
บทท่ี 1  
เกณฑก์ารเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 การจะได้รับพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษา
นั้นจะต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 ได้แก่ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผลการสอน (เสนอ เอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารค าสอน) ผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  เกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในประเด็นแรกนี้จะระบุถึงระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานหรือการด ารงต าแหน่งเดิมก่อนที่จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีแสดงในตารางที่ 1.1 และอาจมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 1. จบปริญญาตรี ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอาจารย์ ระยะเวลาหนึ่งแล้วไปศึกษา
ต่อปริญญาโทจนจบและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ แล้วจะขอเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะนับเวลา
การด ารงต าแหน่งอย่างไร 

  การนับเวลาการด ารงต าแหน่งสามารถท าได้ ดังนี้ 

  ค านวณโดยใช้สูตร 
ปี 5

ป.โท
ปี 9

ป.ตรี
  จะต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 1 จึงจะสามารถ 

ขอก าหนดต าแหน่งได้ 
  ในกรณีที่ผลการค านวณมีค่าน้อยกว่า 1 และต้องการทราบว่าจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ
การนับเวลาครบเมื่อใด สามารถค านวณโดยแทนค่าวุฒิปริญญาโทด้วยค่า   และหาค่า   ด้วยสูตร  
 

     1
ปี 5ปี 9

ป.ตรี



     ว่าค่า    =  ? 

 
  เมื่อได้ค่า   แล้วก็น าไปนับต่อจากวันที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท จึงจะเป็นวันที่ 
เดือน ปี ที่มีคุณสมบัติครบ 
  หมายเหตุ จ านวนปีที่น ามาค านวณ จะต้องท าเป็นเดือนก่อน 
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ตารางท่ี 1.1 เกณฑส์มบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ขอก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า                

ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี หรือ 

1.2  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรอืเทียบเท่า               
ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

 1.3  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า               
ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ผู้ใดได้โอนหรือย้ายมา

บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าในสถาบัน 
อุดมศึกษา หากผู้นั้นเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ          
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจ าวิชาใด
วิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสองหน่วยกิต/ทวิภาค อาจน า
ระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้น
มาเป็นเวลาในการขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ค านวณ
เวลาในการสอนพิเศษให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ท าการสอน 

กรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น  ให้นับเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นและ          
เวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิ
เพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อขอแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติ    
เฉพาะต าแหน่ง 

2. รองศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

3. ศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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  กรณีศึกษาที่ 1 บรรจุวุฒิปริญญาตรีและลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

  ข้อมูล นายวินัย ใจซื่อ ต าแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 ขั้น 19,350 บาท บรรจุเข้ารับราชการ
วุฒิปริญญาตรี เมื่อ 13 มิถุนายน 2531 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท เมื่อ 1 มิถุนายน 2533  
กลับจากลาศึกษาต่อ เมื่อ 17 ธันวาคม 2535 ได้รับการอนุมัติวุฒิปริญญาโท เมื่อ 10 มีนาคม 2536 
  การค านวณกรณีศึกษาที่ 1 

  ปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี เมื่อ 13 มิถุนายน 2531 ถึง 31 พฤษภาคม  2533 = 1 ปี  
11 เดือน 18 วัน 

  ลาศึกษาต่อปริญญาโท เมื่อ 1 มิถุนายน 2533 กลับจากลาศึกษาต่อ 17 ธันวาคม 2535 
นับระยะเวลาจาก 17 ธันวาคม 2535 ถึง 9 มีนาคม 2536 = 2 เดือน 22 วัน รวมระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรีได้ = 2 ปี 2 เดือน 10 วัน (คิดเป็น 26 เดือน) ได้รับการอนุมัติวุฒิปริญญาโท 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2536 

  หาค่า   โดยแทนสูตร 
 

  1
60

ป.โท
108
ป.ตรี

  

 

  1
60108

26



  

 

   
108
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60


  

 

   60 *
108
82   

 

   
9

410   

  
9
5( 

9
545   * 30 = 16 วัน)   

  X = 45  เดือน   16  วัน 
 

  X  = 3 ปี 9 เดือน 16 วัน 
 

  จะต้องปฏิบัติงานภายหลังที่ได้รับอนุมัติวุฒิปริญญาโทต่อไปอีก = 3 ปี 9 เดือน 16 วัน 
(10 มีนาคม 2536 + 3 ปี 9 เดือน 16 วัน) คือ วันที่ 26 ธันวาคม 2539 จึงจะมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ 
  ดังนั้น นายวินัย ใจซื่อ สามารถเสนอผลงานขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ได้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2539 
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  กรณีศึกษาที่ 2 บรรจุวุฒิปริญญาตรี และศึกษาต่อระดับปริญญาโทโดยไม่ได้ลาศึกษาต่อ 

  ข้อมูล นายสุรีย์ ภักดีผล ต าแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 ขั้น 11,440 บาท บรรจุเข้ารับ
ราชการวุฒิปริญญาตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2535 ได้รับการอนุมัติวุฒิปริญญาโท เมื่อ 29 ธันวาคม 
2541  
  การค านวณกรณีศึกษาที่ 2 
  ปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี เมื่อ 1 กรกฎาคม 2535 ถึง 28 ธันวาคม 2541 รวมระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรีได้ 6 ปี  5 เดือน 27 วัน (คิดเป็น 77 เดือน) ได้รับการอนุมัติ               
วุฒิปริญญาโท เมื่อ 29 ธันวาคม 2541    
  หาค่า   โดยแทนสูตร 
 

  1
60

ป.โท
108
ป.ตรี

  

 

  1
60108

77



  

 

   
108
31

108
77 - 1

60


  

 

   60 *
108
31   

 

   
9

155   

 

  
9
2( 

9
217   * 30 = 6 วัน)   

 

  X = 17  เดือน  6  วัน 
 

  X  = 1 ปี  5 เดือน  6 วัน 
 

  จะต้องปฏิบัติงานภายหลังได้รับอนุมัติ วุฒิปริญญาโทต่อไปอีก  1 ปี 5 เดือน 6 วัน          
(29 ธันวาคม 2541 + 1 ปี 5 เดือน 6 วัน) คือ วันที่ 5 มิถุนายน 2543 จึงจะมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ 
  ดังนั้น นายสุรีย์ ภักดีผล สามารถเสนอผลงานขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ได้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2543   
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 2. กรณีโอนหรือย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่เคยสอนในสถาบัน 
อุดมศึกษาอ่ืน จะนับเวลาให้ต่อเนื่องอย่างไร และมีเงื่อนไขอะไร 
  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษท่ี ก.พ.อ. รับรอง และ
ได้ท าการสอบประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต/ทวิภาค สามารถน า
ระยะเวลาที่สอนนั้นมาเป็นเวลาในการขอก าหนดต าแหน่งได้โดยจะนับค านวณเวลาท าการสอนให้           
3 ใน 4 ของเวลาที่ท าการสอน เช่น  
   ถ้าท าการสอน 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา)   จะนับเวลาให้ 9 เดือน 
   ถ้าท าการสอน (1 ภาคการศึกษา)   จะนับเวลาให้ 3 เดือน 
   ทั้งนี้จะต้องแนบตารางสอนที่เคยท าการสอนทั้งหมดและหนังสือรับรองจากคณบดี
คณะที่เคยสังกัด (ฉบับจริง) มาพร้อมกับหนังสือขอก าหนดต าแหน่งด้วย    
 
ผลการสอน 
 แนวทางการประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนั้น คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่ง (ก.พ.ต.) จะประเมินว่าผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งนั้นมีความช านาญ 
ช านาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ ซึ่งเกณฑ์การผ่านการประเมินของแต่ละต าแหน่งทางวิชาการแสดง           
ดังตารางที่ 1.2 โดยใช้แนวทางการประเมินดังต่อไปนี้ 
 1. มีการวางแผนการสอนและการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การเรียนการสอนอย่างชัดเจน มีสื่อ และเอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสม 
 2. มีเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีการเชื่อมโยงเป็นขั้นตอน สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และสามารถอธิบายได้ตรงประเด็น ยกตัวอย่างชัดเจน มีการใช้สื่อและอุปกรณ์อย่าง
เหมาะสม มีการกระตุ้นความสนใจ และก่อให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ 
 3. มีวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ 
อย่างมีเหตุผล 
 4. สอนครบถ้วนตามแผนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา และชี้ให้ผู้เรียนเห็น
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (บูรณาการ) เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพ้ืน
ความรู้จากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการเรียนในรายวิชาอ่ืนอย่างไร
รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ กับวิชาที่เรียน 
 5. ผู้สอนจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 
 6. มีความตั้งใจในการสอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของเนื้อหาที่สอน มีความกระตือรือร้น
ในการสอน การเต็มใจตอบค าถามและให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน 
 7. มีการตั้งประเด็นค าถามให้ผู้เรียนตอบหรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือประเมินความสนใจ 
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาที่สอน 
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 8. ผู้สอนให้ข้อมูล แนะน า แหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ด้วยตนเอง 
 9. มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ การใช้วาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสมต่อ           
การเป็นครู มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้กับผู้เรียน รวมทั้งการว่ากล่าว
ตักเตือน แนะน า 
 10. มีความตรงต่อเวลาในการเข้าสอน และเลิกสอนตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(50 นาทีต่อ 1 ชั่วโมง ตามเวลาที่ก าหนดในตารางสอน) 
 
ตารางท่ี 1.2 เกณฑผ์ลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ขอก าหนดต าแหน่ง เกณฑ์ผลการสอน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

1.1 มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาและมีความช านาญในการสอน และ 

1.2 เสนอเอกสารประกอบการสอน* ที่ผลิตขึ้นตาม              
ภาระงานสอน ซ่ึงมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอน
มาแล้ว 

2. รองศาสตราจารย์ 2.1  มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดท่ีก าหนดไว้                
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และ                        
มีความช านาญพิเศษในการสอน และ 

 2.2 เสนอเอกสารค าสอน* ที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน              
ซ่ึงมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 

3. ศาสตราจารย์ มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญในการสอน  

* ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ท าการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอน
ร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน 
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ผลงานทางวิชาการ 
  เกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีข้อก าหนดด้านผลงานทางวิชาการ
แตกต่างกันไปขึ้นกับต าแหน่งทางวิชาการที่ยื่นขอว่าประกอบไปด้วยผลงานใดบ้าง และมีระดับ
คุณภาพอย่างไร ได้แสดงไว้ดังตารางที่ 1.3  
 
ตารางท่ี 1.3 เกณฑ์ผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ขอก าหนดต าแหน่ง เกณฑ์ผลงานทางวิชาการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1.1  ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์              

ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใด ๆ หรือ 

 1.2  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพด ีโดยผลงานนั้น              
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน                            
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และ              
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด รวมทั้งได้รับ 
การรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ 

 1.3  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมคีุณภาพดี และ             
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 

 1.4  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความ                 
ทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์                    
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

2. รองศาสตราจารย์ 1.1  ผลงานวิจัย* ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์                    
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ไม่นับงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใด ๆ) หรือ  

1.2  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม* ซึ่งมคีุณภาพด ีโดยผลงานนั้น              
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน                            
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และ              
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด รวมทั้งได้รับ 
การรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ 

1.3  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน* ซึ่งมคีุณภาพดี และ             
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ 

 1.4  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา* หนังสือ* ซึ่งมีคุณภาพดี และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
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ตารางท่ี 1.3 (ต่อ) 
 

ขอก าหนดต าแหน่ง เกณฑ์ผลงานทางวิชาการ 
3. ศาสตราจารย์ 3.1  วิธีที่ 1  

3.1.1  ผลงานวิจัย* ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท า
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 

 3.1.2  ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม* ซึ่งมีคุณภาพดีมาก                   
โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่                
ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชา                  
ให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์                 
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ  

3.1.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน* ซึ่งมคีุณภาพดีมาก 
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ 

3.1.4  ผลงานแต่งต ารา* หรือ หนังสือ*  ซึ่งมคีุณภาพดีมาก 
และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

3.2  วิธีที่ 2  
3.2.1  ผลงานวิจัย* ซึ่งมคีุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ  

 3.2.2  ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม* ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น                   
โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่                
ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชา                  
ให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์                 
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ 

 3.2.3  ผลงานทางวิชาการ* ในลักษณะอ่ืน ซึ่งมคีุณภาพดีเด่น 
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 

 3.2.4  ผลงานแต่งต ารา* หรือ หนังสือ*  ซึ่งมคีุณภาพดีเด่น 
และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

* ผลงานที่เสนอต้องไม่ซ้ ากับที่เคยใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน  และได้รับ             
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
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 ค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ เป็นดังนี้ 
 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
  ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร           
ของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือ
ส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน 
  รูปแบบ เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน 
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพ่ิมขึ้นอีกก็ได้ เช่น 
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) 
แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) เป็นต้น 
  การเผยแพร่ อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออ่ืน ๆ 
เช่น ซีดีรอมที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว 
  ลักษณะคุณภาพ อยู่ในดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับ 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
 
 2. เอกสารค าสอน  
  ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้เรียน
ที่น าไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ 
  รูปแบบ เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้น เช่น 
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ แถบเสียง 
ภาพเลื่อน ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพ่ือ
ขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมท่ีทันสมัย 
  การเผยแพร่ ต้องได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือ
สื่ออ่ืน ๆ ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ โดยใช้เป็น “ค าสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว 
  ลักษณะคุณภาพ อยู่ในดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับ 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
 
 3. บทความทางวิชาการ 
  ค านิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์
อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพ่ือ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่าง  ๆ  
มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้  
อย่างชัดเจนด้วย 
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  รูปแบบ ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบาย
หรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วน
และสมบูรณ ์
  การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
  1. เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ  
   ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
  2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ ในหนังสือนั้นแล้ว 
  3. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุม
ทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ      
ของบทความต่าง ๆ ที่น าเสนอนั้นแล้ว  
   เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ
“บทความทางวิชาการ” นั้นแล้ว การน า “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม
ส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ 
“บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 
  ลักษณะคุณภาพ 
  ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย 
มีแนวคิดและการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีข้อก าหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  2. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
  ระดับดีเด่น   
  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อก าหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์ จนถึงระดับที่สร้าง            
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
 
 4. ต ารา 
  ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 
ของวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
ถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
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  ทั้งนี้ผู้ขอจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร ที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่ง          
ทางวิชาการด้วย 
  ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึง
ระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและ         
ท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น 
  รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ 
การสรุป การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วน
สมบูรณ์ 
  การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้ โดยเบ็ดเสร็จ 
  การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
  1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือส านักพิมพ์ 
(Publishing House) หรือ โดยการถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือ ท าในรูปแบบอื่น ๆ 
  2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
ฯลฯ  
  การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน          
การสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

  ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน 
อุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องใช้ในการเรียน 
การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 

  เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ต ารา” ไปแล้ว การน า “ต ารา” นั้นไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “ต ารา” เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้มี          
การประเมินคุณภาพ “ต ารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระท าได้ แต่จะต้องท าการเผยแพร่ “ต ารา” นั้นใหม่
อีกครั้งหนึ่ง 

  ลักษณะคุณภาพ  
  ระดับดี เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและ
การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
  ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
  1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
  3. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
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  ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
  1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง            
องค์ความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
  3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ 
 
 5. หนังสือ 
  ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และ          
ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชา
นั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม               
โดยไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ ง                   
ในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งนี้เนื้อหาสาระ
ของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์ 
  รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์  การสรุป  
การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ 
  การอธิบายสาระส าคัญที่มีความชัดเจนโดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผู้ผ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 
  การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
  1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือส านักพิมพ์  
  2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
ฯลฯ  
  การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน         
การสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

  ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน 
อุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่
สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

  เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว การน า “หนังสือ” นั้นไป
แก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ
ให้มีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระท าได้ แต่จะต้องท าการเผยแพร่ 
“หนังสือ” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
  ลักษณะคุณภาพ  
  ระดับดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิด
และการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
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  ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
  1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  3. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
  ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
  1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่ สร้าง            
องค์ความรู้ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
  3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ 
 
 6. งานวิจัย 
  ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี
วิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอ้ือต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์ 
  รูปแบบ อาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(Research Process) อาทิ การก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรมปริทัศน์ 
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและ
ให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืน ๆ  
  2. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้นให้มีความกระชับ
และสั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 
  การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
  1. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น 
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
  2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
  3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุม              
ทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุม             
ทางวิชาการของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยัง               
วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ              
อย่างกว้างขวาง 



14 
 

  เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” 
นั้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม ส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือน ามาเสนอ              
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 
  ลักษณะคุณภาพ  
  ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ได้ 
  ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
  1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่า          
งานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 
  2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปประยุกต์ได้อย่าง
แพร่หลาย 
  ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
  1. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง และมีการสังเคราะห์  อย่างลึกซึ้ งจนท าให้ เป็น           
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 
  2. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพ              
ที่เก่ียวข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
     
 7. ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ  
  ค านิยาม ผลงานทางวิชาการอย่างอ่ืนที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน 
บทความทางวิชาการ หนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองาน สร้างสรรค์ 
อาทิ การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง หรือผลงาน 
ด้านศิลปะ หรือสารานุกรม 
  รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้น ๆ           
ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจาก
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง  
  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและ
ชี้ให้ เห็นว่างานดังกล่าวท าให้ เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือ            
ให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น 
ส าหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแสดง
ให้เห็นคุณค่าของผลงาน 
  รูปแบบ    
  1. อาจจัดเพ่ิมได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือ
แถบเสียง 



15 
 

  2. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้
เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 
  3. กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่านการพิสูจน์
หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย 
  การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
  1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือส านักพิมพ์ หรือ โดยการถ่ายส าเนา
เย็บเป็นรูปเล่ม หรือ ท าในรูปแบบอื่นๆ 

  2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
ฯลฯ 
  3. การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมี     
การน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย 
  การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น 
  ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน 
อุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วไมน่้อยกว่าสี่เดือน 
  ลักษณะคุณภาพ  
  ระดับดี เป็นผลงานใหม่หรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ และ
ผลงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง 
  ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
  1. ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา           
ที่เสนอหรือ 
  2. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ  
  ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ
และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ 
 
 8. งานแปล 
  ค านิยาม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาวิชาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ           
ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจาก
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศหรือแปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเป็นผลงานทางวิชาการ           
ในลักษณะอ่ืนประเภทหนึ่ง) 
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  การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
  1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือส านักพิมพ์  
  2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
ฯลฯ 
  การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง            
ในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
  ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน 
อุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแล้ว การน า “งานแปล” นั้น
ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระท าได้ แต่จะต้องท าการเผยแพร่ 
“งานแปล” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
  ลักษณะคุณภาพ  
  ระดับดี  เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด 
และ/หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ความสามารถในการสื่ อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย 
  มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและ
จุลภาค 
  ระดับดีมาก เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผน          
ทางความคิด และ/หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิด และบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับ 
สูงมาก 
  มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้ง         
ในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี 
  มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและ
จุลภาค 
  ระดับดีเด่น ให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใช้เกณฑ์เดียวกับ
ระดับดีมาก โดยมีข้อก าหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความส าคัญ ในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางวิชาการ 
  2. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 
  3. มีการให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิก
ทางวิชาการ  
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 9. ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
  ค านิยาม ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์             
ต่อสารธารณะ 
    ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง           
ที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒรธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความ
ตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 
    ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 
  รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลนั้น เพ่ือ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและ
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือ
หลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเดน็ต่อไปนี้ 
  1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
  3. กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
  4. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
  5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
  6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  7. แนวทางการตอดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
  ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ ประกอบการ
พิจารณาด้วยก็ได้ 
  การเผยแพร่  
  ให้มกีารเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่และ
จะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน 
โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง             
หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได ้
  ลักษณะคุณภาพ  
  ระดับดี  มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความ
ต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่างเป็นที่
ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น 
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  ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับดี และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา
หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับสังคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
  ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวง
วิชาการอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กร 
ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 
 

 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555 
และ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556 มีการก าหนดลักษณะของผลงานทางวิชาการส าหรับการเสนอ 
ขอก าหนดต าแหน่งทุกต าแหน่ง ดังนี้  ผลงานทางวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการทุกต าแหน่ง ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
 1. สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
 2. เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

 
 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกต าแหน่งจะต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ดังนี้ 
 1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและ           
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสาร 
วิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
 2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
 3. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน
และสิทธิมนุษยชน 
 4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์  ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
 5. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 


