บทที่ 1
เกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
การจะได้รับพิจารณาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษา
นั้นจะต้องได้รับการพิจารณาคุณ สมบัติเฉพาะตาแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 ได้แก่ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผลการสอน (เสนอ เอกสารประกอบการสอน หรื อ เอกสารค าสอน) ผลงานทางวิช าการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
เกณฑ์ ก ารเข้ าสู่ ต าแหน่ งทางวิ ช าการในประเด็ น แรกนี้ จ ะระบุ ถึ งระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานหรือการดารงตาแหน่งเดิมก่อนที่จะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียด
ตามที่แสดงในตารางที่ 1.1 และอาจมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. จบปริญญาตรี ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอาจารย์ ระยะเวลาหนึ่งแล้วไปศึกษา
ต่อปริญญาโทจนจบและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ แล้วจะขอเข้าสู่ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะนับเวลา
การดารงตาแหน่งอย่างไร
การนับเวลาการดารงตาแหน่งสามารถทาได้ ดังนี้
คานวณโดยใช้สูตร ป.ตรี  ป.โท จะต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 1 จึงจะสามารถ
9 ปี 5 ปี
ขอกาหนดตาแหน่งได้
ในกรณีที่ผลการคานวณมีค่าน้อยกว่า 1 และต้องการทราบว่าจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ
การนับเวลาครบเมื่อใด สามารถคานวณโดยแทนค่าวุฒิปริญญาโทด้วยค่า  และหาค่า  ด้วยสูตร

ป.ตรี    1 ว่าค่า
9 ปี 5 ปี



= ?

เมื่อได้ค่า  แล้วก็นาไปนับต่อจากวันที่สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท จึงจะเป็นวันที่
เดือน ปี ที่มีคุณสมบัติครบ
หมายเหตุ จานวนปีที่นามาคานวณ จะต้องทาเป็นเดือนก่อน

2
ตารางที่ 1.1 เกณฑ์สมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ขอกาหนดตาแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2. รองศาสตราจารย์
3. ศาสตราจารย์

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ดารงตาแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี หรือ
1.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ดารงตาแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
1.3 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ดารงตาแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้ใดได้โอนหรือย้ายมา
บรรจุ แ ละแต่งตั้ งให้ ดารงตาแหน่ งอาจารย์ป ระจาในสถาบั น
อุดมศึกษา หากผู้นั้นเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจาวิชาใด
วิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสองหน่วยกิต/ทวิภาค อาจนา
ระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้น
มาเป็นเวลาในการขอแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้คานวณ
เวลาในการสอนพิเศษให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ทาการสอน
กรณีที่อ าจารย์ผู้ใดได้รับ วุฒิเพิ่ม ขึ้น ให้นับเวลาในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในต าแหน่ งอาจารย์ ก่ อ นได้ รั บ วุ ฒิ เพิ่ ม ขึ้ น และ
เวลาที่ ได้ป ฏิ บัติ ห น้าที่ ในตาแหน่ งอาจารย์ห ลั งจากได้รับ วุฒิ
เพิ่ม ขึ้น รวมกัน เพื่อ ขอแต่ง ตั้ง ตาแหน่งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
ได้ ต ามอั ต ราส่ ว นของระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ นคุ ณ สมบั ติ
เฉพาะตาแหน่ง
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ด ารงต าแหน่ ง รองผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใน
ตาแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3
กรณีศึกษาที่ 1 บรรจุวุฒิปริญญาตรีและลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ข้อมูล นายวินัย ใจซื่อ ตาแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 ขั้น 19,350 บาท บรรจุเข้ารับราชการ
วุฒ ิป ริญ ญาตรี เมื่อ 13 มิถุน ายน 2531 ลาศึก ษาต่อ ระดับ ปริญ ญาโท เมื่อ 1 มิถุนายน 2533
กลับจากลาศึกษาต่อ เมื่อ 17 ธันวาคม 2535 ได้รับการอนุมัติวุฒิปริญญาโท เมื่อ 10 มีนาคม 2536
การคานวณกรณีศึกษาที่ 1
ปฏิบัติงานวุฒิ ปริญญาตรี 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

ป.ตรี  ป.โท  1
108 60
26    1
108 60


60

1-



26  82
108 108

82  * 60
108

410
9
5 5
  45 ( * 30 = 16 วัน)
9 9
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 สามารถเสนอผลงานขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ได้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2539

4
กรณีศึกษาที่ 2 บรรจุวุฒิปริญญาตรี และศึกษาต่อระดับปริญญาโทโดยไม่ได้ลาศึกษาต่อ
ข้อมูล นายสุรีย์ ภักดีผล ตาแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 ขั้น 11,440 บาท บรรจุเข้ารับ
ราชการวุฒิปริญญาตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2535 ได้รับการอนุมัติวุฒิปริญญาโท เมื่อ 29 ธันวาคม
2541
การคานวณกรณีศึกษาที่ 2
ปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี เมื่อ 1 กรกฎาคม 2535 ถึง 28 ธันวาคม 2541 รวมระยะเวลา
ในการปฏิ บั ติ ง านวุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ได้ 6 ปี 5 เดื อ น 27 วั น (คิ ด เป็ น 77 เดื อ น) ได้ รั บ การอนุ มั ติ
วุฒิปริญญาโท เมื่อ 29 ธันวาคม 2541
หาค่า  โดยแทนสูตร

ป.ตรี  ป.โท  1
108 60
77    1
108 60
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155
9

  17

2 ( 2 * 30 = 6 วัน)
9 9

X = 17 เดือน 6 วัน
X = 1 ปี 5 เดือน 6 วัน
จะต้ องปฏิ บั ติงานภายหลั งได้รับ อนุ มั ติ วุฒิ ป ริญ ญาโทต่อไปอีก 1 ปี 5 เดือน 6 วัน
(29 ธันวาคม 2541 + 1 ปี 5 เดือน 6 วัน) คือ วันที่ 5 มิถุนายน 2543 จึงจะมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
ดังนั้น นายสุรีย์ ภักดีผล สามารถเสนอผลงานขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ได้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2543
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2. กรณีโอนหรือย้ายมาดารงตาแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่เคยสอนในสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น จะนับเวลาให้ต่อเนื่องอย่างไร และมีเงื่อนไขอะไร
ผู้ที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษที่ ก.พ.อ. รับรอง และ
ได้ทาการสอบประจาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต/ทวิภาค สามารถนา
ระยะเวลาที่สอนนั้นมาเป็นเวลาในการขอกาหนดตาแหน่งได้โดยจะนับคานวณเวลาทาการสอนให้
3 ใน 4 ของเวลาที่ทาการสอน เช่น
ถ้าทาการสอน 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) จะนับเวลาให้ 9 เดือน
ถ้าทาการสอน (1 ภาคการศึกษา)
จะนับเวลาให้ 3 เดือน
ทั้งนี้จะต้องแนบตารางสอนที่เคยทาการสอนทั้งหมดและหนังสือรับรองจากคณบดี
คณะที่เคยสังกัด (ฉบับจริง) มาพร้อมกับหนังสือขอกาหนดตาแหน่งด้วย

ผลการสอน
แนวทางการประเมินผลการสอนของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการนั้น คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่ง (ก.พ.ต.) จะประเมินว่าผลการสอนของผู้ขอกาหนดตาแหน่งนั้น มีความชานาญ
ชานาญพิเศษ หรือเชี่ ยวชาญ ซึ่งเกณฑ์การผ่ านการประเมินของแต่ละตาแหน่งทางวิชาการแสดง
ดังตารางที่ 1.2 โดยใช้แนวทางการประเมินดังต่อไปนี้
1. มีการวางแผนการสอนและการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การเรียนการสอนอย่างชัดเจน มีสื่อ และเอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสม
2. มีเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีการเชื่อมโยงเป็นขั้นตอน สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และสามารถอธิบายได้ตรงประเด็น ยกตัวอย่างชัดเจน มีการใช้สื่อและอุปกรณ์อย่าง
เหมาะสม มีการกระตุ้นความสนใจ และก่อให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ
3. มีวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล
4. สอนครบถ้วนตามแผนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา และชี้ให้ผู้เรียนเห็น
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (บูรณาการ) เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพื้น
ความรู้จากวิชาใด หรือเนื้ อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานส าคัญ สาหรับการเรียนในรายวิช าอื่นอย่างไร
รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ กับวิชาที่เรียน
5. ผู้สอนจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์
รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
6. มีความตั้งใจในการสอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของเนื้อหาที่สอน มีความกระตือรือร้น
ในการสอน การเต็มใจตอบคาถามและให้ความสาคัญแก่ผู้เรียน
7. มีการตั้งประเด็นคาถามให้ผู้เรียนตอบหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อประเมินความสนใจ
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาที่สอน
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8. ผู้สอนให้ข้อมูล แนะนา แหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเอง
9. มีคุณ ธรรม จริย ธรรม บุ คลิ ก ภาพ การใช้วาจา วุฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ที่เหมาะสมต่อ
การเป็นครู มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้กับผู้เรียน รวมทั้งการว่ากล่าว
ตักเตือน แนะนา
10. มีความตรงต่อเวลาในการเข้าสอน และเลิกสอนตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(50 นาทีต่อ 1 ชั่วโมง ตามเวลาที่กาหนดในตารางสอน)
ตารางที่ 1.2 เกณฑ์ผลการสอนของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ขอกาหนดตาแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เกณฑ์ผลการสอน
1.1 มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาและมีความชานาญในการสอน และ
1.2 เสนอเอกสารประกอบการสอน* ที่ผลิตขึ้นตาม
ภาระงานสอน ซึง่ มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอน
มาแล้ว
2. รองศาสตราจารย์
2.1 มีชั่วโมงสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใดที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และ
มีความชานาญพิเศษในการสอน และ
2.2 เสนอเอกสารคาสอน* ที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
ซึง่ มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
3. ศาสตราจารย์
มีชั่วโมงสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญในการสอน
* ในกรณี ที่ ผู้ ขอกาหนดตาแหน่ งทางวิช าการได้ท าการสอนหลายวิช าซึ่งแต่ล ะวิช านั้น มีผู้ ส อน
ร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งเป็นผู้สอน

7

ผลงานทางวิชาการ
เกณฑ์ในการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการมีข้อกาหนดด้านผลงานทางวิชาการ
แตกต่างกัน ไปขึ้น กับ ต าแหน่ งทางวิช าการที่ ยื่ น ขอว่าประกอบไปด้ว ยผลงานใดบ้ าง และมี ระดั บ
คุณภาพอย่างไร ได้แสดงไว้ดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 เกณฑ์ผลงานทางวิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ขอกาหนดตาแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1.1
1.2

1.3
1.4
2. รองศาสตราจารย์

1.1
1.2

1.3
1.4

เกณฑ์ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใด ๆ หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด รวมทั้งได้รับ
การรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความ
ทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด
ผลงานวิจัย* ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด ไม่นับงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใด ๆ) หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม* ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด รวมทั้งได้รับ
การรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น* ซึ่งมีคุณภาพดี และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา* หนังสือ* ซึ่งมีคุณภาพดี และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
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ตารางที่ 1.3 (ต่อ)
ขอกาหนดตาแหน่ง
3. ศาสตราจารย์

เกณฑ์ผลงานทางวิชาการ

3.1 วิธีที่ 1
3.1.1 ผลงานวิจัย* ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทา
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
3.1.2 ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม* ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่
ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชา
ให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ
3.1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น* ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
3.1.4 ผลงานแต่งตารา* หรือ หนังสือ* ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
3.2 วิธีที่ 2
3.2.1 ผลงานวิจัย* ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
3.2.2 ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม* ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่
ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชา
ให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ
3.2.3 ผลงานทางวิชาการ* ในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
3.2.4 ผลงานแต่งตารา* หรือ หนังสือ* ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
* ผลงานที่ เสนอต้อ งไม่ ซ้ากับ ที่ เคยใช้เสนอขอกาหนดต าแหน่งทางวิช าการมาก่อน และได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
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คานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ เป็นดังนี้
1. เอกสารประกอบการสอน
ค านิ ย าม ผลงานทางวิ ช าการที่ ใช้ ป ระกอบการสอนวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ งตามหลั ก สู ต ร
ของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือ
สาคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน
รูปแบบ เป็นเอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (Chart)
แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) เป็นต้น
การเผยแพร่ อาจเป็นเอกสารที่จัดทาเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่น ๆ
เช่น ซีดีรอมที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว
ลักษณะคุณ ภาพ อยู่ในดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกาหนดเป็นข้อบังคับ
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
2. เอกสารคาสอน
คานิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒ นาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้เรียน
ที่นาไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ
รู ปแบบ เป็ นเอกสารรูปเล่ มหรือสื่ ออื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องในวิ ชาที่ ตนสอน ประกอบด้ วย
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภู มิ แถบเสียง
ภาพเลื่อน ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อ
ขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย
การเผยแพร่ ต้องได้รับการจัดทาเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือ
สื่ออื่น ๆ ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ โดยใช้เป็น “คาสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว
ลักษณะคุณ ภาพ อยู่ในดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกาหนดเป็นข้อบังคับ
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
3. บทความทางวิชาการ
คานิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์
อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสารวจวรรณกรรมเพื่อ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ
มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้
อย่างชัดเจนด้วย
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รูปแบบ ประกอบด้วยการนาความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบาย
หรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วน
และสมบูรณ์
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ
ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีกาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
2. เผยแพร่ ในหนั งสื อ รวมบทความในรูป แบบอื่น ที่ มีการบรรณาธิการประเมิน และ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ ในหนังสือนั้นแล้ว
3. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุม
ทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความต่าง ๆ ที่นาเสนอนั้นแล้ว
เมื่ อ ได้ เผยแพร่ ต ามลั ก ษณะข้ า งต้ น และได้ มี ก ารพิ จ ารณาประเมิ น คุ ณ ภาพของ
“บทความทางวิชาการ” นั้นแล้ว การนา “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติม
ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการ และให้ มี การประเมิ น คุ ณ ภาพ
“บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทาไม่ได้
ลักษณะคุณภาพ
ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย
มีแนวคิดและการนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
1. มี ลั ก ษณะเป็ น งานบุ ก เบิ ก ทางวิ ช าการและมี ก ารสั ง เคราะห์ จ นถึ งระดั บ ที่ ส ร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
4. ตารา
คานิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ของวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
ถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เนื้อหาสาระของตาราต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
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ทั้ งนี้ ผู้ ข อจะต้ อ งระบุ วิช าที่ เกี่ ย วข้ อ งในหลั ก สู ต ร ที่ ใช้ ต าราเล่ ม ที่ เสนอขอต าแหน่ ง
ทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคาสอนจนถึง
ระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและ
ทาความเข้าใจในสาระของตารานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น
รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์
การสรุ ป การอ้างอิ งและบรรณานุ ก รม ทั้งนี้อ าจมีก ารอ้างอิงแหล่ งข้อมู ล ที่ ทั น สมัย และครบถ้ ว น
สมบูรณ์
การอธิบายสาระสาคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้ โดยเบ็ดเสร็จ
การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารพิ ม พ์ โดยโรงพิ ม พ์ (Printing House) หรื อ ส านั ก พิ ม พ์
(Publishing House) หรือ โดยการถ่ายสาเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือ ทาในรูปแบบอื่น ๆ
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
ฯลฯ
การเผยแพร่ดั งกล่ าวนั้ น จะต้อ งเป็ น ไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรีย น
การสอนวิ ช าต่าง ๆ ในหลั กสู ตรเท่ านั้ น จานวนพิ มพ์ เป็น ดั ช นี ห นึ่ งที่ อ าจแสดงการเผยแพร่อ ย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ต้องได้รับ การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน
อุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องใช้ในการเรียน
การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตารา” ไปแล้ว การนา “ตารา” นั้นไปแก้ไข
ปรับ ปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ตารา” เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิช าการและให้ มี
การประเมินคุณภาพ “ตารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทาได้ แต่จะต้องทาการเผยแพร่ “ตารา” นั้นใหม่
อีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะคุณภาพ
ระดับดี เป็นตาราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและ
การนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
3. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
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ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
1. มี ลั ก ษณะเป็ น งานบุ ก เบิ ก ทางวิช าการและมี ก ารสั งเคราะห์ จ นถึ งระดั บ ที่ ส ร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ
5. หนังสือ
คานิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และ
ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชา
นั้ น ๆ และ/หรื อ สาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วเนื่ อ ง มี ค วามต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงในเชิ ง เนื้ อ หาและครอบคลุ ม
โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งสอดคล้ อ งหรื อ เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต รหรื อ ของวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง
ในหลักสูตร และไม่จาเป็นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งนี้เนื้อหาสาระ
ของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์
รูปแบบ เป็ นรูป เล่ มที่ประกอบด้วย คานา สารบั ญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป
การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์
การอธิ บ ายสาระส าคั ญ ที่ มี ค วามชั ด เจนโดยอาจใช้ ข้ อ มู ล แผนภาพ ตั ว อย่ า งหรื อ
กรณีศึกษาประกอบจนผู้ผ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ
การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือสานักพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
ฯลฯ
การเผยแพร่ดั งกล่ าวนั้ น จะต้อ งเป็ น ไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรีย น
การสอนวิช าต่าง ๆ ในหลั กสู ตรเท่ านั้ น จ านวนพิ มพ์ เป็น ดั ช นี ห นึ่ งที่ อ าจแสดงการเผยแพร่อ ย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ต้องได้รับ การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษา คณะ และ/หรื อ สถาบั น ทางวิช าการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิช านั้ น และต้ อ งเผยแพร่ สู่
สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว การนา “หนังสือ” นั้นไป
แก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและ
ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ “หนั ง สื อ ” นั้ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง อาจกระท าได้ แต่ จ ะต้ อ งท าการเผยแพร่
“หนังสือ” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะคุณภาพ
ระดับดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิด
และการนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
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ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
3. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
1. มี ลั ก ษณะเป็ น งานบุ ก เบิ ก ทางวิ ช าการและมี ก ารสั ง เคราะห์ จ นถึ งระดั บ ที่ ส ร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ
6. งานวิจัย
ค านิ ย าม ผลงานทางวิช าการที่ เป็ น งานศึ กษาหรืองานค้ น คว้าอย่ างมี ระบบด้ว ยวิธี
วิทยาการวิจัย ที่เป็ น ที่ยอมรับ ในสาขาวิช านั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูล
คาตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอื้อต่อการนาวิชาการนั้นไปประยุกต์
รูปแบบ อาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รายงานการวิ จั ย ที่ มี ความครบถ้ วนสมบู รณ์ และชั ดเจนตลอดทั้ งกระบวนการวิจั ย
(Research Process) อาทิ การก าหนดประเด็ น ปั ญ หา วัต ถุป ระสงค์ การท าวรรณกรรมปริทั ศ น์
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและ
ให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่น ๆ
2. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้นให้มีความกระชับ
และสั้น สาหรับการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มี การบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ
3. น าเสนอเป็ น บทความวิจัยต่อที่ ป ระชุม ทางวิช าการ ซึ่งภายหลั งจากการประชุ ม
ทางวิ ช าการได้ มี ก ารบรรณาธิ ก ารและน าไปรวมเล่ ม เผยแพร่ ในหนั งสื อ ประมวลผลการประชุ ม
ทางวิชาการของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดง
หลั ก ฐานว่าได้ ผ่ านการประเมิ น คุ ณ ภาพโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และแสดงหลั ก ฐานว่าได้ เผยแพร่ไปยั ง
วงวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในสาขาวิ ช านั้ น และสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งในประเทศและต่ า งประเทศ
อย่างกว้างขวาง
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เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย”
นั้ น แล้ ว การน า “งานวิจั ย ” นั้ น มาแก้ ไขปรับ ปรุงหรือเพิ่ ม เติ ม ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ น ามาเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทาไม่ได้
ลักษณะคุณภาพ
ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปประยุกต์ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. เป็ น ผลงานที่ แ สดงถึ งการวิเคราะห์ แ ละน าเสนอผลเป็ น ความรู้ใหม่ ที่ ลึ ก ซึ้ งกว่ า
งานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว
2. เป็ น ประโยชน์ ด้ านวิช าการอย่ างกว้างขวางหรือสามารถน าไปประยุก ต์ได้อ ย่าง
แพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
1. เป็ น งานบุ ก เบิ ก ที่ มี คุ ณ ค่ า ยิ่ ง และมี ก ารสั ง เคราะห์ อย่ า งลึ ก ซึ้ ง จนท าให้ เป็ น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน
2. เป็ น ที่ ย อมรั บ และได้ รั บ การอ้ างอิ งถึ งอย่ างกว้างขวางในวงวิช าการหรือวิช าชี พ
ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
7. ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ
คานิยาม ผลงานทางวิชาการอย่างอื่นที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน
บทความทางวิชาการ หนังสือ ตารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองาน สร้างสรรค์
อาทิ การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง หรือผลงาน
ด้านศิลปะ หรือสารานุกรม
รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่น บางสาขาที่มีความส าคั ญและทรงคุณ ค่าในสาขาวิช านั้น ๆ
ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้ วจะเป็ น การเสริมความก้าวหน้าทางวิช าการที่ประจักษ์ชัด เป็ นการแปลจาก
ภาษาต่ า งประเทศเป็ น ภาษาไทย หรื อ จากภาษาไทยเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ หรื อ แปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ที่เสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ ที่อธิบายและ
ชี้ ใ ห้ เห็ น ว่ า งานดั ง กล่ า วท าให้ เกิ ด ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการหรื อ เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ หรื อ
ให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น
สาหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแสดง
ให้เห็นคุณค่าของผลงาน
รูปแบบ
1. อาจจัดเพิ่มได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือ
แถบเสียง
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2. มีคาอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็ นผลงานที่ทาให้
เกิดการพั ฒ นาและความก้าวหน้ าทางวิช าการ หรือเสริมสร้างความรู้ห รือก่อให้ เกิดประโยชน์ต่ อ
สาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
3. กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่านการพิสูจน์
หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย
การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือสานักพิมพ์ หรือ โดยการถ่ายสาเนา
เย็บเป็นรูปเล่ม หรือ ทาในรูปแบบอื่นๆ
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
ฯลฯ
3. การเผยแพร่ โดยการจัด นิ ท รรศการ การจั ดแสดง การจัด การแสดง หรือ โดยมี
การนาไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น
ทั้งนี้ต้องได้รับ การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน
อุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
ลักษณะคุณภาพ
ระดับดี เป็นผลงานใหม่หรือเป็นการนาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ และ
ผลงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
ที่เสนอหรือ
2. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ
และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ
8. งานแปล
คานิยาม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาวิช าที่มีความส าคัญ และทรงคุณ ค่าในสาขานั้น ๆ
ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้ วจะเป็ น การเสริมความก้าวหน้าทางวิช าการที่ประจักษ์ชัด เป็ นการแปลจาก
ภาษาต่ า งประเทศเป็ น ภาษาไทย หรื อ จากภาษาไทยเป็ น ภาษาต่ า งประเทศหรื อ แปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเป็นผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง)
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การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือสานักพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
ฯลฯ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิช าต่าง ๆ ในหลั กสูตรเท่านั้น จานวนพิมพ์เป็นดัช นีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ต้องได้รับ การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน
อุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแล้ว การนา “งานแปล” นั้น
ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทาได้ แต่จะต้องทาการเผยแพร่
“งานแปล” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะคุณภาพ
ระดั บดี เป็ น งานแปลที่แสดงให้ เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด
และ/หรือวัฒ นธรรมต้น กาเนิดและบ่ งชี้ความสามารถในการสื่ อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและ
จุลภาค
ระดั บดี มาก เป็ น งานแปลที่แสดงให้ เห็ นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัว บท แบบแผน
ทางความคิด และ/หรือวัฒนธรรมต้นกาเนิด และบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับ
สูงมาก
มีการศึกษาวิเคราะห์ และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึ กซึ้ง
ในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและ
จุลภาค
ระดั บ ดี เด่ น ให้ ข้อสรุป ในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใช้เกณฑ์เดียวกับ
ระดับดีมาก โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
1. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความสาคัญ ในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางวิชาการ
2. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้
3. มีการให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิก
ทางวิชาการ

17
9. ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
คานิยาม ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์
ต่อสารธารณะ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒรธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นาไปสู่การจดทะเบียน
สิ ท ธิ บั ต รหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในรูป แบบอื่น ที่ ส ามารถแสดงได้ เป็ น ที่ ป ระจั กษ์ ว่าสามารถใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความ
ตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหากาไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ
รูปแบบ จั ด ท าเป็ น เอกสาร โดยมี ค าอธิบ าย/ชี้ แ จงโดยชั ด เจนประกอบผลนั้ น เพื่ อ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทาให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและ
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือ
หลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้
1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
3. กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
4. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
7. แนวทางการตอดตามและธารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ
เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ ประกอบการ
พิจารณาด้วยก็ได้
การเผยแพร่
ให้มกี ารเผยแพร่โดยการจัดเวทีนาเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่และ
จะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน
โดยการเผยแพร่นั้ น จะต้องมีการบั นทึกเป็นเอกสารหรือเป็ นลายลั กษณ์ อักษรที่ส ามารถใช้อ้างอิง
หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้
ลักษณะคุณภาพ
ระดั บ ดี มีก ารรวบรวมข้อ มูล และสารสนเทศที่ ชัดเจน มีก ารระบุ ปั ญ หาหรือ ความ
ต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่
ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น
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ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับดี และต้องสามารถนาไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา
หรื อท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิด การเปลี่ ยนแปลงในทางที่ ดี ขึ้น อย่ างเป็ นที่ ป ระจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับสังคมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวง
วิชาการอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กร
ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิ ธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
และ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556 มีการกาหนดลักษณะของผลงานทางวิชาการสาหรับการเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่ งทุ กต าแหน่ ง ดั งนี้ ผลงานทางวิ ช าการส าหรับ การเสนอขอก าหนด
ตาแหน่งทางวิชาการทุกตาแหน่ง ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
2. เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง
5. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการทุกตาแหน่งจะต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ดังนี้
1. ต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ท างวิ ช าการ ไม่ น าผลงานของผู้ อื่ น มาเป็ น ผลงานของตนและ
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้ อื่น รวมทั้งไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสาร
วิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทางวิชาการ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
3. ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
และสิทธิมนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็ น จริง ไม่จงใจเบี่ ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
5. ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

