ของตนเอง และความรบัผดิชอบส าคญัในการออกแบบการวจิยั (research design) หรอืการออกแบบงาน
วชิาการนัน้ๆ  รวมทัง้วเิคราะหข์อ้มลู (data analysis) สรุปผลและใหข้อ้เสนอแนะ  
   ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author) หมายถงึ บุคคลทีม่บีทบาทและ 
ความรบัผดิชอบในการเผยแพรผ่ลงานวจิยั หรอืผลงานทางวชิาการ ใหเ้กดิการถ่ายทอดเป็นเรือ่งราว 
แสดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าทางวชิาการทีป่ระกอบดว้ย การแสดงขอ้มลู หลกัฐาน ขอ้คดิเหน็ และประสบการณ์ 
รวมทัง้ท าหน้าทีร่บัผดิชอบตดิต่อกบับรรณาธกิาร  
  ๓.๒ ถา้เป็นงานทีผู่ข้อมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ ตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 
   ๓.๒.๑.  กรณีงานวจิยัผูข้อจะตอ้งเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) หรอืผูม้สี่วนส าคญั
ทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หรอืผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  
ในเรือ่งนัน้ 
   ๓.๒.๒. กรณผีลงานทางวชิาการกลุ่มอื่นทีม่ใิช่งานวจิยั ผูข้อจะตอ้งเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก 
(first author) หรอืผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (essentially intellectual contributor) ในเรือ่งนัน้ 
      ๓.๓ ผูข้อก าหนดต าแหน่งจะตอ้งยืน่แบบแสดงหลกัฐานการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ
ส าหรบัผลงานทางวชิาการทุกผลงาน   
      ๓.๔ การลงนามรบัรองการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ ตอ้งมกีารลงนามโดยผูข้อ  
ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author) เพื่อรบัรอง 
บทบาทหน้าที ่การปฏบิตังิาน และความรบัผดิชอบในการสรา้งสรรคผ์ลงานของผูร้ว่มงานทุกคน 
ว่าท าในส่วนไหนอย่างไร  
         การลงนามรบัรองการมสี่วนรว่มในผลงานแต่ละเรือ่ง เมื่อไดล้งนามรบัรองแลว้จะเปลีย่นแปลงไมไ่ด้ 
                หากตรวจสอบพบภายหลงัว่าผูข้อก าหนดต าแหน่งระบุการมสี่วนรว่มไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ 
จะถอืว่าการกระท าของผูน้ัน้เขา้ข่ายผดิจรยิธรรมไม่เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ โดยใหส้ถาบนัอุดมศกึษาสอบหาขอ้เทจ็จรงิและด าเนินการทางวนิยัต่อไป 
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 ๓.๕ กรณเีสนอผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม ซึง่มกีารด าเนินงานเป็นหมูค่ณะ หรอืเป็นงานที่ม ี
การบูรณาการหลายสาขาวชิา ผูข้อตอ้งมบีทบาทในขัน้ตอนการท างานในสาขาวชิาทีเ่สนอขอก าหนด
ต าแหน่ง อยา่งน้อย ๓ ขัน้ตอน ดงันี้ 

      ก. การวเิคราะหส์ถานการณ์ก่อนเริม่กจิกรรมรบัใช้ทอ้งถิน่และสงัคม 
      ข. การออกแบบหรอืพฒันาชิน้งานหรอืแนวคดิหรอืกจิกรรม 
      ค. การประเมนิผลลพัธแ์ละสรปุแนวทางในการน าไปขยายผลหรอืปรบัปรงุ 
      ใหผู้ข้อระบุบทบาทหน้าที ่การปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบในผลงานนัน้ของผูร้ว่ม

โครงการทุกคนและบทบาทหน้าทีห่ลกัของผูข้อ โดยใหผู้ท้ีท่ าหน้าทีห่ลกัในแต่ละโครงการลงนามรบัรอง  
๓.๖ กรณงีานวจิยัทีเ่ผยแพร่อนัเป็นผลมาจากวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาทีผู่ข้อท าหน้าทีเ่ป็น

อาจารยท์ีป่รกึษา ผูข้อตอ้งเป็นผูร้เิริม่ ก ากบัดแูล และมบีทบาทส าคญัในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ผลการวจิยันัน้  
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ------------------------------  
แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทัว่ไป 

ก. ชื่อผลงาน ................................................ 

ข. สถานะผูข้อในผลงาน  

 ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author)  
 ผูม้สี่วนส าคญัทางปัญญา (essentially intellectual contributor)  
 ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

ค. ประเภทของผลงาน 

กลุ่มที ่๑  งานวจิยั  

กลุ่มที ่๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 

 ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม     กรณศีกึษา (Case Study) 

 ผลงานวชิาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้  งานแปล   

 ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ    สทิธบิตัร 

 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   ซอฟตแ์วร ์

 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั  

 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ      ผลงานนวตักรรม 

           ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 

กลุ่มที ่๓   ต ารา 

    หนงัสอื 

      บทความทางวชิาการ  
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ส่วนท่ี ๑  รายละเอยีดของการมสี่วนรว่ม 
     ผูข้อก าหนดต าแหน่งตอ้งกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น (เนื่องจากไมม่กีารแบ่งส่วนรว่มใน
ผลงานทางวชิาการ ดงันัน้บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีผู่ข้อระบุจะมผีลต่อการพจิารณาผลงาน
ทางวชิาการ) 

รายละเอียดการมีส่วนร่วม บทบาทและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ก.  ความคดิรเิริม่ (idea) และ สมมตุฐิาน  

ข. การปฏบิตักิารวจิยั การมสี่วนรว่มในการ
ออกแบบ การทดลอง การทดสอบ เครือ่งมอืวดั 
วธิกีารเกบ็ขอ้มลู และ criteria 

 

ค. การจดัเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู  
การแปรผล 

 

ง. การวพิากษ์วจิารณ์ผล การแสดง 
การเปรยีบเทยีบกบัขอ้สรุปหรอืองคค์วามรูห้รอื
ทฤษฎเีดมิ 

 

จ. การมสี่วนรว่มในการเขยีน manuscript 
ผลงานสรา้งสรรค ์นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์เป็นตน้ 

 

ฉ. การใหก้ารสนบัสนุน specimens, study 
cohort, โลจสิตกิส ์ ทุนวจิยั (โปรดระบุแหล่งทุน 
เงนิทุน และปีทีไ่ดร้บั) เครือ่งมอื หอ้งปฏบิตักิาร 
ครภุณัฑ ์

 

ช. อื่นๆ  
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ส่วนท่ี ๒ รายละเอยีดของการน าผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรอืการถ่ายทอดองคค์วามรู ้  

ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพจิารณา 

ก. ตพีมิพใ์นวารสาร  journal Impact factor  จ านวนครัง้ของการอา้งองิ (ฐานขอ้มลู)  

 

ข. สทิธบิตัร ประเภท ปีทีไ่ดร้บัการจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ  

 

ค. ถา้เป็น technical report หรอื รายงานวจิยั ผูใ้ชง้านคอืใคร  

 

ง. การเผยแพรง่านวจิยัไดร้บัการน าเสนอแบบโปสเตอร ์หรอื oral presentation (โปรดระบุ 

session เช่น plenary, symposium หรอื oral session) หรอืสจูบิตัร ในการประชุมหรอืการจดัแสดง  

หรอืจดันิทรรศการ (ชื่อ สถานทีจ่ดัประชุม หรอืจดัแสดง หรอืจดันิทรรศการ และประเทศ)  

หรอืในกรณีทีเ่ป็นหนงัสอื (โปรดระบุ ชื่อส านกัพมิพ ์ปีทีต่พีมิพ)์ 

 

จ. ประวตักิารไดร้บัทุนวจิยัโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงานชิน้นี้ 

 

ฉ. หากงานวจิยั ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีผูว้จิยัไดร้บัค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Licesing 

Fees) รวมเท่าใด (โปรดแสดงหลกัฐานสญัญา) 

 

   ลงชื่อ ............................................. 
           (......................................) 
             ผูข้อก าหนดต าแหน่ง 

ลงชื่อ ............................................. 
           (......................................) 

           ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) 

             ลงชื่อ ............................................. 
                     (......................................) 
      ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------- 

๔. ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน  

 ๔.๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม ผลงานการสอน และผลงานนวตักรรม ใหใ้ชล้กัษณะการมสี่วนรว่ม
และแบบแสดงหลกัฐานการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ ตามขอ้ ๓ 

๔.๒ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ และผลงานศาสนา ผูข้อตอ้งเป็นผูด้ าเนินการหลกั 
และมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนดก าหนด 

      ผูด้ าเนินการหลกั (main author) หมายถงึ บุคคลซึง่มบีทบาทและความรบัผดิชอบส าคญั 
ในการออกแบบงานวชิาการนัน้ ก าหนดโครงรา่งเนื้อหาสาระส าคญัของงาน และควบคุมการด าเนินการ 
หรอืในกรณผีลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ ใหห้มายความรวมถงึผูล้งมอืด าเนินการดว้ยตนเองดว้ย 
   ๔.๓ การลงนามรบัรองการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ หากมกีารเสนอผลงานทางวชิาการ 
ทีม่ผีูร้ว่มงานหลายคนจะตอ้งใหผู้ร้ว่มงานทุกคนลงนามรบัรองว่า แต่ละคนมสี่วนรว่มในผลงานเรือ่งนัน้ 
รอ้ยละเท่าใด รวมทัง้ระบุบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในผลงานนัน้ ทัง้นี้ หากไมส่ามารถตดิต่อ
ผูร้ว่มงานใหล้งนามรบัรองไดค้รบทุกคนใหด้ าเนินการดงันี้ 
        (๑) ในกรณทีีไ่ม่สามารถตดิต่อผูร้ว่มงานทุกคนใหล้งนามรบัรองได ้ใหร้ะบุจ านวนผูร้ว่มงาน 
ทุกคน และใหถ้อืว่าผูร้ว่มงานทุกคนมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการเท่าเทยีมกนั   
        (๒) ในกรณผีูร้ว่มงานบางคนไมส่ามารถลงนามรบัรองการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการ
ไดใ้หม้กีารลงนามรบัรองโดยหวัหน้าภาควชิาหรอืคณบด ีและผูข้อเป็นอยา่งน้อย พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผล 
ความจ าเป็นทีผู่น้ัน้ไมส่ามารถลงนามได ้หรอืเหตุผลทีไ่มส่ามารถระบุการมสี่วนรว่มของผูน้ัน้ใหช้ดัเจน 
เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเป็นผูพ้จิารณาเหตุผลความจ าเป็นดงักล่าว 
         การลงนามรบัรองการมสี่วนรว่มในผลงานแต่ละเรือ่ง เมือ่ไดล้งนามรบัรองแลว้จะเปลีย่นแปลง 
ไมไ่ด ้
                หากตรวจสอบพบภายหลงัว่าผูข้อก าหนดต าแหน่งระบุการมสี่วนรว่มไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ 
จะถอืว่าการกระท าของผูน้ัน้เขา้ข่ายผดิจรยิธรรมไม่เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง 
ทางวชิาการ โดยใหส้ถาบนัอุดมศกึษาสอบหาขอ้เทจ็จรงิและด าเนินการทางวนิยัต่อไป 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ------------------------------  
แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน  (แบบร้อยละ) 

ผลงานทางวชิาการเฉพาะดา้น 

              ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ   ผลงานศาสนา 

เรือ่ง.................................................................................................................................................... 
ผูร้ว่มงานจ านวน........คน  แต่ละคนมสี่วนรว่มดงันี้ : 

(๑) 
ช่ือผูร่้วมงาน  

(๒) 
ปริมาณงานร้อยละ 

(๓) 
 รายละเอียดบทบาทและหน้าท่ี 

ความรบัผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ลงชื่อ ............................................. 
(......................................) 

ลงชื่อ ............................................. 
(......................................) 

ลงชื่อ ............................................. 
(......................................) 

ลงชื่อ ............................................. 
(......................................) 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------- 
๕. แนวทางการประเมินผลการสอน 

หลกัเกณฑ ์
ใหค้ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอนว่าผูข้อมคีวามสามารถ 

ในการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องวชิาทีส่อน ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะวชิา ทีส่อนโดยใชแ้นวทาง
ในการประเมนิตามความเหมาะสม ดงัต่อไปนี้ 

๑. มกีารวางแผนการสอนอยา่งเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุง่หมายของการสอนใหช้ดัเจน 
และคดัเลอืกการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม เพื่อใหผ้ลลพัธก์ารสอนเป็นไปตามจุดมุง่หมายทีว่างไว ้
โดยเสนอเอกสารหลกัฐานทีส่ามารถประเมนิไดใ้นทุกหวัขอ้ทีผู่ข้อเป็นผูส้อน (ค านิยามรปูแบบการเผยแพร ่ 
และลกัษณะคุณภาพดงัตารางแนบทา้ย) ซึง่มกีารอา้งองิแหล่งทีม่า อย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
และกฎหมาย 

๒. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคนิควธิสีอนประกอบกบัสื่อการสอนทีท่นัสมยัต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รยีน 
เกดิความสนใจและตดิตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย ยกตวัอยา่งประกอบ สอดแทรก
ประสบการณ์จรงิ ใชค้ าถามเพื่อใหผู้เ้รยีนคดิและตอบค าถามใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน หรอืใชส้ื่อปฏสิมัพนัธ์
แบบดจิทิลั (digital interactive media) 

๓. มคีวามสามารถทีจ่ะสอนใหผู้เ้รยีนสามารถเสาะแสวงหาความรูแ้ละพฒันาองคค์วามรู ้ 
ไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยความมวีจิารณญาณ รูว้่าแหล่งความรูใ้ดทีค่วรเชื่อถอื สามารถเป็นผูเ้รยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง                         
ตลอดชวีติ (lifelong learner) 

๔. มคีวามสามารถสอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูอ้ย่างมเีหตุผลในวชิาทีส่อน 
๕. มคีวามสามารถใหผู้เ้รยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องวชิาทีเ่รยีนกบัวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
๖. มคีวามสามารถจดัใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่นประสบการณ์ตามความ

เหมาะสม 
๗. มคีวามสามารถในการใชส้ื่อการสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏสิมัพนัธแ์บบดจิทิลั (digital 

interactive media) ทีท่นัสมยัและเหมาะสมเป็นอยา่งด ีสามารถจ าลองสถานการณ์สมมตเิพื่อใหผู้เ้รยีน
เขา้รว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ 

๘. มคีวามสามารถทีจ่ะสอดแทรกเทคนิคการมปีฏสิมัพนัธ์ การรว่มงาน (interpersonal skill)   
ความสามารถในการแสดงออก การแกปั้ญหา การปรบั (adaptability) และรบัความคดิเหน็  

๙. มคีวามสามารถในการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนในวชิาทีส่อน 
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กรณทีีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาเหน็ว่า สถาบนัอุดมศกึษามรีะบบการประเมนิผลการสอน 
ของคณาจารยป์ระจ าปีทีค่รอบคลุมประเดน็ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวข้า้งตน้อย่างเป็นรปูธรรม เทีย่งตรง             
และเชื่อถอืได ้ คณะกรรมการอาจใหใ้ชร้ะบบการประเมนิผลการสอนดงักล่าวนัน้แทนแนวทางการประเมนิ 

ผลการสอนตามทีค่ณะกรรมการก าหนดได ้นอกจากนี้คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางในการประเมนิ
เพิม่เตมิขึน้ อกีกไ็ด ้โดยจดัท าเป็นประกาศใหเ้ป็นทีท่ราบทัว่กนัก่อนการประเมนิ 

วิธีการ 
 ๑. ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ (หวัหน้าสาขาวชิา/หวัหน้าภาควชิา/คณบด)ี ประเมนิผลการสอนในชัน้ต้น               
ว่าผูข้อมผีลการสอนอยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดไวห้รอืไม ่ 

๒. ใหค้ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอนของผูข้อว่าอยูใ่นเกณฑ์ 
ทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่ทัง้นี้ อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอนไดต้ามความเหมาะสม 
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ตวัอย่างเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน 
 

 แบบท่ี ๑ 
นิยาม 
 
 
 
 
รปูแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ 
 
 
 
ลกัษณะคุณภาพ 

ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นเอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการประเมนิผลการ
สอนวชิาใดวชิาหนึ่งตามหลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็
เนื้อหาวชิาและวธิกีารสอนอยา่งเป็นระบบจดัเป็นเครือ่งมอืส าคญัของ
ผูส้อนในการใชป้ระกอบการสอน 
 
เป็นเอกสารหรอืสื่ออื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในวชิาทีต่นสอน ประกอบดว้ย 
แผนการสอน หวัขอ้บรรยาย (มรีายละเอยีดประกอบพอสมควร) และ 
อาจมสีิง่ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้เพิม่ขึน้อกีกไ็ด ้เช่น รายชื่อบทความหรอื
หนงัสอือ่านประกอบ บทเรยีบเรยีงคดัยอ่เอกสารทีเ่กีย่วเนื่อง  
แผนภูม ิ(chart) แถบเสยีง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)  
ภาพเลื่อน (slide) สื่อการสอนออนไลน์ หรอืสื่อปฏสิมัพนัธแ์บบดจิทิลัอื่น ๆ 
ซึง่มกีารอา้งองิแหล่งทีม่าอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  
 
อาจเป็นเอกสารทีจ่ดัท าเป็นรปูเล่มหรอืถ่ายส าเนาเยบ็เล่มหรอื 
เป็นสื่ออื่น ๆ อาท ิซดีรีอม ทีไ่ดใ้ชป้ระกอบการสอนวชิาใดวชิาหนึ่ง  
ในหลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษามาแลว้ 
 
อยูใ่นดุลยพนิิจของสภาสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะก าหนดเป็นขอ้บงัคบั 
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ตวัอย่างเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน (ต่อ) 
 

 แบบท่ี ๒ 
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
รปูแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ 
 
 
 
ลกัษณะคุณภาพ 

ผลงานทางวชิาการทีใ่ชส้อนวชิาใดวชิาหนึ่งตามหลกัสตูรของ
สถาบนัอุดมศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็เน้ือหาวชิาทีส่อนและวธิกีารสอน 
อยา่งเป็นระบบ โดยอาจพฒันาขึน้จากเอกสารประกอบการสอน 
จนมคีวามสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จดัเป็นเครือ่งมอืส าคญั
ของผูเ้รยีนทีน่ าไปศกึษาดว้ยตนเองหรอืเพิม่เตมิขึน้จากการเรยีน 
ในวชิานัน้ ๆ  
 
เป็นเอกสารรปูเล่มหรอืสื่ออื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในวชิาทีต่นสอน 
ประกอบดว้ย แผนการสอน หวัขอ้บรรยาย (มรีายละเอยีดประกอบ
พอสมควร) และมสีิง่ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้เพิม่ขึน้ เช่น รายชื่อบทความ 
หรอืหนงัสอือ่านประกอบบทเรยีบเรยีงคดัยอ่เอกสารทีเ่กี่ยวเนื่อง  
แผนภูม ิ(chart) แถบเสยีง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)  
ภาพเลื่อน (slide) สื่อออนไลน์ สื่อปฏสิมัพนัธแ์บบดจิทิลั ตวัอยา่ง 
หรอืกรณศีกึษาทีใ่ชป้ระกอบการอธบิายภาพ แบบฝึกปฏบิตั ิรวมทัง้ 
การอา้งองิเพื่อขยายความทีม่าของสาระและขอ้มลู และบรรณานุกรม 
ทีท่นัสมยัและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 
ตอ้งไดร้บัการจดัท าเป็นรปูเล่มดว้ยการพมิพ์ หรอืถ่ายส าเนาเยบ็เล่ม 
หรอืสื่ออื่น ๆ ทีแ่สดงหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพรโ่ดยใชเ้ป็น “ค าสอน”  
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนในวชิานัน้ ๆ มาแลว้ 
 
อยูใ่นดุลยพนิิจของสภาสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะก าหนดเป็นขอ้บงัคบั 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------- 
๖. แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผูท้รงคณุวฒิุ 

  การประเมนิผลงานทางวชิาการของผูท้รงคุณวุฒติอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และมาตรฐานจรยิธรรมและจรรยาบรรณส าหรบัผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงาน 
ทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษาทีค่ณะกรรมการก าหนด  
รวมทัง้ควรค านึงถงึองคป์ระกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบการพจิารณาตดัสนิ ดงันี้ 
  ๑. ผลงานทางวชิาการตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นวงวชิาการอย่างกวา้งขวาง และสามารถ
สบืคน้ (visibility) และเขา้ถงึ (avalibility) ผลงานทางวชิาการได ้  
  ๒. ควรค านึงถงึ Journal ranking ของวารสารทีเ่ผยแพรผ่ลงานทางวชิาการดว้ย 
ตวัอยา่งเช่น ผลงานทีต่พีมิพใ์นวารสารทีอ่ยูใ่น Quartiles1 ของ Science Journal Ranking (SJR)                    
ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานทีม่คีุณภาพ 
  ๓. ควรค านึงถงึจ านวนครัง้ในการอา้งองิของผลงานทางวชิาการ โดยเฉพาะการอา้งองิ 
จากต่างประเทศ 
  ๔. impact factor (จากฐานขอ้มลู Scopus) ของวารสารทีเ่ผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
สามารถสะทอ้นถงึคุณภาพของผลงานทางวชิาการได ้
  ๕. ประโยชน์ของผลงานทางวชิาการ ทีส่ามารถสรา้งผลกระทบไดใ้นระดบัใด 
ต่อวงวชิาการระดบันานาชาต ิหรอื สรา้งผลกระทบในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
  ๖. จรยิธรรมในการท าวจิยั หรอื research misconduct เช่น falsification,   
fabrication และ plagiarism 
  ๗. การไดร้บัรางวลัระดบัชาตแิละระดบันานาชาตขิองผลงานทางวชิาการ 
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ประเภทของผลงานทางวิชาการ  
ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ 

 

กลุ่ม ๑   งานวจิยั 

กลุ่ม ๒   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
 ๒.๑ ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 ๒.๒ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้ 
 ๒.๓  ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ 
 ๒.๔  กรณศีกึษา (case study) 
 ๒.๕ งานแปล 
 ๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 
 ๒.๗  ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
 ๒.๘   ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ (ใหใ้ชค้ าจ ากดัความตาม ๗.๔.๒) 
 ๒.๙   สทิธบิตัร 
 ๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์
  ๒.๑๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม (ใหใ้ชค้ าจ ากดัความตาม ๗.๔.๑) 
  ๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม (ใหใ้ชค้ าจ ากดัความตาม ๗.๔.๔) 

กลุ่ม ๓  ๓.๑ ต ารา 
๓.๒ หนงัสอื 

 ๓.๓ บทความทางวชิาการ 

กลุ่ม ๔   ๔.๑  ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม  
  ๔.๒  ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
  ๔.๓  ผลงานการสอน 
 ๔.๔  ผลงานนวตักรรม 
 ๔.๕  ผลงานศาสนา 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------- 
๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวชิาการส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ สามารถจ าแนกได ้๔ กลุ่ม ดงันี้ 
๗.๑ งานวิจยั  
๗.๑ งานวิจยั 

นิยาม       ผลงานวชิาการทีเ่ป็นงานศกึษาหรอืงานคน้ควา้อย่างมรีะบบ ดว้ยวธิวีทิยาการวจิยั 
ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ และมทีีม่าและวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ขอ้มลูค าตอบหรอืขอ้สรปุรวม ทีจ่ะน าไปสู่ความกา้วหน้าทางวชิาการ (งานวจิยัพืน้ฐาน) 
หรอืการน าวชิาการนัน้มาใชป้ระโยชน์ (งานวจิยัประยกุต์-Applied research) หรอื
งานวจิยัสรา้งสรรค ์(Creative research) หรอืการพฒันาอุปกรณ์  หรอืกระบวนการใหม่ 
ทีเ่กดิประโยชน์ 

รปูแบบ      อาจจดัไดเ้ป็น ๓ รปูแบบ  ดงันี้ 
๑. รายงานการวจิยัทีม่คีวามครบถว้นสมบูรณ์และชดัเจนตลอดทัง้กระบวนการวจิยั 

(research process) อาท ิการก าหนดประเดน็ปัญหา วตัถุประสงค ์ การท าวรรณกรรม
ปรทิศัน์ โจทยห์รอืสมมตฐิาน  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การพสิูจน์โจทยห์รอืสมมตฐิาน  
การวเิคราะหข์อ้มลู การประมวลสรปุผลและใหข้อ้เสนอแนะ การอา้งองิ และอื่นๆ               
แสดงใหเ้หน็ว่าไดน้ าความรูจ้ากงานวจิยัมาตอบโจทยแ์ละแกปั้ญหาเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 

๒. บทความวจิยัทีป่ระมวลสรปุกระบวนการวจิยัในผลงานวจิยันัน้ ใหม้คีวามกระชบั
และสัน้  ส าหรบัการน าเสนอในการประชุมทางวชิาการ  หรอืในวารสารทางวชิาการ  

๓. ในรปูของหนงัสอื (monograph) ซึง่น างานวจิยัมาใชป้ระกอบการเขยีน 

การเผยแพร่ 
 

     เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
คุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
(peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารวชิาการ ดงัต่อไปนี้  
    ๑.๑ วารสารวชิาการระดบัชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีม่คีุณภาพและเป็นทีย่อมรบั

ในวงวชิาการในสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยวารสารวชิาการนัน้ 
ตอ้งมกีารตพีมิพอ์ยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย ๓ ปี และมกีาร
ตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบบทความ (peer reviewer)  
ซึง่เป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบนั อยา่งน้อย ๓ คน ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้ 
อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ ์หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่กี าหนดการเผยแพร่ 
อยา่งแน่นอนชดัเจน 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๑ งานวิจยั (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
(ต่อ) 

  ๑.๒ วารสารวชิาการระดบันานาชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 
ทีค่ณะกรรมการก าหนด ไดแ้ก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of 
Science (เฉพาะในฐานขอ้มลู SCIE, SSCI และ AHCI เท่านัน้), JSTOR และ Project 
Muse ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ์ หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความวจิยัทีไ่ดม้กีารบรรณาธกิาร โดยคณะ
ผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ (peer reviewer) ประเมนิคุณภาพ  

๓. น าเสนอเป็นบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการทีเ่ป็นฉบบัเตม็ของการประชุม
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิโดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวุฒหิรอืคณะกรรมการ 
คดัเลอืกบทความซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการนัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง  
ท าหน้าทีค่ดัสรรกลัน่กรอง รวมถงึตรวจสอบความถูกตอ้ง การใชภ้าษา และแกไ้ขถอ้ยค า
หรอืรปูแบบการน าเสนอทีถู่กตอ้งก่อนการเผยแพรใ่นหนงัสอืประมวลบทความในการ
ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ทีม่าจากการประชุมโดยสมาคมวชิาการหรอืวชิาชพี  
โดยไม่รวมถงึการประชุมวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษา  และจดัอยา่งต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า ๕ ปี ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบหนงัสอืหรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และอาจเผยแพรก่่อนหรอื
หลงัการประชุมกไ็ด ้ทัง้นี้ คณะผูท้รงคุณวุฒหิรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบทความดงักล่าว
จะตอ้งมผีูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจาก
หลากหลายสถาบนั 

๔. เผยแพรใ่นรปูของรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่              
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างกวา้งขวาง            
ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาก าหนด  ทัง้นี้ คณะผูท้รงคุณวุฒ ิ(peer reviewer)   
จะตอ้งไมใ่ช่คณะกรรมการตรวจรบัทุนหรอืตรวจรบังานจา้งเพื่อใหง้านวจิยันัน้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคห์รอืขอ้ก าหนดของสญัญาจา้งเท่านัน้ 

๕. เผยแพรใ่นรปูของหนงัสอื (monograph) พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่              
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างกวา้งขวาง            
ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาก าหนด  
 เมือ่ไดเ้ผยแพร ่“งานวจิยั” ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การน า “งานวจิยั” นัน้ มาแกไ้ข
ปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
และใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “งานวจิยั” นัน้อกีครัง้หนึ่งจะกระท าไมไ่ด้ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๑  งานวิจยั (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอนถูกตอ้งเหมาะสมในระเบยีบวธิวีจิยั        
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะหแ์ละ 
น าเสนอผลเป็นความรูใ้หม่ทีล่กึซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษาแลว้ และตอ้งเป็นทีย่อมรบั
หรอืไดร้บัการอา้งองิในฐานขอ้มลูระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิหรอืสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งแพรห่ลาย โดยมหีลกัฐานทีแ่สดงการวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึคุณประโยชน์ 
ในดา้นสงัคมหรอืมลูค่าทางเศรษฐกจิจากนิตบิุคคลองคก์รทีส่าม (Third Party)  
ทีไ่ม่มสี่วนไดส้่วนเสยี 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นทีย่อมรบัอยา่งโดดเด่น (outstanding) 
รวมทัง้ไดร้บัการอา้งองิอย่างกวา้งขวางในฐานขอ้มลูระดบัแนวหน้านานาชาต ิของสาขาวชิา
นัน้ๆ หรอืสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้พรห่ลายเป็นอยา่งมาก โดยมหีลกัฐานทีแ่สดงการ
วเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึผลกระทบอยา่งกวา้งขวางและก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในวงวชิาการ
และวงวชิาชพีจากนิตบิุคคลองคก์รทีส่าม (Third Party) ทีไ่ม่มสี่วนไดส้่วนเสยี 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๗.๒ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ๑๒ ประเภท ดงัน้ี  

    ๗.๒.๑. ผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 ๗.๒.๒ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้ 
 ๗.๒.๓ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ 
 ๗.๒.๔  กรณศีกึษา (Case Study) 
        ๗.๒.๕ งานแปล 
        ๗.๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 
       ๗.๒.๗ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 ๗.๒.๘ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ 
        ๗.๒.๙ สทิธบิตัร 
        ๗.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์
  ๗.๒.๑๑ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม 
  ๗.๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
 
 
 

๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม 
นิยาม 
 

     ผลงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีม่หี่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)       
ส่วนใหญ่อยูภ่ายในประเทศ เป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้เพื่อตอบสนอง
ต่อการพฒันาหรอืการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

รปูแบบ 
 

     จดัท าเป็นเอกสาร โดยมคี าอธบิายอยา่งชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า
เป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มคีวามเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 
และเกดิความกา้วหน้าทางวชิาการในประเดน็ต่อไปนี้ 

 ขอ้มลูของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
 หลกัฐานการมสี่วนรว่มและการยอมรบัของผูใ้ช้ 
 ค าอธบิายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 
 ค าอธบิายถงึความรูค้วามเชีย่วชาญทีใ่ช ้และการน าเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 ทีเ่กีย่วขอ้งมาใช ้
 ค าอธบิายถงึความรูห้รอืองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่กดิขึน้ภายหลงัเสรจ็สิน้การวจิยั 
 ค าอธบิายถงึผลลพัธห์รอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูใ้ช ้หรอืต่อบางส่วนของห่วงโซ่ 

 คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนัน้ หรอืต่อทัง้วงการอุตสาหกรรมนัน้ 
 ค าอธบิายถงึวธิ ีและคุณภาพ/ประสทิธภิาพ ในการน ากลบัมาใชใ้นการเรยีนการสอน  

 เช่น การเขยีนต ารา หรอืการปรบัปรงุเนื้อหาในรายวชิาทีส่อน หรอืใชเ้ป็นหวัขอ้ 
 วทิยานิพนธห์รอืปัญหาพเิศษของนกัศกึษา   
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
 

    เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
คุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง  
(peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. บทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความวชิาการ หรอืการประชุม
วชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการ (proceedings) ทัง้นี้ 
บทความดงักล่าวจะตอ้งมผีูแ้ต่งรว่มเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรอืหากไม่ม ีจะตอ้งมี
เอกสารยนืยนัการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัดงักล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สญัญารว่มทุนวจิยั 
หรอืหลกัฐานเชงิประจกัษ์ในการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

    หมายเหตุ กรณกีารเผยแพรบ่ทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความ
วชิาการ หรอืการประชุมวชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการ 
(proceedings) ใหใ้ชล้กัษณะการเผยแพรต่าม ๗.๑ งานวจิยั ขอ้ ๑ ขอ้ ๒ และขอ้ ๓ 
  ๒. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีม่เีนื้อหาหรอืมเีอกสารประกอบทีม่เีนื้อหา 

ตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม และมกีารประเมนิโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ            
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายสถาบนั 
  ๓. เอกสารแสดงทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่กดิจากผลงานดงักล่าว เช่น สทิธบิตัร  

อนุสทิธบิตัร ขอ้ตกลงอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ(licensing agreement) โดยมเีอกสารประกอบ 
ทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม  
  ๔. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดเผย โดยมเีนื้อหา 

หรอืมเีอกสารประกอบที่มเีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม  
และตอ้งมหีลกัฐานแสดงเหตุผลทีไ่มส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได ้แต่มหีลกัฐานรบัรอง
ว่าไดน้ าไปใชป้ระโยชน์แลว้ 
  ๕. รายงานการประเมนิจากหน่วยงานภายนอกทีแ่สดงถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการวจิยั

หรอืกจิกรรมทางวชิาการทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม โดยผูเ้สนอตอ้งจดัท าเอกสาร
ประกอบทีม่เีนื้อหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 
๗.๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออตุสาหกรรม (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B  มกีารรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปัญหาหรอืความ
ตอ้งการโดยการมสี่วนรว่มของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มกีารวเิคราะหห์รอืสงัเคราะห์
ความรูท้ีส่ามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์ จนมแีนวโน้ม 
ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อยา่งเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืมแีนวโน้มก่อใหเ้กดิ 
การพฒันาอุตสาหกรรมนัน้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นตวัอยา่งในการ
แกปั้ญหาหรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์ จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้          
อยา่งเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาใหก้บัอุตสาหกรรมอื่นได ้หรอืก่อใหเ้กดิ 
การเปลีย่นแปลงเชงินโยบายในวงกวา้งในระดบัจงัหวดัหรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

ระดบั A+   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรอื
แวดวงวชิาการอย่างกวา้งขวางอยา่งมนีัยส าคญั เป็นที่ยอมรบัในระดบัชาตหิรอื  
ระดบันานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์รทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิ 
 

หมายเหต ุ แนวทางการประเมนิผลงานทางวชิาการสู่ภาคอุตสาหกรรมใหค้ณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม และจรรยาบรรณทาง
วชิาการ ประเมนิผลงานทางวชิาการโดยใชแ้นวทางในการประเมนิดงัต่อไปนี้ 

๑. ประเมนิจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมนิจากหลกัฐานอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ขอ้มลูจากอุตสาหกรรม การสมัภาษณ์

ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืสารสนเทศจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 
๓. นอกจากการประเมนิเอกสารและหลกัฐานตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ แลว้ อาจประเมนิ

จากการตรวจสอบสภาพจรงิในอุตสาหกรรมรว่มดว้ย ซึง่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ          
จะตรวจสอบดว้ยตนเองหรอืแต่งตัง้ผูแ้ทนใหไ้ปตรวจสอบแทนกไ็ด้ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ค านิยาม      ผลงานวชิาการซึง่อาจด าเนินงานในรปูการศกึษาหรอืการวจิยัเชงิทดลองหรอืการวจิยั 

และพฒันา มเีป้าหมายเพื่อส่งเสรมิพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์หรอืแกไ้ขปัญหาดา้นการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน องคป์ระกอบของผลงานประกอบดว้ยค าอธบิายหรอืขอ้มลูหลกัฐานส าคญั 
ไดแ้ก่ (๑) สภาพปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอน  (๒) แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ 
และเหตุผล หรอืความเชื่อทีผู่ส้อนใชใ้นการออกแบบการเรยีนการสอนทีเ่ป็นนวตักรรม  
เพื่อส่งเสรมิพฒันาผูเ้รยีนหรอืแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี้ นวตักรรมดงักล่าวอาจเป็น 
รปูแบบใหมข่องการสอนหรอืเป็นการสอนแนวใหม ่หรอืเป็นงานประดษิฐค์ดิคน้ทีพ่ฒันา 
ขึน้ใหม ่หรอืปรบัประยกุตจ์ากของเดมิอย่างเหน็ไดช้ดั เช่น เป็นบทเรยีนแบบใหม ่ 
กจิกรรมใหม ่หรอืเทคนิคใหมใ่นการจดัการเรยีนการสอน สื่อทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน  
และ (๓) กระบวนการและผลลพัธใ์นการน านวตักรรมนัน้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีน 
ในสถานการณ์จรงิ แสดงผลในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ 
โดยมขีอ้มลูหลกัฐานรองรบัว่าไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงในผูเ้รยีนในทศิทางทีพ่งึประสงค ์
ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ในผูเ้รยีนและผูส้อน 

รปูแบบ ๑. ผลงานวชิาการในรปูของรายงานผลการศกึษา บทความวจิยั หรอื 
๒. ผลผลติจากการศกึษาทีเ่ป็นบทเรยีน กจิกรรม สื่อการเรยีนการสอน โดยมกีารอธบิาย
แนวคดิในการพฒันาและผลการใชก้บัผูเ้รยีนประกอบดว้ย อาจจดัท าเป็นเอกสาร 
หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

การเผยแพร่ 
 

    เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพ 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) ทีม่าจาก
หลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศกึษาฉบบัสมบูรณ์ และมกีารประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
และมหีลกัฐานการเผยแพร่ผลงานไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิา 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารทางวชิาการ ทัง้นี้ วารสารทางวชิาการนัน้อาจ
เผยแพรเ่ป็นรปูเล่ม สิง่พมิพ ์หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
๓. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความทีม่กีารบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวุฒดิา้นการพฒันา 
การเรยีนการสอน และมกีารประเมนิคุณภาพ  
 ๔. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความ 
ในการประชุมทางวชิาการ (proceedings)  
     หมายเหตุ กรณกีารเผยแพรบ่ทความวจิยัในวารสารวชิาการ หนงัสอืรวมบทความ
วชิาการ หรอืการประชุมวชิาการทีม่หีนงัสอืประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการ 
(proceedings) ใหใ้ชล้กัษณะการเผยแพรต่าม ๗.๑ งานวจิยั ขอ้ ๑ ขอ้ ๒ และขอ้ ๓ 
๕. เผยแพรใ่นรปูของผลผลติของงานการศกึษาแบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมคี าอธบิายแนวคดิ
การพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอน วธิกีารใช ้และผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  
    ๑. แนวคดิการออกแบบนวตักรรมการเรยีนการสอนเป็นงานรเิริม่สรา้งสรรคท์ีป่รบัจาก
แนวคดิเดมิหรอืเป็นแนวคดิใหม่ 
    ๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้น าไปสู่การพฒันาการเรยีนรู้ 
หรอืคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงคไ์ดจ้รงิ  
ระดบั A   
    ๑. มคีุณลกัษณะเหมอืนระดบั B และ 
    ๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานการศกึษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัการพฒันา
ผูเ้รยีนกลุ่มอื่นได ้ 
    ๓. ผลงานไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีเ่กีย่วกบัการพฒันาการเรยีนการสอน 
ทีม่ ีimpact factors 
ระดบั A+ 
    ๑. มคีุณลกัษณะเหมอืนระดบั A และ 
    ๒. ผลงานไดร้บัรางวลัหรอืการยกยอ่งดา้นการพฒันาการเรยีนการสอน/งานการศกึษา 
หรอืงานประดษิฐค์ดิคน้ ในระดบัชาตแิละ/หรอืระดบันานาชาต ิ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพฒันานโยบายสาธารณะ   
นิยาม 
 

 

     เป็นผลงานทีเ่กดิจากการศกึษาวจิยั หรอื วเิคราะห ์สงัเคราะหท์างเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม หรอืดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์หรอืทาง
วชิาการดา้นอื่น อนัน าไปสู่ขอ้เสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรอืขอ้เสนอแนะเชงิความคดิ
หรอืเชงิประจกัษ์เกีย่วกบันโยบายสาธารณะหรอืการน านโยบายนัน้ไปปฏบิตั ิ เพื่อให้
ภาครฐัน าไปใชก้ าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด  
ทัง้นี้ เพื่อแกปั้ญหาทีม่อียูห่รอืพฒันาใหเ้กดิผลดต่ีอสาธารณะไมว่่าระดบัชาต ิทอ้งถิน่                  
หรอืนานาชาต ิ

รปูแบบ      จดัท าเป็นเอกสาร โดยมคี าอธบิายทางวชิาการ ประกอบดว้ย การวเิคราะห ์
สงัเคราะหส์ภาพปัญหาทางเศรษฐกจิสงัคม การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม  
หรอืดา้นอื่นทีต่อ้งการแกไ้ข โดยมเีหตุผลหลกัฐานและขอ้มลูสนบัสนุนแนวทางแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวตามหลกัวชิาการ ทัง้นี้โดยมนีโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน ค าสัง่ 
หรอืมาตรการอื่นใด เป็นผลผลติ (output) รวมทัง้มกีารคาดการผลลพัธ ์(outcome)  
และผลกระทบ (impact) ต่อสงัคมในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาตดิว้ย 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
คุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง  
(peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
     ๑. ไดม้กีารน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรอืมาตรการอื่นใด  
พรอ้มค าอธบิายต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี และเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ๆ 
ทัง้ไดม้กีารน าไปสู่การพจิารณาหรอืด าเนินการโดยผูม้หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้ง 
     ๒. ไดม้กีารเผยแพร่นโยบายสาธารณะนัน้ไปยงัผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B เป็นผลงานทีแ่สดงการวเิคราะหส์งัเคราะหท์ีม่หีลกัฐานขอ้มลู  
หรอืเหตุผลสนบัสนุน ซึง่แสดงความกา้วหน้าทางวชิาการ 

ระดบั A เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั B แต่ตอ้งเป็นขอ้เสนอใหมท่ีค่รอบคลุม 
การแกปั้ญหา หรอืพฒันาทีก่วา้งขวางกว่าขอ้เสนอเดมิ โดยตอ้งมรี่างกฎหมาย  
รา่งนโยบาย รา่งแผน ฯลฯ ทีม่คีุณภาพระดบัดมีาก และมกีารอา้งองิโดยผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ระดบั A+ เป็นเกณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัการอา้งองิ  
อภปิรายอย่างกวา้งขวางในสงัคม หรอืไดร้บัการน าไปใชโ้ดยผูร้บัผดิชอบ  
ในนโยบายสาธารณะนัน้ และเกดิประโยชน์ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

๗.๒.๔ กรณีศึกษา (case study) 
นิยาม      งานเขยีนทีเ่กดิจากการศกึษาบุคคลหรอืสถาบนั (หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

รฐับาล ฯลฯ) ศกึษาเหตุการณ์ การบรหิารจดัการ คด ีหรอืกรณทีีเ่กดิขึน้จรงิมาจดัท าเป็น
กรณศีกึษาเพื่อใชใ้นการสอน (teaching case study) ทัง้นี้ โดยเป็นการรวบรวมขอ้มลู
และวเิคราะหต์ามหลกัวชิาการถงึสาเหตุของปัญหาและปัจจยัอื่น ๆ น ามาประกอบ              
การตดัสนิใจและก าหนดทางเลอืกในการแกปั้ญหาตามหลกัวชิา หรอืท าขอ้เสนอในการ
พฒันาองคก์ร หรอืเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในพฤตกิรรมของบุคคลหรอืพฤตกิรรมของ
องคก์รเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะหห์าเหตุผลและแนวทางในการตดัสนิใจ                     
ตามหลกัวชิาการ หรอืเพื่อวเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิและการใชดุ้ลพนิิจตดัสนิในคดนีัน้ ๆ 

รปูแบบ      เอกสารทีต่พีมิพห์รอืเป็นสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์ประกอบดว้ยคู่มอืการสอน  
(teaching notes)  และใชป้ระกอบการเรยีนการสอนมาแลว้ มอีงคป์ระกอบครบถว้น  
คอื บทน า เนื้อหา และบทส่งทา้ย 
     จ านวนกรณศีกึษาทีจ่ะน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตอ้งมจี านวน 
อยา่งน้อย ๕ กรณศีกึษา และมจี านวนหน้ารวมกนัแลว้ไมน้่อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหา
สาระจะตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกนัและอยูใ่นขอบข่ายสาขาวชิาทีเ่สนอขอต าแหน่งทางวชิาการ 
ส าหรบัการประเมนิคุณภาพจะตอ้งประเมนิคุณภาพโดยรวมทัง้หมด 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะของสิง่ตพีมิพห์รอืสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์โดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวุฒิ
ทีส่ถาบนัอุดมศกึษานัน้แต่งตัง้ หรอืเผยแพรใ่นหนังสอืหรอืแหล่งรวบรวมกรณศีกึษาทีม่ ี
การบรรณาธกิารโดยมคีณะผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิคุณภาพ  
     ทัง้นี้ ตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
ในสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B 
๑. เป็นกรณศีกึษาทีม่อีงคป์ระกอบครบถว้น คอื บทน า เนื้อหา บทส่งทา้ย 

รายละเอยีดขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ เช่น ตาราง และรปูภาพ  
๒. เป็นกรณศีกึษาทีม่เีนื้อหาและการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีน     

การสอนในระดบัอุดมศกึษา 

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
      เป็นกรณศีกึษาทีม่กีารเสนอเนื้อหาและการวเิคราะหท์ีท่นัต่อความก้าวหน้า           
ทางวชิาการ เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอยา่งกวา้งขวาง หรอืสามารถน าไปประยกุต์ 
ใชไ้ดอ้ยา่งแพรห่ลาย 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
    ๑. เป็นกรณศีกึษาทีบุ่กเบกิทางวชิาการ น าเสนอปัญหาหรอืประเดน็ทีไ่มเ่คยม ี           
ผูศ้กึษามาก่อน มกีารสงัเคราะหข์อ้มลูอยา่งลกึซึง้ และสรา้งความรูใ้หมใ่นเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง              
ทีท่ าใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการอย่างชดัเจน 
    ๒. เป็นกรณศีกึษาทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ในวชิาการ หรอืวชิาชพี                 
ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๕ งานแปล 

นิยาม      งานแปลจากตวังานตน้แบบทีเ่ป็นงานวรรณกรรม หรอืงานวชิาการทีม่คีวามส าคญัและ
ทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ ซึง่เมือ่น ามาแปลแลว้จะเป็นการเสรมิความก้าวหน้าทางวชิาการ 
ทีป่ระจกัษ์ชดั เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรอืจากภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรอืแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอกีภาษาหนึ่ง   

รปูแบบ      งานแปลพรอ้มบทวเิคราะหห์รอือรรถาธบิายเชงิวชิาการทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงาน 
ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู ้หรอืก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ  ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

 ๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ์ 
 ๒. การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ อาท ิการเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม ฯลฯ 
 การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกว่าการใชใ้นการเรยีน          

การสอนวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูร ซึง่จ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงทีอ่าจแสดงการเผยแพร ่ 
อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ด้เช่นกนั  

 กรณทีีอ่ยูใ่นระหว่างกระบวนการพจิารณา หากคณะผูท้รงคุณวุฒมิมีตใิหป้รบัปรงุ 
งานแปลซึง่อยูใ่นวสิยัทีส่ามารถปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ได ้ทัง้นี้  เมือ่ไดแ้กไ้ข
ปรบัปรงุงานแปลดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้สนอคณะผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา โดยไมต่้องน า
งานแปลดงักล่าวไปเผยแพร่ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง     

 กรณทีีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของงานแปลแลว้ไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ี่
คณะกรรมการก าหนด การน างานแปลนัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในงานแปล
เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม่ สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีาร
ประเมนิคุณภาพงานแปลทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขนัน้ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

๗.๒.๕ งานแปล (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากตน้ฉบบัเดมิไดส้มบรูณ์พรอ้มทัง้มบีทน าของผูแ้ปล
ทีใ่หข้อ้มลูครบถว้นเกี่ยวกบัเอกสารทีแ่ปล 

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารใชภ้าษาทีส่ละสลวย และอ่านเขา้ใจงา่ย  

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมบีทน าเชงิวเิคราะหท์ีแ่สดงความรูค้วาม
เขา้ใจของผูแ้ปลในเรือ่งนัน้ๆ และเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั หรอืมกีารคน้ควา้เพิม่เตมิ 
ของผูแ้ปล ใส่ไวใ้นบทน า หรอืในเชงิอรรถ แลว้แต่กรณี 

           ส าหรบัสาขาวชิาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ใหใ้ชล้กัษณะคุณภาพ
ดงัต่อไปนี้ 
ระดบั B เป็นงานแปลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจในตวับทแบบแผนทางความคดิหรอื
วฒันธรรมตน้ก าเนิด และบ่งชีค้วามสามารถในการสื่อความหมายไดอ้ย่างด ีมกีารศกึษา
วเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของตวังานในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยั              
มกีารใหอ้รรถาธบิายเชงิวชิาการในรปูแบบต่างๆอนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจลุภาคและ              
มหภาค 

ระดบั A เป็นงานแปลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจอนัลกึซึง้ในตวับทแบบแผน               
ทางความคดิหรอืวฒันธรรมตน้ก าเนิดและบ่งชีถ้งึความสามารถในการสื่อความหมาย        
ในระดบัสงูมาก  มกีารศกึษาวเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของตวังาน          
อยา่งละเอยีดลกึซึง้ในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยัของผูส้นัทดักรณ ี มกีารให้
อรรถาธบิายเชงิวชิาการในรปูแบบต่างๆ อนัเหมาะสมทัง้ในระดบัจลุภาคและมหภาค 

ระดบั A+ ใหข้อ้สรปุของวธิกีารแปลและทฤษฎกีารแปล ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A               
โดยมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิดงันี้ 

๑. เป็นงานทีแ่ปลมาจากตน้แบบทีม่คีวามส าคญัในระดบัทีม่ผีลใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในทางวชิาการ 

๒. เป็นงานทีแ่ปลอยูใ่นระดบัทีพ่งึยดึถอืเป็นแบบฉบบัได้ 
    ๓. มกีารใหข้อ้สรุปของวธิกีารแปลและทฤษฎกีารแปลทีม่ลีกัษณะเป็นการบุกเบกิ                
ทางวชิาการ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๖ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia)  นามานุกรม (directory)  
     และงานวิชาการอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 

นิยาม      งานอา้งองิทีอ่ธบิาย และใหข้อ้มลูเกีย่วกบัค า หรอืหวัขอ้ หรอืหน่วยยอ่ย ในลกัษณะอื่น ๆ          
อนัเป็นผลของการศกึษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ และมหีลกัวชิา รวมทัง้แสดงสถานะล่าสุด 
ทางวชิาการ (state-of-the-art) ของสาขาวชิานัน้ ๆ เป็นการรวบรวมค า หรอืหวัขอ้  
หรอืหน่วยยอ่ย จดัระบบอา้งองิ โดยเป็นงานของนกัวชิาการคนเดยีว มคี าน าทีช่ีแ้จง
หลกัการ หลกัวชิา หรอืทฤษฎทีีน่ ามาใช ้รวมทัง้อธบิายวธิกีารใช ้และมบีรรณานุกรมรวม 
หรอืบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยยอ่ย รวมทัง้ดชันีคน้ค า ในกรณีทีจ่ าเป็น 

รปูแบบ      ประกอบดว้ยบทวเิคราะหห์รอือรรถาธบิายเชงิวชิาการทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงาน 
ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู ้ 
หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ  ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์หรอื 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B เป็นงานอา้งองิทีใ่หค้วามรูพ้ืน้ฐานอนัถูกตอ้งและทนัสมยั ครอบคลุมเนื้อหา            
ทีก่วา้งขวางตามทีย่อมรบักนัในวงวชิาการ 

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมกีารใหข้อ้มลูและทศันะทีช่ีใ้หเ้หน็            
ถงึววิฒันาการของศพัท ์หวัขอ้ หรอืหน่วยยอ่ยและ/หรอืสาขาวชิานัน้ ๆ  

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A  และตอ้งมกีารชีท้างใหผู้อ่้าน หรอืผูใ้ชเ้กดิความคดิ
เชงิวพิากษ์และ/หรอื เกดิความสนใจ ทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ต่อไป 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๗.๒.๗ ผลงานสร้างสรรคด้์านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ค านิยาม 
 

     ผลงานวชิาการทีเ่ป็นการประดษิฐค์ดิคน้เครือ่งมอื เครือ่งทุ่นแรง ผลงานการ
สรา้งสรรคพ์ชืหรอืสตัวพ์นัธุใ์หม ่หรอืจลุนิทรยีท์ีม่คีุณสมบตัพิเิศษส าหรบัการใชป้ระโยชน์
เฉพาะดา้น วคัซนี ผลติภณัฑห์รอืสิง่ประดษิฐอ์ื่น ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ 
และสงัคม ซึง่พฒันาขึน้จากการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีโดยวธิวีทิยาทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ  

รปูแบบ      ผลงานสรา้งสรรคพ์รอ้มดว้ยสิง่ตพีมิพห์รอืเอกสารทางวชิาการ ทีแ่สดงถงึแนวคดิ            
ในการวจิยัคน้ควา้และพฒันางานนัน้ ๆ กระบวนการในการวจิยัและพฒันา  
ผลการทดสอบคุณสมบตัต่ิาง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นคุณสมบตัพิืน้ฐานและคุณสมบตัพิเิศษ 
ทีเ่ป็นขอ้เด่น ผลการทดสอบในสภาพของการน าไปใชจ้รงิในสภาพทีเ่หมาะสม  
และศกัยภาพของผลกระทบจากการน าไปใชใ้นแงเ่ศรษฐกจิหรอืสงัคม 

การเผยแพร่ 
 

    เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ  

๒. เอกสารประกอบ ตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์                          

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการ            
มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้ และการน าผลงานนัน้ไปใชม้ศีกัยภาพ
ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัปานกลาง 
ระดบั A  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรู้ 
เชงิวชิาการมากขึน้  มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได ้และการน าผลงานนัน้
ไปใชม้ศีกัยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัสงู 

ระดบั A+  เป็นผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรคซ์ึง่ตอ้งใชค้วามรู้ 
เชงิวชิาการทีล่กึซึง้  มผีลการทดสอบตามหลกัวชิาทีช่ดัเจน เชื่อถอืได้ ผลงานมคีุณสมบตัิ
โดดเด่น และมศีกัยภาพสงูในการน าไปใชป้ระโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ 
ในแนวทางหรอืรปูแบบใหม่ๆ ทีจ่ะมผีลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมในระดบัสูง 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๒.๘ ผลงานสร้างสรรคด้์านสุนทรียะ ศิลปะ  (ให้ใช้ค าจ ากดัความตาม ๗.๔.๒)  
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๙ สิทธิบตัร (patent) 
นิยาม สทิธบิตัรตามกฎหมายว่าดว้ยสทิธบิตัร 

รปูแบบ      อาจจดัท าไดห้ลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม หรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่ประกอบดว้ย 
     ๑. มบีทวเิคราะหท์ีอ่ธบิาย/ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า 
เป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู้ 
หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 
     ๒. ตอ้งผ่านการพสิูจน์ หรอืแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอยีดใหค้รบถว้นทีแ่สดง             
ถงึคุณค่าของผลงานนัน้ดว้ย  

การเผยแพร่      มหีลกัฐานการน าสทิธบิตัรไปใชห้รอืประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพรห่ลายในวงวชิาการ              
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั 

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนและพสิจูน์ไดว้่ามผีูน้ าไปวจิยัหรอืพฒันา 
ต่อยอด  

ระดบั A  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนและพสิจูน์ไดว้่ามผีูน้ าไปใชป้ระโยชน์ 
ในเชงิพาณิชยร์ะดบัชาต ิ

ระดบั A+  เป็นสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนแลว้และพสิจูน์ไดว้่ามผีูน้ าไปใชป้ระโยชน์
ในระดบันานาชาต ิและมหีลกัฐานว่าไดน้ าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยห์รอื 
เชงิสาธารณประโยชน์อย่างกวา้งขวาง 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ(ต่อ) 
 

๗.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์(software) 
นิยาม      หมายความถงึโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามความหมายของกฎหมายว่าดว้ยลขิสทิธิ ์                 

ซึง่เป็นผลงานทีไ่ดจ้ากการวจิยั หรอืการประดษิฐค์ดิคน้ใหมห่รอืการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่
ทีม่หีลกัวชิาอนัสามารถอธบิายไดอ้ย่างชดัเจน รวมถงึซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นการประยกุต์                
หลกัวชิา เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ในเชงิวชิาการ โดยตอ้งมลีกัษณะใด
ลกัษณะหนึ่งดงันี้  
     ๑. การด าเนินงานโครงการทีม่ลีกัษณะการพฒันาซอฟตแ์วรโ์ดยใชร้ะเบยีบวธิ ี                
เชงิตวัเลข (numerical method)  หรอืการด าเนินงานลกัษณะ engineering design  
ซึง่เป็นการปรบัปรงุกระบวนการออกแบบโดยตรง  
     ๒. งานทีม่ลีกัษณะการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง และพฒันาในระดบัแฟ้มขอ้มลูตน้ฉบบั 
(source code) เพื่อพฒันาระบบการท างานใหด้ขีึน้ โดยมกีารปรบัปรงุระบบอย่างมี
นยัส าคญั  
     ๓. โครงการทีม่กีารเกบ็ขอ้มลูเชงิประสทิธภิาพและประเมนิผลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
งานวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ชดัเจนว่าหลงัจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟตแ์วรม์าใชพ้ฒันาแลว้ระบบการท างานดขีึน้ไดอ้ย่างไร โดยตอ้งมกีาร
ปรบัปรงุระบบหรอืส ารวจความตอ้งการ รวมถงึแสดงผลลพัธห์รอืตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน                 
ซึง่มไิดน้ าเขา้มาเพื่อทดแทนระบบเดมิเพยีงอย่างเดยีว  

 ทัง้นี้ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานวจิยัและพฒันา 
รปูแบบ      อาจจดัท าไดห้ลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม หรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่ประกอบดว้ย 

     ๑. มคี าอธบิาย/ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เช่น คู่มอืทีอ่ธบิายการใชง้าน 
หลกัการของวธิกีารท างานและหน้าทีข่องซอฟตแ์วรด์งักล่าวอยา่งละเอยีดและชดัเจน  
เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาและความก้าวหน้าทางวชิาการ  
หรอืเสรมิสรา้งความรูห้รอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาขาวชิานัน้ ๆ ไดอ้ยา่งไร ในแงใ่ด 
     ๒. ตอ้งผ่านการพสิูจน์ หรอืแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอยีดใหค้รบถว้นทีแ่สดงถงึ
คุณค่าของผลงานนัน้ดว้ย  

การเผยแพร่      มหีลกัฐานการน าซอฟต์แวรไ์ปใชห้รอืประยกุตใ์ชอ้ย่างแพรห่ลายต่อวงวชิาการ               
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพ  
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั  
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์(software) (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นงานทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอน ถูกตอ้ง เหมาะสมตามระเบยีบวธิวีจิยั            
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืน าไปประยกุตใ์ชไ้ด้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
๑. เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะหแ์ละน าเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กว่า

งานเดมิ ทีเ่คยมผีูศ้กึษามาแลว้ 
๒. เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอยา่งกวา้งขวาง หรอืสามารถน าไปประยกุตไ์ด ้          

อยา่งแพรห่ลาย 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งไดร้บัการอา้งองิและใชง้าน               
อยา่งกวา้งขวางในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาติ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 ๗.๒.๑๑ ผลงานรบัใช้ท้องถ่ินและสงัคม  (ให้ใช้ค าจ ากดัความตาม ๗.๔.๑) 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ)              
                   ๗.๒.๑๒ ผลงานนวตักรรม  (ให้ใช้ค าจ ากดัความตาม ๗.๔.๔) 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๑ ต ารา 

นิยาม     งานวชิาการทีใ่ชส้ าหรบัการเรยีนการสอนทัง้วชิา หรอืเป็นส่วนหนึ่งของวชิา ซึง่เกดิจาก
การน าขอ้คน้พบจากทฤษฎ ีจากงานวจิยัของผูข้อ หรอืความรูท้ีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ศกึษา 
มาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์รวบรวมและเรยีบเรยีง โดยมมีโนทศัน์ทีผู่เ้ขยีนก าหนดใหเ้ป็น
แกนกลาง ซึง่สมัพนัธก์บัมโนทศัน์ยอ่ยอื่นอยา่งเป็นระบบ มเีอกภาพสมัพนัธภาพและ 
สารตัถภาพตามหลกัการเขยีนทีด่ ีใชภ้าษาทีเ่ป็นมาตรฐานทางวชิาการ และใหค้วามรูใ้หม่
อนัเป็นความรูส้ าคญัทีม่ผีลใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงต่อวงการวชิาการนัน้ ๆ 

เนื้อหาสาระของต าราตอ้งมคีวามทนัสมยัเมือ่พจิารณาถงึวนัทีผู่ข้อยืน่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ 
    ทัง้นี้ ผูข้อก าหนดต าแหน่งจะตอ้งระบุวชิาทีเ่กีย่วขอ้งในหลกัสตูรทีใ่ชต้ าราเล่มทีเ่สนอขอ
ต าแหน่งทางวชิาการดว้ย 
    ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็น “ต ารา” นี้อาจไดร้บัการพฒันาขึน้จากเอกสารค าสอนจนถงึ
ระดบัทีม่คีวามสมบรูณ์ทีสุ่ด ซึง่ผูอ่้านอาจเป็นบุคคลอื่นทีม่ใิช่ผูเ้รยีนในวชิานัน้ แต่สามารถ
อ่านและท าความเขา้ใจในสาระของต ารานัน้ดว้ยตนเองไดโ้ดยไมต่อ้งเขา้ศกึษาในวชิานัน้ 
    หากผลงานทางวชิาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอน       
ไปแลว้ จะน ามาเสนอเป็นต าราไมไ่ด ้เวน้แต่จะมกีารพฒันาจนเหน็ไดช้ดัว่าเป็นต ารา 

รปูแบบ      เป็นรปูเล่มทีป่ระกอบดว้ยค าน า สารบญั เนื้อเรือ่ง การอธบิายหรอืการวเิคราะห ์การสรุป              
การอ้างองิ บรรณานุกรม และดชันีคน้ค า ทัง้นี้ควรมกีารอ้างองิแหล่งขอ้มลูทีท่นัสมยัและ
ครบถว้นสมบูรณ์ การอธบิายสาระส าคญัมคีวามชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มลู แผนภาพ ตวัอยา่ง 
หรอืกรณศีกึษาประกอบจนผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจในสาระส าคญันัน้ไดโ้ดยเบด็เสรจ็ 

การเผยแพร ่     เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
    ๑. การเผยแพร่ดว้ยวธิกีารตพีมิพ ์หรอื 
    ๒. การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ เช่น การเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม,  
e-learning, online learning  
    ๓. การเผยแพรเ่ป็น e-book โดยส านกัพมิพซ์ึง่เป็นทีย่อมรบั 
    การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะตอ้งเป็นไปอย่างกวา้งขวางมากกว่าการใชใ้นการเรยีนการสอน
วชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูรเท่านัน้ จ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหนึ่งทีอ่าจแสดงการเผยแพร่ 
อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพร่ไดเ้ช่นกนั 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๑ ต ารา (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 

กรณีทีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของต าราแลว้ไม่อยูใ่นเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
ก าหนด การน าต ารานัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในต าราเพื่อน ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม ่สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคุณภาพ
ต าราทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแก้ไขนัน้ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง    

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นต าราทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั มแีนวคดิ 
และการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๒. มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานวจิยัของผูเ้ขยีน         

ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน 
๓. สามารถน าไปใชอ้้างองิอยา่งกวา้งขวางต่อวงวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบั

นานาชาต ิมคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะห ์และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) หรอืทฤษฎใีหมท่างวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากการไดร้บั

การอา้งองิอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาต ิ
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๒ หนังสือ 

นิยาม      งานวชิาการทีเ่กดิจากการคน้ควา้ศกึษาความรูใ้นเรื่องใดเรือ่งหนึ่งอยา่งรอบดา้นและ
ลกึซึง้ มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละเรยีบเรยีงอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยมโนทศัน์หลกั 
ทีเ่ป็นแกนกลางและมโนทศัน์ยอ่ยทีส่มัพนัธก์นั มคีวามละเอยีดลกึซึง้ ใชภ้าษาทีเ่ป็น
มาตรฐานทางวชิาการ ใหท้ศันะของผูเ้ขยีนทีส่รา้งเสรมิปัญญาความคดิและสรา้งความ
แขง็แกรง่ทางวชิาการใหแ้ก่สาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง เนื้อหาของหนงัสอื            
ไมจ่ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งหรอืเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสตูรหรอืของวชิาใดวชิาหนึ่ง             
ในหลกัสตูร และไม่จ าเป็นตอ้งน าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในวชิาใดวชิาหนึ่ง      
      เนื้อหาสาระของหนังสอืตอ้งมคีวามทนัสมยัเมือ่พจิารณาถงึวนัทีผู่ข้อยืน่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
      หากผลงานทางวชิาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอน 
ไปแลว้ จะน ามาเสนอเป็นหนงัสอืไมไ่ด้ 

รปูแบบ      เป็นรปูเล่มทีป่ระกอบดว้ย ค าน า สารบญั เนื้อเรือ่ง การวเิคราะห ์การสรปุ การอา้งองิ
บรรณานุกรม และดชันีคน้ค า ทีท่นัสมยัและครบถว้นสมบรูณ์ โดยอาจมขีอ้มลู แผนภาพ 
ตวัอยา่ง หรอืกรณศีกึษาประกอบดว้ยกไ็ด ้ตามรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี้ 
     ๑. เป็นงานทีน่กัวชิาการเขยีนทัง้เล่ม (authored book)  คอืเอกสารทีผู่เ้ขยีนเรยีบเรยีง
ขึน้ทัง้เล่มอยา่งมเีอกภาพ มรีากฐานทางวชิาการทีม่ ัน่คง และใหท้ศันะของผูเ้ขยีนทีส่รา้ง
เสรมิปัญญา ความคดิ และสรา้งความแขง็แกรง่ทางวชิาการ 

 ๒. เป็นงานวชิาการบางบทหรอืส่วนหน่ึงในหนงัสอืทีม่ผีูเ้ขยีนหลายคน (book chapter) 
โดยจะตอ้งมคีวามเป็นเอกภาพของเนื้อหาวชิาการ ซึง่ผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจ                
ในสาระส าคญันัน้ไดโ้ดยเบด็เสรจ็ในแต่ละบท และเป็นงานศกึษาคน้ควา้อย่างมรีะบบ                    
มกีารวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิวีทิยาอนัเป็นทีย่อมรบัจนไดข้อ้สรุปทีท่ าใหเ้กดิ
ความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้กรณทีีใ่นแต่ละบทมผีูเ้ขยีนหลายคน
จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องแต่ละคนอยา่งชดัเจน   
          จ านวนบททีจ่ะน ามาแทนหนงัสอื ๑ เล่ม ตอ้งมจี านวนอย่างน้อย ๕ บท  
และมจี านวนหน้ารวมกนัแลว้ไมน้่อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนงัสอื 
ทัง้ ๕ บท จะตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกนัและอยูใ่นขอบขา่ยสาขาวชิาทีเ่สนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวชิาการ ทัง้นี้ อาจอยูใ่นหนงัสอืเล่มเดยีวกนัหรอืหลายเล่มกไ็ด ้และส าหรบัการประเมนิ
คุณภาพจะตอ้งประเมนิคุณภาพโดยรวมทัง้หมด 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๒ หนังสือ (ต่อ) 
การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 

โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)  
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 
     ๑. การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารตพีมิพ ์ 
     ๒. การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์อาท ิการเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม                
     ๓. การเผยแพรเ่ป็น e-book โดยส านกัพมิพซ์ึง่เป็นทีย่อมรบั 

การเผยแพรด่งักล่าวนัน้จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง โดยจ านวนพมิพเ์ป็นดชันีหนึ่ง 
ทีอ่าจแสดงการเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางได ้ แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวาง 
ในการเผยแพรไ่ดเ้ช่นกนั  

กรณีทีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของหนงัสอืแลว้ไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
ก าหนด การน าหนงัสอืนัน้ไปแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเนื้อหาในหนงัสอืเพื่อน ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม ่สามารถกระท าได ้แต่ใหม้กีารประเมนิคุณภาพหนงัสอื
ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขนัน้ใหมอ่กีครัง้หนึ่ง    

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นหนงัสอืทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยัมแีนวคดิและ
การน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๒. มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานวจิยัทีเ่ป็นการแสดง 

ใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๓. สามารถน าไปใชอ้้างองิอยา่งกวา้งขวางต่อวงวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ

มคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะห ์และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) หรอืทฤษฎใีหมท่างวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากการไดร้บั

การอา้งองิอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
     ๓. เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาต ิ
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๓ บทความทางวิชาการ 

นิยาม      งานเขยีนทางวชิาการซึง่มกีารก าหนดประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอืวเิคราะห์ 
อยา่งชดัเจน ทัง้นี้ มกีารวเิคราะหป์ระเดน็ดงักล่าวตามหลกัวชิาการ โดยมกีารส ารวจ
วรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวเิคราะหใ์นประเดน็นัน้ได ้อาจเป็นการน า
ความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลรอ้ยเรยีงเพื่อวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ โดยทีผู่เ้ขยีน
แสดงทศันะทางวชิาการของตนไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

รปูแบบ      ประกอบดว้ยการน าความทีแ่สดงเหตุผลหรอืทีม่าของประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอื
วเิคราะห ์กระบวนการอธบิายหรอืวเิคราะหแ์ละบทสรปุ มกีารอา้งองิและบรรณานุกรม 
ทีค่รบถว้นและสมบูรณ์  

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ                 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer)            
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. เผยแพรใ่นรปูของบทความในวารสารวชิาการ ดงัต่อไปนี้  
    ๑.๑ วารสารวชิาการระดบัชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีม่คีุณภาพและเป็นทีย่อมรบัใน

วงวชิาการในสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยวารสารวชิาการนัน้ตอ้งมกีาร
ตพีมิพอ์ยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมกีารตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความโดยผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึง่เป็นบุคคลภายนอก
จากหลากหลายสถาบนั อย่างน้อย ๓ คน ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้ อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่ม
สิง่พมิพ ์หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่กี าหนดการเผยแพรอ่ยา่งแน่นอนชดัเจน 

๑.๒ วารสารวชิาการระดบันานาชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 
ทีค่ณะกรรมการก าหนด ไดแ้ก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science  
(เฉพาะในฐานขอ้มลู SCIE, SSCI และ AHCI เท่านัน้), JSTOR และ Project Muse  
ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ์ หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
     ๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความในรปูแบบอื่นทีม่กีารบรรณาธกิาร 
โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ (Peer Reviewer) ประเมนิคุณภาพ  
     เมือ่ไดเ้ผยแพร ่“บทความวชิาการ” ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การน า “บทความวชิาการ” นัน้ 
มาแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวชิาการและใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “บทความวชิาการ” นัน้อกีครัง้หนึ่ง  
จะกระท าไมไ่ด ้ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๓.๓ บทความทางวิชาการ (ต่อ) 
ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  เป็นบทความทางวชิาการทีม่เีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั             
มแีนวคดิและการน าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพี 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้ง 
๑. มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ

และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการหรอืวชิาชพี 
๒. สามารถน าไปอา้งองิในฐานขอ้มลูอยา่งกวา้งขวางในระดบัชาต ิมคีวามละเอยีดและ

ความลุ่มลกึทางวชิาการในระดบัสงู 

ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้ง 
๑. มลีกัษณะเป็นงานทีม่กีารสงัเคราะห ์และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of 

Knowledge) ทางวชิาการในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
     ๒. มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความความคดิและคน้ควา้อยา่งต่อเนื่อง เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบั            
ในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

      ๗.๔.๑ ผลงานรบัใช้ท้องถ่ินและสงัคม 

นิยาม      ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมหรอืทอ้งถิน่ทีเ่กดิขึน้โดยใชค้วามเชีย่วชาญ              
ในสาขาวชิาอย่างน้อยหน่ึงสาขาวชิา และปรากฏผลทีส่ามารถประเมนิไดเ้ป็นรปูธรรม               
โดยประจกัษ์ต่อสาธารณะ  ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อทอ้งถิน่และสงัคมนี้ตอ้งเป็นผลใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ทางดา้นใดดา้นหนึ่ง หรอืหลายดา้น เกีย่วกบัชุมชน วถิชีวีติ 
การศกึษา ศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม อาชพีเศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง คุณภาพชวีติ 
หรอืสุขภาพ หรอืเป็นผลงานทีน่ าไปสู่การจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืทรพัยส์นิทางปัญญา             
ในรปูแบบอื่นทีส่ามารถแสดงไดเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ว่าสามารถใชแ้กปั้ญหาหรอืพฒันาสงัคม           
และก่อใหเ้กดิประโยชน์อยา่งชดัเจน หรอืเป็นการเปลีย่นแปลงในความตระหนกัและการรบัรู้ 
ในปัญหาและแนวทางแกไ้ขของชุมชน ทัง้นี้ ไมน่บัรวมงานทีแ่สวงหาก าไรและไดร้บั
ผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชงิธุรกจิ 

รปูแบบ 

 

     จดัท าเป็นเอกสารและมคี าอธบิายหรอืค าชี้แจงที่ชดัเจน รายละเอยีดเนื้อหา           
ของเอกสารแสดงใหเ้หน็ถงึองค์ประกอบอย่างน้อยประกอบดว้ย 

๑. การมสี่วนร่วมและการยอมรบัของท้องถิน่และสงัคมเป้าหมาย 
๒. สภาพการณ์ของทอ้งถิน่และสงัคมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้  
๓. กระบวนการทีท่ าใหท้อ้งถิน่และสงัคมเกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 
๔. ความรูห้รอืความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลง 
๕. การคาดการณ์สิง่ทีจ่ะตามมาหลงัจากการเปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้แลว้ 
๖. การประเมนิผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้จากความรู้ 

            หรอืความเชี่ยวชาญจากสาขาของผู้ยื่นขอ 
๗. แนวทางการตดิตามและธ ารงรกัษาพฒันาการที่เกดิขึน้ให้คงอยู่ต่อไป  

     การจดัท าเอกสารผลงานตอ้งสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึการมสี่วนรว่มและการยอมรบัของ
กลุ่มเป้าหมายหรอืทอ้งถิน่  นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ อาจแสดง
หลกัฐานเพิม่เตมิอื่นๆ เกีย่วกบัผลงาน เช่น รปูภาพ หรอืการบนัทกึเป็นวดีทิศัน์ ภาพยนตร ์
แถบเสยีง   

     การพฒันาหรอืการแกปั้ญหาในพืน้ทีท่ีม่กีารบูรณาการศาสตรห์ลายสาขา สามารถ 

ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคมไดจ้ากผลความส าเรจ็ของทุกสาขา   
โดยผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความเชีย่วชาญในการใชศ้าสตร์
นัน้ๆ เพื่อรว่มพฒันาหรอืแก้ปัญหาจนท าใหพ้ืน้ทีน่ัน้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างเหน็ไดช้ดัเจน 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

 ๗.๔.๑ ผลงานรบัใช้ท้องถ่ินและสงัคม (ต่อ) 

การเผยแพร่      การเผยแพรผ่ลงานวชิาการรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคมท าไดโ้ดยการจดัเวทนี าเสนอผลงาน
ในพืน้ทีห่รอืการเปิดใหเ้ยีย่มชมพืน้ทีแ่ละจะตอ้งมกีารเผยแพรสู่่สาธารณะอยา่งกวา้งขวาง           
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีส่อดคลอ้งกบัผลงาน โดยการเผยแพร่นัน้จะตอ้งมกีารบนัทกึ
เอกสารหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีส่ามารถใชอ้้างองิได ้หรอืศกึษาคน้ควา้ต่อไปได้  
     ทัง้นี้ ตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ
ในสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั  

ลกัษณะ
คุณภาพ 

ระดบั B  ลกัษณะของผลงานตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความเชีย่วชาญในสาขาของผูย้ ื่นขอ มกีาร
แสดงกระบวนการรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปัญหาหรอืความตอ้งการ
ทีม่าจากการมสี่วนรว่มของกลุ่มเป้าหมาย มกีารแสดงการวเิคราะหห์รอืสงัเคราะหค์วามรู้           
ที ่สามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืท าความเขา้ใจสถานการณ์จนเกดิการเปลีย่นแปลง              
ทีด่ขี ึน้อย่างเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาชุมชน ทอ้งถิน่ หรอืสงัคมนัน้   

ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B  และคุณภาพผลงานทีย่ ืน่ขอจะตอ้งสามารถน าไป            
เป็นแบบอยา่งใหก้บัทอ้งถิน่หรอืสงัคมอื่นได ้หรอืก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงินโยบาย 
หรอืถูกน าไปใชเ้ป็นนโยบายในระดบัจงัหวดั หรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A  ผลงานตอ้งส่งผลกระทบต่อสงัคม หรอืแวดวงวชิาการ
อยา่งกวา้งขวาง เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลัจากองคก์ร             
ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิ
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรคด้์านสนุทรียะ ศิลปะ 
นิยาม      ผลงานหรอืชุดของผลงานสรา้งสรรคท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าทางสุนทรยีะ 

ศลิปะ โดยผลงานดงักล่าวตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการสรา้งสรรคข์อง
เจา้ของผลงาน และตอ้งอธบิายไดว้่ามแีนวคดิจากปรชัญา จรยิธรรม สุนทรยีภาพ 
ซึ่งสะท้อนให้เหน็ถงึคุณค่าของความจรงิ  ความด ี ความงาม  พรอ้มค าอธบิาย 
อนักอปรดว้ยหลกัวชิาทีเ่อือ้ต่อการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ความหมายและ
คุณค่าของงาน เช่น ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวรรณกรรม ดา้นศลิปะการแสดง  
ดา้นดนตร ีดา้นสถาปัตยกรรม การออกแบบ จติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ ์
หรอืศลิปะดา้นอื่นๆ 
 

รปูแบบ 

 

     งานสรา้งสรรค ์พรอ้มบทวเิคราะหท์ีอ่ธบิายหลกัการ หลกัวชิา และ/หรอื
ความคดิเชงิทฤษฏ ีรวมทัง้กระบวนการและ/หรอืเทคนิคในการสรา้งงาน  
การวเิคราะห ์สงัเคราะหใ์หเ้หน็ความรูใ้นการพฒันาต่อยอดผลงาน  
การน าเสนอความรูใ้หมท่ีม่คีุณค่าต่อการพฒันาสาขาวชิาชพีและการศกึษา 
ตลอดจนการแสดงคุณค่าของผลงานทีเ่อือ้ใหเ้กดิการตคีวามและการประเมนิ
คุณค่าในหมู่ของผูร้บังาน 

การเผยแพร่      เผยแพรสู่่สาธารณชนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งอย่างกวา้งขวางมาแลว้  
ไมน้่อยกว่าสีเ่ดอืน โดยตอ้งแสดงหลกัฐานเชงิประจกัษ์ว่า ไดผ้่านการประเมนิจาก 
คณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง (peer reviewer) ทีม่า
จากหลากหลายสถาบนั จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนส าหรบัระดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์
และไมน้่อยกว่าหา้คนส าหรบัระดบัรองศาสตราจารยแ์ละระดบัศาสตราจารย ์โดยการ
ตดัสนิของทีป่ระชุมตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามเสยีงส าหรบั 
ระดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์ไมน้่อยกว่าสามในหา้เสยีงในระดบัรองศาสตราจารย์
และไมน้่อยกว่าสีใ่นหา้เสยีงในระดบัศาสตราจารย ์ ทัง้นี้ ผูท้รงคุณวุฒฯิ              
(peer reviewer) ตอ้งมไิดส้งักดัเดยีวกนักบัผูข้อจ านวนไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
     วธิกีารเผยแพร ่ 

๑. วรรณกรรมต้นแบบหรอืผลงานสรา้งสรรคต์น้แบบ และเอกสาร
ประกอบตอ้งพมิพเ์ผยแพร ่หรอืเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

๒. การจดันทิรรศการ การจดัแสดง  การแสดงสาธารณะ การบนัทกึภาพ 
การบนัทกึเสยีง ภาพถ่าย แถบบนัทกึภาพ หรอืการแสดงผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

         ๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรคด้์านสนุทรียะ ศิลปะ (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 
 

๓. การเผยแพรท่ีเ่กดิจากการใชง้านจรงิทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาติ
หรอืนานาชาต ิตลอดจนการเผยแพรท่ีเ่กดิจากการไดร้บัเชญิไปบรรยายหรอืในการ
ประชุมวชิาการงานศลิป์ หรอืวชิาชพีในต่างประเทศ ส าหรบัศลิปะการแสดงตอ้ง
แสดงในกจิกรรมทีจ่ดัโดยองคก์รระดบัประเทศ ซึง่เป็นทีย่อมรบัในวงวชิาชพี 
ของสาขาวชิานัน้ๆ ของประเทศไทยหรอืนานาชาต ิ สถานทีน่ าเสนอผลงาน
สรา้งสรรคร์ะดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตติอ้งเป็นทีย่อมรบัในวงการวชิาชพีนัน้ๆ 
และตอ้งด าเนินกจิกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องโดยเป็นเวทแีสดงผลงานอย่างต่อเนื่องมาแลว้
ไมน้่อยกว่า ๕ ปี                             
หมายเหต ุ: คุณสมบตัขิองผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็น peer reviewer 
     ผูท้รงคุณวุฒภิายใน หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้  
หรอืสาขาวชิาใกลเ้คยีง ซึง่ปัจจุบนัมสีถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่น  
อาจารยป์ระจ า ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญทีย่งัคงปฏบิตังิานหรอืปฏบิตัหิน้าที่
ประจ าในสถาบนัเดยีวกบัผูไ้ดร้บัการประเมนิ เป็นตน้ 
     ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้ หรอื
สาขาวชิาใกลเ้คยีง โดยตอ้งเป็นบุคคลทีม่ใิช่บุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษาทีผู่ข้อสงักดั
และไมไ่ดอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาของสถาบนัอุดมศกึษานัน้  

ลกัษณะคุณภาพ ระดบั B: เป็นผลงานทีม่คีุณภาพทางการสรา้งสรรค ์โดยสามารถอธบิาย  
หลกัการ แนวคดิ กระบวนการ เทคนิค รวมถงึวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรุปผล 
เพื่อสื่อความใหก้บัผูร้บัไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้า 
ทางวชิาการดา้นงานสรา้งสรรคแ์ละการศกึษาของศลิปะแขนงนัน้ๆ และก่อใหเ้กดิ 
การเปลีย่นแปลงหรอืส่งผลกระทบต่อบุคคลหรอืองคก์ร  

ระดบั A: ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นตวัอย่างอนัด ี
ทีย่งัประโยชน์เด่นชดั ต่อวชิาการดา้นงานสรา้งสรรคแ์ละการศกึษาแขนงนัน้ๆ 
           ๑. เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์น าเสนอผลเป็น 
ความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษาหรอืสรา้งสรรคม์าแลว้  

 ๒. เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอย่างกวา้งขวาง และก่อใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงหรอืส่งผลกระทบต่อบุคคล องคก์ร ชุมชน หรอืสงัคม หรอืสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างแพรห่ลาย หรอืไดร้บัการจดสทิธบิตัรและมกีารน าไปใช้
อา้งองิในผลงานอื่น ๆ  เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ 

       

-155-



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๒ ผลงานสร้างสรรคด้์านสนุทรียะ ศิลปะ (ต่อ) 
ลกัษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 
 

 

 

 

ระดบั A+:  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นงานทีส่รา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
หรอืน าเสนอสิง่ใหมใ่นดา้นการสรา้งสรรคส์ุนทรยีะ ศลิปะ 
           ๑. เป็นงานบุกเบกิทีม่คีุณค่ายิง่ มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะหอ์ย่างลกึซึง้  
จนท าใหเ้กดิการสรา้งความรูใ้หม ่ท าใหเ้กดิความก้าวหน้า เกดิการใชป้ระโยชน์ 
ในแนวทางหรอืรปูแบบใหม่ๆ ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอืส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนหรอืสงัคม หรอืไดร้บัการจดสทิธบิตัรและมหีลกัฐานการน าสทิธบิตัรไปใช้
หรอืประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวาง  
           ๒. เป็นทีย่อมรบัและไดร้บัการอา้งองิถงึอย่างกวา้งขวางในวงวชิาการ 
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาติ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๓ ผลงานการสอน 
นิยาม      ผลงานการสอนในวชิาใดวชิาหนึ่งซึ่งก าหนดไวใ้นหลกัสูตรของ

สถาบนัอุดมศกึษา หรอืสถาบนัอื่นที่คณะกรรมการก าหนด อนัประกอบดว้ย 
กระบวนการจดัการเรยีนรู ้(แผนการสอน วธิกีารสอน สื่อการสอน  
การวดัและประเมนิผล) หรอืนวตักรรมการสอน อนัเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิาการ 
หรอืวชิาชพี ได้ใช้ปฏบิตัใินงานประจ ามาแล้ว และเกดิผลลพัธท์ีแ่สดงว่าผูเ้รยีน 
มพีฒันาการและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีด่ขี ึน้อย่างเหน็ไดช้ดั และก่อใหเ้กดิ
การเรยีนรูท้ ัง้ในผูเ้รยีนและผูส้อน ได้รบัการเผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์ใน
สาขาวชิาการ หรอืวชิาชพีที่เกี่ยวขอ้ง หรอืมกีารถ่ายทอดสู่การใช้งานจรงิ 
ในภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง  

รปูแบบ 
 

     จดัท าเป็นเอกสารและมคี าอธบิายหรอืค าชี้แจงรายละเอยีดที่ชดัเจน 
รายละเอยีดเนื้อหาของเอกสารที่น าเสนอนัน้ อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 
สาระส าคญัดงัต่อไปนี้  
  ๑. สภาพปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอน หรอืปัญหาดา้น 
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
  ๒. ปรชัญา แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและเหตุผล ทีผู่ส้อนใชใ้นการออกแบบ
การเรยีนการสอนทีเ่ป็นนวตักรรม หรอืปรบัประยกุต์จากของเดมิอยา่งเหน็ไดช้ดั 
เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว เช่น รปูแบบการสอน หรอืการสอนแนวใหม ่เทคนิค  
สื่อการสอน เทคโนโลยดีจิทิลั งานประดษิฐค์ดิคน้ทีพ่ฒันาขึน้ เป็นต้น 
  ๓. หลกัสตูรและรายละเอยีดรายวชิา แผนการสอน สื่อการเรยีนรู ้ 
และวธิกีารจดัการเรยีนรู/้การสื่อการเรยีนรู ้ 
  ๔. กระบวนการในการน าไปใชก้บัผูเ้รยีนในสถานการณ์จรงิ
กระบวนการพฒันาทีน่ าไปสู่การเปลีย่นแปลงของพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
        ๕. ผลลพัธท์ีแ่สดงว่าผูเ้รยีนมพีฒันาการและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
ทีด่ขี ึน้อย่างเหน็ไดช้ดั และก่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ในผูเ้รยีนและผูส้อน  
โดยแสดงผลลพัธข์องผูเ้รยีนทัง้รายบุคคล และรายกลุ่ม 
         ๖. เอกสารหลกัฐานผลการประเมนิการสอนทุกกระบวนวชิา 
ยอ้นหลงั ๒ ปีการศกึษา ส าหรบัผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์ 
ผลการสอนเฉลีย่ระดบัดมีาก และศาสตราจารย ์ผลการสอนเฉลีย่ระดบัดเีด่น 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๓ ผลงานการสอน (ต่อ) 
รปูแบบ (ต่อ)          ๗. เอกสารหลกัฐานผลการประเมนิของคณะผูท้รงคุณวุฒ ิ 

(peer reviewer) จากบุคคลภายนอก ส าหรบัผูช้่วยศาสตราจารยต์อ้งเป็น
ผูท้รงคุณวุฒริะดบัมหาวทิยาลยั ส าหรบัรองศาสตราจารยต์อ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ระดบัชาต ิและส าหรบัศาสตราจารยต์อ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒริะดบัชาตหิรอื 
ระดบันานาชาต ิ     
หมายเหต ุ: คุณสมบตัขิองผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็น peer reviewer 
     ผูท้รงคุณวุฒภิายใน หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้  
หรอืสาขาวชิาใกลเ้คยีง ซึง่ปัจจุบนัมสีถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่น  
อาจารยป์ระจ า ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญทีย่งัคงปฏบิตังิานหรอืปฏบิตัหิน้าที่
ประจ าในสถาบนัเดยีวกบัผูไ้ดร้บัการประเมนิ เป็นตน้ 
     ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้  
หรอืสาขาวชิาใกลเ้คยีง โดยตอ้งเป็นบุคคลทีม่ใิช่บุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษา 
ทีผู่ข้อสงักดัและไมไ่ดอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาของสถาบนัอุดมศกึษานัน้    

     ทัง้นี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ตอ้งแสดงหลกัฐาน
เชงิประจกัษ์ของผลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัวชิาการ หรอืวชิาชพี โดยผลงาน 
แต่ละชิน้ตอ้งมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ อยา่งน้อย ๒ รายการ ดงันี้ 
 (๑) การน าไปใชง้านจรงิโดยภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งภายในหน่วยงานตน้สงักดั
ระดบัคณะ มหาวทิยาลยั เช่น การพฒันาผูเ้รยีนกลุ่มอื่น การขยายผลใชง้าน 
เป็นตน้แบบภายในคณะ มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
 (๒) ผลงานอนัเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาทีไ่มใ่ช่ลขิสทิธิ ์ทีเ่ขา้สู่กระบวนการ
ขอรบัการรบัรองทรพัยส์นิทางปัญญา เช่น หนงัสอืรบัรองการยืน่ค าขอรบั   
อนุสทิธบิตัร  สทิธบิตัร  เป็นตน้   
 (๓) บทความฉบบัสมบูรณ์เสนอในทีป่ระชุมวชิาการทีจ่ดัโดยสมาคม
วชิาการ หรอืวชิาชพี ทีม่กีารจดัอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทัง้ในระดบัชาต ิ
หรอืระดบันานาชาตทิีม่กีารบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลาย
สถาบนั และมกีารประเมนิคุณภาพ 
 (๔) บทความวชิาการในหนังสอืรวมบทความ หรอืวารสารวชิาการ 
ทีม่กีารบรรณาธกิารโดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้และสาขาวชิา 
ทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลายสถาบนั 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๓ ผลงานการสอน (ต่อ) 
รปูแบบ (ต่อ) 

 
     นอกจากนี้ ยงัตอ้งแสดงหลกัฐานทีแ่สดงถงึคุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณความเป็นอาจารย ์โดยสรปุเป็นเอกสารที่มสีาระส าคญั ดงันี้  
     (๑) ความเป็นผูอุ้ทศิเวลาและผูส้รา้งแรงบนัดาลใจในการปฏบิตังิาน 
เพื่อดแูล ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ พฒันาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลตามศกัยภาพ  
และสรา้งแรงบนัดาลใจและความสมัพนัธร์ะหว่าง “คร”ู และ “ลกูศษิย”์  
ไมเ่พยีงทางวชิาการ หรอืวชิาชพี แต่รวมถงึสมัพนัธภาพที่ก่อใหเ้กดิ 
ความเอือ้อาทรระหว่างกนั น าไปสู่การปรบัใชห้รอืเป็นแนวทางในการด าเนินชวีติ
ของลกูศษิย ์
     (๒) ความเป็นผูส้่งเสรมิสนบัสนุนและมคีุณูปการต่อการศกึษา โดยไดร้บัการ
ยอมรบัจากวงวชิาการ หรอืวชิาชพี โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการไดร้บัรางวลัหรอื
การยกยอ่งจากสมาคมวชิาการ หรอืวชิาชพี  

การเผยแพร่      เอกสารสรุปผลการจดัการเรยีนรูใ้นการปฏบิตังิานดา้นการสอน 
ทีผ่่านการใชง้านจรงิมาไมน้่อยกว่า ๒ ปีการศกึษา หรอื ๔ ภาคการศกึษา  
หรอืใชง้านจรงิมาแลว้ไมน้่อยกว่า ๔ กระบวนวชิา โดยต้องแสดงหลกัฐานว่า 
ไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจากหลากหลาย
สถาบนัในสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง (peer reviewer) ในระดบั
มหาวทิยาลยัส าหรบัต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และในระดบัชาตสิ าหรบั
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

ลกัษณะคุณภาพ ระดบั B   
      ๑. แนวคดิการออกแบบการเรยีนรู ้นวตักรรม เป็นงานรเิริม่สรา้งสรรค์ 
ทีป่รบัจากแนวคดิเดมิ หรอืเป็นแนวคดิใหม่ 
      ๒. มขีอ้มลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานทีพ่ฒันาขึน้น าไปสู่ผลลพัธ์ 
การจดัการเรยีนรู ้หรอืสมรรถนะผูเ้รยีนเชงิประจกัษ์ หรอืคุณลกัษณะ 
ของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงค ์และตอ้งมหีลกัฐานชดัเจนว่าผลการศกึษาสามารถ 
น าไปใชป้ระโยชน์กบัการพฒันาผูเ้รยีนกลุ่มอื่นได ้การขยายผลใชง้าน 
เป็นตน้แบบภายในคณะ มหาวทิยาลยั 
ระดบั A   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งมหีลกัฐานชดัเจนว่า 
ผลการศกึษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งภายนอก
มหาวทิยาลยั โดยนิตบิุคคลอื่น  
ระดบั A+   ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมหีลกัฐานชดัเจนว่า 
ผลการศกึษาผ่านการรบัรองมาตรฐานระดบัชาต ิหรอืนานาชาติ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

        ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม 

นิยาม      ผลงานนวตักรรมต้องเป็นสิง่ใหม่ หรอืสิง่ที่พฒันาให้ดขีึน้กว่าเดมิ  
อย่างมนีัยส าคญั ซึง่ส่งผลให้เกดิการพฒันามาตรฐาน ประสทิธภิาพ มลูค่า 
คุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ สรา้งผลกระทบได้ในวงกว้าง 
ในเชงิพาณิชย ์หรอืในเชงิสาธารณะ และมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  
     (๑) ผลงานนวตักรรมดา้นเทคโนโลย ีเช่น ผลติภณัฑ ์(product)  
การบรกิาร (service) กรรมวธิทีี่เกี่ยวกบัการผลติ (process) หรอื  
     (๒) ผลงานนวตักรรมด้านสงัคม เช่น การจดัโครงสรา้งองค์กร  
ระบบบรหิารจดัการ การบรหิารการเงนิ ธุรกจิ การตลาด หรอืในการอื่นใด  

รปูแบบ 

 

     จดัท าเป็นเอกสารและหลกัฐานที่แสดงให้เหน็ถงึบทบาทหน้าที่ของผู้ขอ
ผลงานกระบวนการพฒันาผลงานนวตักรรม การน าผลงานนวตักรรมไปใช้
ประโยชน์เชงิพาณิชยห์รอืสาธารณะ รวมถงึผลลพัธแ์ละผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
จากผลงานนวตักรรม โดยมอีงค์ประกอบดงันี้ 
     ๑. เอกสารพรอ้มหลกัฐานขอ้มูลคุณสมบตัปิระจ าต าแหน่ง ที่แสดงถงึ
บทบาทหน้าที่ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการในด้านต่าง ๆ การสรา้ง
ทมีงานหรอืเครอืข่าย การผลกัดนัการน าผลงานไปใช้ประโยชน์และ  
การถ่ายทอดความรูสู้่ผูใ้ช้ประโยชน์ อาท ิขอ้มลูการพฒันาบุคลากร  
(I&E career preparation) ขอ้มูลการพฒันาเครอืข่ายหรอืเชื่อมโยงภาคส่วนอื่น 
(I&E engagement) 
      ๒. เอกสารพรอ้มหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัผลงานนวตักรรมที่สรุปขอ้มูล 
ที่แสดงให้เหน็การพฒันาผลงาน สอดคลอ้งกบัรูปแบบผลงานนวตักรรมโดย
สามารถจ าแนกตามผลงานนวตักรรมด้านเทคโนโลย ีหรอืผลงานนวตักรรม
ด้านสงัคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบดว้ยประเดน็ดงันี้ 

   ๒.๑ ขอ้มลูของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 
   ๒.๒ ค าอธบิายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรอืการท าให้เกดิ

คุณค่าในมติใิหม่ โดยระบุแนวทางใหม่ หรอืวธิกีารใหม่ หรอืวธิที าให้เกดิ
ประสทิธภิาพหรอืประสทิธผิลดกีว่าเดมิ หรอืวธิทีี่ท าให้เกดิจากการพฒันา 
ที่เหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย หรอืวธิทีี่ท าใหเ้กดิการพฒันาผลติภณัฑ์
หรอืความรูใ้หม่ในประเทศจากกระบวนการวศิวกรรมยอ้นรอย รวมถงึการมี
ส่วนร่วมของการก าหนดปัญหาและแก้ปัญหา หรอืการสรา้งคุณค่าในมติใิหม่ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 
รปูแบบ (ต่อ) 

 

๒.๓  ค าอธบิายถงึความรูค้วามเชี่ยวชาญทีใ่ช้ในการแก้ปัญหา  
หรอืการสรา้งคุณค่า 

๒.๔  ค าอธบิายถงึความรูใ้หม่ที่เกดิขึน้ภายหลงัเสรจ็สิน้การด าเนินการ 
๒.๕  ค าอธบิายถงึการด าเนินการหรอืการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

        ๒.๖  ค าอธบิายถงึผลลพัธ์หรอืผลกระทบที่เกดิขึน้ต่อผู้ใช้ 
๓. เอกสารพรอ้มหลกัฐานประกอบการพจิารณาอื่น ๆ (ถ้าม)ี ผู้เสนอผลงาน

สามารถใช้เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิม่เตมิเพื่อประกอบการพจิารณา 
ซึ่งสามารถแสดงให้เหน็ถงึความรูท้ี่ใช้ในการพฒันาบทบาทของผู้มสี่วนร่วม 
หรอืภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัผลงานนวตักรรม อาท ิ 

๓.๑  ขอ้มูลทรพัยส์นิทางปัญญา (intellectual property) 
๓.๒  ขอ้มลูในการน าผลงานไปต่อยอด/ สรา้งมลูค่าเพิม่ (entity creation) 
๓.๓  ขอ้มูลการได้รบัทุนจากภายนอก (sponsored research) 

    ๓.๔  ขอ้มูลการน าไปใช้ประโยชน์ (use & licensing) อาท ิหลกัฐาน 
การประเมนิผลลพัธ์หรอืผลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมที่สอดคล้องกบั
เป้าหมายของประเทศ หรอืรายงานผลการประเมนิผลกระทบจากผูป้ระเมนิอสิระ 

การเผยแพร่      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่เป็นบุคคลภายนอกทีม่าจากหลากหลายสถาบนั 
(peer reviewer) ทีไ่ดร้บัการยอมรบั  
      ๑. รายงานการพฒันาผลงานนวตักรรมและการน าไปใชป้ระโยชน์ อาท ิ

๑.๑  รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์หรอืรายงานเชงิเทคนิค (technical 
report) ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (industry sponsored 
activities) รวมถงึสญัญาหรอืขอ้ตกลงการท างานรว่มกนัแสดงถงึการน าผลงาน
นวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ ขอ้มลูผลติภณัฑใ์หม ่(novel data/products) ขอ้มลู
วธิกีาร/กระบวนการใหม ่(novel process /procedure) การออกแบบสิง่ประดษิฐ ์
ซึง่ตอ้งไดร้บัการประเมนิโดยผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจากหลากหลาย
สถาบนั 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 

          ๑.๒  รายงานผลการประเมนิผลกระทบจากผูป้ระเมนิอสิระทีแ่สดงถงึ
ผลลพัธ ์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากผลงานนวตักรรม 
          ๑.๓  ในกรณทีีผ่ลงานนวตักรรมไมส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะไดต้อ้งมี
หลกัฐานแสดงเหตุผล รวมถงึตอ้งมหีลกัฐานยนืยนัถงึการน าผลงานนวตักรรม 
ไปใชป้ระโยชน์ 
      ๒. เอกสารแสดงทรพัยส์นิทางปัญญาของผลงานนวตักรรม อาท ิสทิธบิตัร 
สทิธบิตัรการประดษิฐ ์อนุสทิธบิตัร เอกสารแสดงการไดร้บัการขึน้ทะเบยีนบญัชี
นวตักรรมไทย 
      ๓. การเผยแพรผ่ลงานนวตักรรมผ่านเวทรีะดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาต ิ
ทีเ่ปิดโอกาสใหม้กีารน าเสนอผลงานดา้นนวตักรรมสู่สาธารณะ 
      ๔. การแพรห่ลาย (diffusion) ของเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมทีฝั่งตวั 
(embedded) ในผลติภณัฑห์รอืกระบวนการผลติหรอืการบรกิาร 
       

ลกัษณะคุณภาพ ผลงานนวตักรรมด้านเทคโนโลย ี

ระดบั B   
๑. เป็นผลงานนวตักรรมทีม่กีารประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบับรบิท 

ขององคก์รหรอืพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึ่ง โดยมกีารด าเนินงานแบบครบกระบวนการ
ครอบคลุมตัง้แต่การศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะหปั์ญหา พฒันาและทดสอบผลงาน
ตน้แบบในสถานการณ์จรงิ หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ 
หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึขัน้เทคโนโลย ี(Technology Readiness Level : TRL)  
ในระดบั ๓ ขึน้ไป ทีผ่่านขัน้การพสิูจน์แนวคดิ (proof-of-concept) และ
ส่วนประกอบหรอืชิน้ส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล และแสดง
ใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ  

๒. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์  
และก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ และส่งผลกระทบทางบวกต่อผูใ้ชง้าน  
หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้  
โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ  
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 
 ระดบั A   

๑. ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และเป็นการปรบัปรงุผลติภณัฑห์รอืกระบวนการ
ทีม่คีวามแตกต่างจากเดมิใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพดขีึน้ หรอืการพฒันา  
หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึขัน้เทคโนโลย ี
(Technology Readiness Level : TRL) ในระดบั ๕  ขึน้ไป ทีส่่วนประกอบต่าง ๆ 
ของทัง้ระบบผ่านการทดสอบว่าท างานไดจ้รงิ เป็นตน้แบบระบบสมบรูณ์  
(full function prototype) สามารถสาธติการท างานในสภาพแวดลอ้มจรงิ 
ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ  

๒. น าไปสู่การต่อยอดหรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ของผลงานดว้ยการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย ์(commercialization) หรอืใชป้ระโยชน์สู่สาธารณะ 
และเหน็ผลการเปลีย่นแปลงเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ 
(Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้ โดยมหีลกัฐานการวเิคราะห์ 
ผลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ  

ระดบั A+   
๑. เป็นผลงานนวตักรรมทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูหรอืมกีารบรูณาการศาสตร ์

ทีน่ าไปสู่การไดเ้ทคโนโลยใีหม่หรอืกระบวนการใหม ่หรอืเป็นการเพิม่คุณภาพ 
และคุณสมบตัใิหม ่ๆ (key features) ของผลติภณัฑห์รอืกระบวนการทีด่ขี ึน้ 
กว่าเดมิอย่างมนียัส าคญั หรอืเกดิการขยายผลทีน่ าไปสู่การจดัตัง้ธุรกจิใหม่ 
(entity creation) อาท ิจดัตัง้บรษิทัวสิาหกจิเริม่ตน้ (startup/spin-off)  
หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึ 
ขัน้เทคโนโลย ี(Technology Readiness Level : TRL) ในระดบั ๘ ขึน้ไป  
เป็นเทคโนโลยทีีผ่่านการทดสอบครบถว้นสมบูรณ์ พรอ้มน าไปใชง้านจรงิใน 
ภาคการผลติและบรกิาร (fully qualified) หรอืประสบผลส าเรจ็ในการใชง้านจรงิ 
(proven) ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ เกดิผลส าเรจ็เป็นรปูธรรม 

๒. ไดร้บัการยอมรบัระดบัชาต ิหรอื นานาชาต ิและถูกน าไปใชป้ระโยชน์ 
ในเชงิพาณิชย ์(commercialization) หรอืใชป้ระโยชน์สู่สาธารณะในวงกวา้ง  
หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาและปรบัปรุงแบบก้าวกระโดดสู่ระดบัประเทศ  
หรอืก่อใหเ้กดิสิง่ใหมใ่นอุตสาหกรรมทีน่ าไปสู่การผลติหรอืบรกิารมลูค่าสงู  
หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้  
โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 

ลกัษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

ผลงานนวตักรรมด้านสงัคม 

ระดบั B   
๑. เป็นผลงานนวตักรรมทีม่กีารด าเนินงานแบบครบกระบวนการ ครอบคลุม

ตัง้แต่การศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะหปั์ญหา การมสี่วนร่วมและยอมรบัของสงัคม
เป้าหมาย พฒันาออกแบบกระบวนการ ทดสอบผลงานตน้แบบในสถานการณ์จรงิ
และมกีารตดิตามประเมนิผลลพัธ ์หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพ 
ทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มของความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นสงัคม 
(Social Readiness Level : SRL) ในระดบั ๓ ขึน้ไป ทีผ่่านการทดสอบ 
แนวทางการพฒันาหรอืแก้ปัญหารว่มกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื  
มกีารตรวจสอบแนวทางการแกปั้ญหาโดยการทดสอบในพืน้ที่น ารอ่งเพื่อยนืยนั
ผลกระทบตามทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ เพื่อพจิารณาความพรอ้มขององคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลยทีีน่ ามาประยกุตใ์ช ้ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพ
ในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ  

๒. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์  
และก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้และส่งผลกระทบทางบวกต่อผูใ้ชง้าน  
หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้  
โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ  

ระดบั A   
๑. ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และมกีารน าไปประยกุตใ์ชใ้นเชงินโยบาย 

หรอืเชงิระบบ หรอืเชงิกลไกทีก่่อใหเ้กดิการพฒันาในระดบัองคก์รหรอืเครอืข่าย
ภาคส่วน (consortium) หรอืชุมชน ทีด่ขี ึน้อย่างเป็นรปูธรรม หรอืการพฒันา  
หรอืมาตรฐาน หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มของความรู้
และเทคโนโลยดีา้นสงัคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดบั ๕ ขึน้ไป 
ทีแ่นวทางในการแกปั้ญหาไดร้บัการตรวจสอบ และถูกน าสนอแก่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืสามารถน าผลการศกึษาไปประยกุตใ์ชใ้นสิง่แวดลอ้มอื่น รว่มกบัการ
ปรบัปรุงแนวทางการพฒันา การแก้ปัญหา รวมถงึการทดสอบแนวทางการพฒันา 
การแก้ปัญหาใหมใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ตาม
มาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

           ๗.๔.๔ ผลงานนวตักรรม (ต่อ) 

ลกัษณะคุณภาพ 
(ต่อ) 

๒. มกีารน าไปใชเ้ป็นตน้แบบ หรอืมกีารถ่ายทอดการด าเนินงานไปยงัองคก์ร
หรอืเครอืขา่ยองคก์รหรอืชุมชนอื่น หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ (Economic 
Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้ โดยมหีลกัฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม 
และเศรษฐกจิ 

ระดบั A+   
๑. ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งมกีารน าไปใชใ้นเชงินโยบาย 

หรอืเชงิระบบ หรอืเชงิกลไก หรอืการสรา้งหน่วยธุรกจิ ทีท่ างานลกัษณะ 
ไมแ่สวงหาก าไรหรอื social enterprise ทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคม
อยา่งมนียัส าคญั (อาท ินวตักรรมภาครฐั นวตักรรมสงัคมดจิทิลั นวตักรรม 
หน่วยเชื่อมโยง นวตักรรมดา้นเศรษฐกจิเชงิสงัคม นวตักรรมดา้นเศรษฐกจิ
แบ่งปัน) ในวงกวา้งอยา่งเป็นรปูธรรม หรอืการพฒันา หรอืมาตรฐาน  
หรอืคุณภาพทีส่งูขึน้ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มของความรูแ้ละเทคโนโลยี
ดา้นสงัคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดบั ๘ ขึน้ไป ทีม่กีารเสนอ 
แนวทางการพฒันา การแก้ปัญหาในรปูแบบแผนการด าเนินงานทีส่มบรูณ์ 
และไดร้บัการยอมรบั หรอื ไดร้บัการยอมรบัใหน้ าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัสิง่แวดลอ้ม
อื่น ๆ ไดจ้รงิ ตามมาตรฐานสากล และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิ 

๒. น าไปสู่การขยายผลในวงกวา้ง ในระดบัพืน้ทีเ่ขตภูมสิงัคมหรอืจงัหวดั 
หรอืภมูภิาค หรอืประเทศ หรอืเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืไดร้บั
รางวลันวตักรรมทางสงัคมหรอืรางวลัทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบนิเวศนวตักรรม  
จากองคก์รทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ หรอืสรา้งมลูค่าเพิม่ 
ทางเศรษฐกจิ (Economic Value Added : EVA) ทีส่งูขึน้ โดยมหีลกัฐาน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิสงัคม และเศรษฐกจิ  
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

        ๗.๔.๕  ผลงานศาสนา 

นิยาม      ผลงานทีม่คีุณค่า และคุณูปการต่อบุคคล ชุมชน และสงัคม ทัง้ในระดบัชาต ิ
และนานาชาต ิโดยการน าหลกัการทางศาสนาทีผ่่านการบรูณาการกบัศาสตร์
สมยัใหม ่เพื่อใหเ้กดิการพฒันาจติใจ และปัญญา เสรมิสรา้งชุมชน สงัคม 
เศรษฐกจิ การศกึษา สิง่แวดลอ้ม การเมอืง และดา้นอื่นๆ จนก่อใหเ้กดิประโยชน์
ในวงกวา้งอยา่งเป็นรปูธรรม โดยมลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
     ๑. เป็นผลงานจากการปฏบิตั ิการออกแบบและพฒันาสปัปายสถาน 
ทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตั ิและออกแบบกระบวนปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัวถิขีองชวีติ 
และสงัคมโลก จนท าชุมชน และสงัคมโลกเกดิสนัตสิุขในวงกวา้ง โดยมุง่พฒันา 
จติใจ สต ิปัญญา และพฤตกิรรมของประชาชน 
     ๒. เป็นผลงานจากการเผยแผ่  สรา้งเครือ่งมอืการเผยแผ่ทีส่มสมยั 
และเอือ้ต่อการเผยแผ่หลกัการทางศาสนา  รวมถงึเสรมิสรา้งวธิเีผยแผ่ 
ทีส่ามารถน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆ มาชีน้ าชุมชน และสงัคม 
เพื่อใหเ้กดิสนัตสิุข โดยตอ้งเป็นทีย่อมรบัและเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
     ๓. เป็นผลงานจากการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ผลลพัธท์ีเ่กดิจากการบูรณาการ
หลกัการทางศาสนาออกไปท าหน้าทีส่่งเสรมิ และพฒันาชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
การศกึษา นวตักรรมทางศาสนา และอื่นๆ จนกลายเป็นตน้แบบในการเรยีนรู ้
และก่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โดยตอ้งชีใ้หเ้หน็ว่าไดน้ าไปปฏบิตั ิ                    
อยา่งสม ่าเสมอ 
    ๔. เป็นผลงานจากการบูรณาการค าสอนทางศาสนาใหส้อดรบักบัศาสตร์
สมยัใหมห่รอืใชภ้าษาสากลเป็นเครือ่งมอืในการน าเสนอหลกัการทางศาสนา
เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึความตอ้งการ ของสงัคมโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
๕. เป็นผลงานจากการสรา้งหลกัวชิาการทีส่อดคลอ้งกบัหลกัศาสนา 

เป็นทางเลอืกคู่กบัหลกัวชิาการของประเทศตะวนัตก เพื่อใหห้ลกัการทางศาสนา 
เป็นองคค์วามรู ้(body of knowledge) ทีส่ามารถน าไปเป็นกรอบในการพฒันา 
องคค์วามรูท้ีก่วา้งขวางมากยิง่ขึน้ 
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๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

         ๗.๔.๕  ผลงานศาสนา (ต่อ) 

รปูแบบ 

 

     จดัท าเป็นเอกสารและมคี าอธบิายหรอืค าชี้แจงรายละเอยีดที่ชดัเจน 
รายละเอยีดเนื้อหาของเอกสารที่น าเสนอนัน้ อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 
สาระส าคญัดงัต่อไปนี้  
         ๑. ศกึษาวเิคราะหส์ภาพปัญหา และความตอ้งการของบุคคล ชุมชน 
องคก์ร และสงัคมก่อนด าเนินการ 
         ๒. ศกึษาวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและถอดแบบอยา่งของความส าเรจ็ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีจ่ะวจิยัและพฒันา  
         ๓. ศกึษาวเิคราะหห์ลกัศาสนาทีเ่อือ้ต่อการวจิยัและพฒันา 
         ๔. บรูณาการหลกัศาสนากบัศาสตรส์มยัใหมใ่หเ้หมาะกบัสภาพปัญหา 
และความตอ้งการ  
         ๕. สรา้งรปูแบบ กระบวนการ หรอืหลกัสตูร  
         ๖. พฒันาบุคคล กลุ่มบุคคล หรอืพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
         ๗. ประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการพฒันาบุคคล  
หรอืพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
         ๘. น าเสนอองคค์วามรูใ้หม ่(body of knowledge) 
         ๙. กระบวนการตดิตาม รกัษา และพฒันาต่อยอดใหก้ารพฒันาในพืน้ที่
เป้าหมายมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืต่อไป 

     ทัง้นี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ตอ้งแสดงหลกัฐาน 
เชงิประจกัษ์ของผลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัของชุมชนและองคก์รต่าง ๆ  ส าหรบั
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และขององคก์รและสงัคมระดบัชาต ิส าหรบั 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ 
ส าหรบัต าแหน่งศาสตราจารย ์โดยผลงานแต่ละชิน้ตอ้งมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์  
ตามขอ้ (๑) - (๔) อยา่งน้อย ๒ รายการ ดงันี้  
 (๑) หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของการน าไปใชง้านจรงิ โดยภาคส่วน                  
ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชุมชน องคก์รและสงัคม  
 (๒) หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของผลงานเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ี(best practice) 
สามารถเป็นตน้แบบทีด่ทีีน่ าไปศกึษาและต่อยอดได ้  
 (๓) มรีปูภาพ วดีทิศัน์ ภาพยนต ์หรอืแถบเสยีงทีม่กีารถอดบทเรยีนแลว้
น าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ 
        (๔) มกีารน าเสนอผลงานทางวชิาการทีผ่่านการลงมอืปฏบิตัเิผยแพร่ 
ในระดบัชาต ิ    

-167-



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

          ๗.๔.๕  ผลงานศาสนา (ต่อ) 

รปูแบบ (ต่อ) 

 

     นอกจากนี้ ยงัตอ้งเสนอเอกสารและแสดงพยานหลกัฐานทีแ่สดงถงึคุณธรรม
จรยิธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย ์โดยมสีาระส าคญั ดงันี้  
        (๑) มุง่มัน่ และใส่ใจต่อธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มในวถิทีางทีถู่กตอ้ง 
และเหมาะสม และเป็นแบบอยา่งของนกัสรา้งระบบนิเวศแห่งการเรยีนรูใ้นวถิโีลก 
ทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงไป 
        (๒) ตัง้มัน่อยูใ่นศลีธรรมจรรยาทีง่ดงาม มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติต่อวชิาชพี  
และเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการด าเนินชวีติแก่ผูอ้ื่นในชุมชน และสงัคม ไมม่คีวาม
ด่างพรอ้ยในการด ารงชวีติ 
 (๓) มจีติเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย ์มุง่พฒันางานจติอาสา ปรารถนา 
ใหผู้อ้ื่นมคีวามสุขจากการท างาน เสยีสละ อุทศิตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาต ิ 
 (๔) มปัีญญาเพื่อพฒันาและเปลีย่นแปลงชุมชน และสงัคม ใชปั้ญญา
สรา้งสรรคค์ุณค่าต่อทางชุมชน สงัคม ผ่านโครงการกจิกรรมต่างๆ อย่างเป็นรปูธรรม 

การเผยแพร่      เอกสารสรปุผลการใชห้ลกัศาสนาในการปฏบิตังิานทีผ่่านการใชง้านจรงิ
มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศกึษา หรอื ๔ ภาคการศกึษา หรอื ๔ กระบวนวชิา 
โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกทีม่าจากหลากหลายสถาบนัในสาขาวชิานัน้ ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
(peer reviewer) ในระดบัมหาวทิยาลยัส าหรบัต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
และในระดบัชาตสิ าหรบัต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

ลกัษณะคุณภาพ ระดบั B  ผลงานทีม่หีลกัฐานชดัเจนว่า ก่อใหเ้กดิผลกระทบทางบวกต่อการ
เปลีย่นแปลงทางจติใจ และพฤตกิรรมของกลุ่มบุคคลในชุมชนหรอืในพืน้ที่
เป้าหมายทีเ่ขา้มารว่มกจิกรรม หรอืโครงการ  
ระดบั A ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งก่อใหเ้กดิผลกระทบทางบวก 
ต่อการเปลีย่นแปลงทางจติใจ และพฤตกิรรมของกลุ่มบุคคลในพืน้ทีเ่ป้าหมาย
ระดบัชาตทิีเ่ขา้มารว่มกจิกรรมจนสามารถน าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องคก์ร 
ระดบั A+ ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งก่อใหเ้กดิผลกระทบทางบวก 
ต่อการเปลีย่นแปลงทางจติใจ และพฤตกิรรมของกลุ่มบุคคลในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
ทีเ่ขา้มารว่มกจิกรรม น าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องคก์ร และสงัคม
ระดบัชาต ิภูมภิาค และนานาชาต ิจนกลายเป็นองคค์วามรูใ้หม ่(body of 
knowledge) และเป็นกรณศีกึษาทีด่ ี(best practice) ซึง่ก่อใหเ้กดิการศกึษาดงูาน 
แลว้น าไปขยายผลไปสู่การพฒันาต่อยอดในพืน้ทีอ่ื่นๆ ต่อไป 
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คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามวุฒกิารศกึษาใหม่   (ปี) 
คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามวุฒกิารศกึษาเดมิ   (ปี) (เดอืน) 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
---------------------------------- 

 
๘.  ตวัอย่างแนบท้าย 

 

กรณีได้รบัวฒิุเพ่ิมขึ้น 

การค านวณหาระยะเวลาทีต่้องด ารงต าแหน่งอาจารย ์กรณทีีม่กีารปรบัวุฒกิารศกึษาใหส้งูขึน้ 

= ระยะเวลาทีย่งัขาดตามวุฒกิารศกึษาเดมิ   X   

 

หมายเหตุ   ใหแ้ปลงหน่วยระยะเวลาในการค านวณจากปีเป็นเดอืนก่อน 

ตวัอย่าง 
  นาย ก ไดร้บัวุฒปิรญิญาตร ีท าการสอนเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดอืน  ต่อมาลาศกึษาต่อและ
ไดร้บัวุฒปิรญิญาโทเพิม่ขึน้ และกลบัมาท าการสอนหลงัจากไดร้บัวุฒปิรญิญาโท ดงันัน้ นาย ก จะต้อง
ท าการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาโทอกีกีปี่ จงึจะขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยไ์ด ้

วิธีการค านวณดงัน้ี 

คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งปรญิญาตร ี  ๖ ปี =  ๗๒  เดอืน 
คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งปรญิญาโท   ๔ ปี =  ๔๘  เดอืน 
นาย ก ท าการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาตรมีาแลว้ ๒ ปี ๖ เดอืน = ๓๐  เดอืน 
ยงัขาดระยะเวลาทีต่อ้งท าการสอนตามวุฒปิรญิญาตร ี = ๗๒ - ๓๐   =  ๔๒  เดอืน 
ต่อมาเมือ่ไดร้บัวุฒปิรญิญาโทจะตอ้งท าการสอนอกี =  ๔๒ x   =  ๒๘  เดอืน 
 
ดงันัน้ นาย ก จะตอ้งท าการสอนดว้ยวุฒปิรญิญาโทอกี = ๒ ปี ๔ เดอืน 
 

กรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

  หากจะลาศกึษาหรอืฝึกอบรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และประสงคจ์ะขอต าแหน่ง
ทางวชิาการก็ให้เสนอขอก่อนวนัที่ไดร้บัอนุมตัใิห้ไปศกึษาหรอืฝึกอบรม และต้องเป็นการขอต าแหน่ง
โดยวธิปีกตเิท่านัน้ 
 

๔
๖ 
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