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1. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

(จะเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับในภายหลัง) 
2. แบบเสนอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยผูบังคับบัญชา  

(จะเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับในภายหลัง) 
 

3.  ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 

 3.1  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตองเปนงานท่ีผูขอตองเปนเจาของและเปน 
ผูดําเนินการเอง 
 3.2  ถาเปนงานท่ีผูขอมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ ตองมีลักษณะดังนี้ 
  3.2.1  ผลงานทางวิชาการท่ีมิใชผลงานวิจัย ผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 50 
หรือตองเปนผูดําเนินการหลัก(Corresponding author) ในเรื่องนั้น 
  3.2.2  สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัย ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
    (1) ผูขอมีสวนรวมในผลงานวิจัยไมนอยกวารอยละ 50 
    (2) ผูขอเปนผูดําเนินการหลัก (Corresponding author)     
    (3) ในกรณีผลงานวิจัยท่ีเปนชุดโครงการ (Research program) ผูขอจะตองเปน 
ผูดําเนินการหลักในบางโครงการของชุดโครงการนั้น อยางนอย 1 เรื่อง  หรือมีปริมาณผลงานรวมแลว 
ไมนอยกวารอยละ 50 จึงคิดเทียบไดเปนผลงานวิจัย 1 เรื่อง 
    (4) ในกรณีผลงานวิจัยท่ีดําเนินการเปนชุดตอเนื่องกัน โดยผูขอเปนผูมีสวนรวมซ่ึงมี
ปริมาณผลงานรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 50 จึงคิดเทียบไดเปนผลงานวิจัย 1 เรื่อง 
    ผูดําเนินการหลัก หมายถึง  บุคคลท่ีมีบทบาท และความรับผิดชอบสําคัญในการ
ออกแบบการวิจัย (Research Design)  การวิเคราะหขอมูล (Date Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและให
ขอเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation)  รวมท้ังเปนผูดําเนินการหลักในการเผยแพร
ผลงานดังกลาว โดยผูขอจะตองแสดงหลักฐานการเปนผูดําเนินการหลัก เชน มีการระบุในผลงานวาผูขอเปน
ผูดําเนินการหลัก กรณีท่ีไมมีการระบุการเปนผูดําเนินการหลักในผลงาน ใหมีการลงนามรับรองการมีสวนรวม
ในผลงานทางวิชาการ 
  3.3  การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการ
ท่ีมีผูรวมงานหลายคนจะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา แตละคนมีสวนรวมในผลงานเรื่องนั้นรอยละ
เทาใด รวมท้ังระบุบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้น ยกเวนกรณีท่ีผูขอเปนผูดําเนินการหลัก  
ท้ังนี้ หากไมสามารถติดตอผูรวมงานใหลงนามรับรองไดครบทุกคนใหดําเนินการดังนี้ 
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  (1) กรณีท่ีไมสามารถติดตอผูรวมงานทุกคนใหลงนามรับรองได ใหระบุจํานวนผูรวมงานทุกคน 
และใหถือวาผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการเทาเทียมกัน 
   (2) กรณีผูรวมงานบางคนไมสามารถลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการได 
ใหมีการลงนามรับรองโดยหัวหนาภาควิชาหรือคณบดี  และผูขอเปนอยางนอย พรอมท้ังชี้แจงเหตุผล 
ความจําเปนท่ีผูนั้นไมสามารถลงนามได  หรือเหตุผลท่ีไมสามารถระบุการมีสวนรวมของผูนั้นใหชัดเจน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ       
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเปนผูพิจารณาเหตุผลความจําเปนดังกลาว 
  การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละเรื่อง เม่ือไดลงนามรับรองแลวจะเปลี่ยนแปลง 
ไมได 
  หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูขอระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความเปนจริงจะถือวาการ
กระทําของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
โดยมหาวิทยาลัยจะสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยตอไป 
 3.4  กรณีเสนอผลงานทางวิชาการรับใชสังคม ซ่ึงมีการดําเนินงานเปนหมูคณะ หรือเปนงานท่ีมีการบูรณาการ
หลายสาขาวิชา ผูขอตองเปนผูดําเนินการหลักในผลงานท่ีเสนอขอ โดยมีบทบาทในข้ันตอนการทํางานอยาง
นอย 3 ข้ันตอน คือ 
  ก. การวิเคราะหสถานการณกอนเริ่มกิจกรรมรับใชสังคม 
  ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
  ค. การประเมินผลลัพธและสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรบัปรุง 
  ใหผูขอระบุบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผูรวมงานทุกคนและบทบาท
หนาท่ีหลักของผูขอ โดยใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรอง 
 3.5  ผลงานทางวิชาการตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี สภามหาวิทยาลัยกําหนด   
 3.6  กรณีของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเผยแพรอันเปนผลมาจากวิทยานิพนธของ
นิสิตท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนอาจารยท่ีปรึกษานั้น ผูนั้นตองเปนผูริเริ่ม กํากับดูแลและมีบทบาท
สําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัย  โดยผูขอตําแหนงทางวิชาการสามารถใชผลงานทางวิชาการ
ดังกลาวไดในสัดสวนไมเกินรอยละ 50 
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4.  แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ  

 
ผลงานทางวิชาการประเภท............................................................................................................................ 
เรื่อง................................................................................................................................................................ 
ผูรวมงานจํานวน................คนแตละคนมีสวนรวมดังนี้: 
 

(1) 
ช่ือผูรวมงาน 

(2) 
สารบัญ รายงานการวิจับ 
ฉบับสมบูรณ และระบุวา 

ผูขอกําหนดตําแหนง 
เขียนสวนใด 

(3) 
ปริมาณงานรอยละ 

พรอมระบุบทบาทและหนาท่ี 
ความรับผิดชอบอ่ืน 

 นอกเหนือจากท่ีแสดงในชอง (2) 
   
   
   
   
   
 
           ลงชื่อ................................................. 
                 (................................................) 
          ลงชื่อ................................................. 
                 (................................................) 
          ลงชื่อ................................................. 
                 (................................................) 
          ลงชื่อ................................................. 
                 (................................................) 
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 5. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน 
และเอกสารการสอน 

 
 เอกสารประกอบการสอน 

นิยาม 
 

ผลงานทางวิชาการท่ีเปนเอกสารท่ีใชประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชา
หนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและ 
วิธีการสอนอยางเปนระบบจัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 

 
รูปแบบ 
 

เปนเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน 
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และ อาจมีสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
เพ่ิมข้ึนอีกก็ได เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอ
เอกสารท่ีเก่ียวเนื่องแผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)  
ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลนอ่ืน ๆ ซ่ึงมีการอางอิงแหลงท่ีมาอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย 
 

การเผยแพร 
 

อาจเปนเอกสารท่ีจัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลมหรือเปนสื่ออ่ืนๆ อาทิ 
ซีดีรอม ท่ีแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “เอกสารประกอบการสอน” 
ท่ีไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มาแลว 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับดี  เปนเอกสารประกอบการสอนท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองและครบ 
ถวนตามประมวลวิชาและมีการอางอิง มีเอกสารประกอบ ตลอดจนมีการ ใชภาษาท่ี
ชัดเจน ถูกตองตามหลักภาษามีเนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีทันสมัย 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองมีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระท่ีชัดเจน
ตามลําดับ ไมสับสน สามารถทําใหผูอาน ติดตามเนื้อหา ไดโดยสะดวก ตลอดจนมี 
ความเชื่อมโยงของหัวขอ 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและดีมาก และตอง 
     1. มีแนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
     2. เปนความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน  
     3. เปนการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาอยางตอเนื่อง 
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 5. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน 
และเอกสารการสอน  (ตอ) 

 
 เอกสารคําสอน 

นิยาม ผลงานทางวิชาการท่ีใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาท่ีสอนและวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาข้ึน
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน 
จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูเรียนท่ีนําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการ
เรียนในวิชานั้นๆ 
 

รูปแบบ เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีตนสอนประกอบดวย      
แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตางๆ 
ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึน เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบบทเรียบเรียงคัดยอ
เอกสารท่ีเก่ียวเนื่องแผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) 
ภาพเลื่อน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาท่ีใชประกอบการอธิบายภาพ           
แบบฝกปฏิบัติ รวมท้ังการอางอิงเพ่ือขยายความท่ีมาของสาระและขอมูล 
และบรรณานุกรมท่ีทันสมัยและถูกตองตามกฎหมาย 
 

การเผยแพร ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือสื่ออ่ืนๆ ท่ี
แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว 
 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี  เปนเอกสารคําสอนท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองและครบถวนสมบูรณ
ตามประมวลวิชาและมีการอางอิง มีเอกสารประกอบ ตลอดจนมีการใชภาษาท่ีชัดเจน 
ถูกตองตามหลักภาษา  มีเนื้อหา สาระทางวิชาการท่ีทันสมัย 
 
ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองมีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระท่ีชัดเจน
ตามลําดับ ไมสับสน สามารถทําใหผูอาน ติดตามเนื้อหา ไดโดยสะดวก ตลอดจนมีความ
เชื่อมโยงของหัวขอ 

 
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและดีมาก และตอง 
     1. มีแนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
     2. เปนความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน  
     3. เปนการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาอยางตอเนื่อง 
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ประเภทของผลงานทางวิชาการ 
 
กลุม 1 งานวิจัย 

กลุม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 2.1  ผลงานวชิาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 2.2  ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 
 2.3  ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 2.4  กรณีศึกษา (Case Study) 
 2.5  งานแปล 
 2.6  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
 2.7  ผลงานสรางสรรคดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.8  ผลงานสรางสรรคดานสนุทรียะ ศิลปะ 
 2.9  สิทธิบัตร 
 2.10 ซอฟตแวร 

กลุม 3 ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

กลุม 4  4.1  ตํารา 
 4.2  หนังสือ 
 4.3  บทความทางวิชาการ 
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เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561 

---------------------- 
6.  คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

    ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สามารถจําแนกได 4 กลุม  ดังนี้ 
    6.1 งานวิจัย 
 

     6.1  งานวิจัย 
นิยาม ผลงานวิชาการท่ีเปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบ ดวยวิธีวิทยาการวิจัย 

ท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีท่ีมาและวัตถุประสงคท่ีชัดแจน เพ่ือใหไดมาซ่ึง 
ขอมูลคําตอบหรือขอสรุปรวม ท่ีจะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ (งานวิจัยพ้ืนฐาน) 
หรือการนําวิชาการนั้นมาใชประโยชน (งานวิจัยประยุกต) หรือการพัฒนาอุปกรณ 
หรือกระบวนการใหมท่ีเกิดประโยชน 
 

รูปแบบ อาจจัดไดเปน 3 รูปแบบ  ดังนี้ 
      1. รายงานการวิจัยท่ีมีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดท้ังกระบวนการวิจัย 

(research process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทําวรรณกรรม 
ปริทัศน โจทยหรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนโจทยหรือสมมติฐาน 
การวิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง และอ่ืนๆ 
แสดงใหเห็นวาไดนําความรูจากงานวิจัยมาตอบโจทยและแกปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

      2. บทความวิจัยท่ีประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับ 
และสั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในสารสารทางวิชาการ 

      3. ในรูปของหนังสือ (monograph)  ซ่ึงนํางานวิจัยมาใชประกอบการเขียน 
 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพ 
โดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) 
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน  ดังนี ้

      1. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด  ท้ังนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพ หรือเปนสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส 

      2. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัย 
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6.  คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
 

     6.1  งานวิจัย (ตอ) 
การเผยแพร 
(ตอ) 

     3. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอท่ีประชุมทางวิชาการท่ีเปนฉบับเต็มของการประชุม
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยตองมีคณะผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือก
บทความซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของทําหนาท่ีคัดสรร
กลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง การใชภาษา และแกไขถอยคํา  หรือรูปแบบการ
นําเสนอท่ีถูกตองกอนการเผยแพรในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 
และอาจเผยแพรกอนหรือหลังการประชุมก็ได  ท้ังนี้ คณะผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการ
คัดเลือกบทความดังกลาวจะตองมีผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของจากหลากหลายสถาบัน 
     4. เผยแพรในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไปยัง
วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของอยางกวางขวาง ท้ังนี้ คณะ
ผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะตองไมใชคณะกรรมการตรวจรับทุนหรอืตรวจรับงาน
จางเพ่ือใหงานวิจัยนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคหรือขอกําหนดของสัญญาจางเทานั้น 

      5. เผยแพรในรูปของหนังสือ (monograph) พรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวง
วิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของอยางกวางขวาง 

      เม่ือไดเผยแพร “งานวิจัย” ตามลักษณะขางตนแลว การนํา “งานวิจัย” นั้น มาแกไข 
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวนใดสวนหนึ่งเพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและให
มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี  เปนงานวิจัยท่ีมีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยซ่ึง
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปใชประโยชนได 
 

 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง 
     1. เปนผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมท่ีลึกซ่ึงกวางาน
เดิมท่ีเคยมีผูศึกษาแลว 
     2. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง
แพรหลาย 
 
ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง 
     1. เปนงานบุกเบิกท่ีมีคุณคายิ่งและมีการสังเคราะหอยางลึกซ้ึงจนทําใหเปนการสราง
องคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทําใหเกิดความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือเกิดการใชประโยชนในแนวทางหรือรูปแบบใหมๆ ท่ีจะมีผลกระทบ (Impact) 
อยางชัดเจน  
     2. เปนท่ียอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ี
เก่ียวของในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ
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6.  คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 

        6.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 10 ประเภท ดังนี้ 
       6.2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
         6.2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 
       6.2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
       6.2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 
       6.2.5 งานแปล 
       6.2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
       6.2.7 ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
       6.2.8 ผลงานสรางสรรคสุนทรียะ ศิลปะ 
       6.2.9 สิทธิบัตร 
       6.2.10 ซอฟตแวร 
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     6.2.1  ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
นิยาม ผลงานวิชาการท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรมท่ีมีหวงโซคุณคา (Value Chain) 

สวนใหญอยูภายในประเทศ เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนเพ่ือตอบสนอง 
ตอการพัฒนาหรือการแกปญหาของอุตสาหกรรม 

รูปแบบ จัดทําเปนเอกสาร  โดยมีคําอธิบายอยางชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ใหเห็นวาเปน 
ผลงานท่ีทําใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนตออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน 
และเกิดความกาวหนาทางวิชาการในประเด็นตอไปนี้ 
  1. ขอมูลของสถานการณปญหากอนการดําเนินการ 
  2. หลักฐานการมีสวนรวมและการยอมรับของผูใช 
  3. คําอธิบายกระบวนการแกปญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 
  4. คําอธิบายถึงความรูความเชี่ยวชาญท่ีใช และการนําเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      ท่ีเก่ียวของมาใช 
  5. คําอธิบายถึงความรูหรือองคความรูใหมท่ีเกิดข้ึนภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 
  6. คําอธิบายถึงผลลัพธหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอผูใช หรือตอบางสวนของหวงโซ 
      คุณคา (value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือตอท้ังวงการอุตสาหกรรมนั้น 
  7. คําอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนํากลับมาใชในการเรียนการสอน 
      เชน การเขียนตํารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาท่ีสอน หรือใชเปนหัวขอ 
      วิทยานิพนธหรือปญหาพิเศษของนักศึกษา 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
   1. บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุม
วิชาการท่ีมีหนังสือประมวลบทความ (proceedings) และมีการประเมินโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของจากหลากหลายสถาบันซ่ึงอาจอยูใน
รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรืออาจเผยแพรกอนหรือหลังการประชุมก็ได ท้ังนี้ 
บทความดังกลาวจะตองมีผูแตงรวมเปนบุคลากรจากอุตสาหกรรมหรือหากไมมี จะตองมี
เอกสารยืนยันการใชประโยชนจากงานวิจัยดังกลาวโดยอุตสาหกรรม เชน สัญญารวมทุน
วิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
   2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท่ีมีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบท่ีมีเนื้อหาตามรูปแบบ
ของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของจากหลากหลายสถาบัน 
   3. เอกสารแสดงทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากผลงานดังกลาว เชน สิทธิบัตร            
อนุสิทธิบัตร ขอตกลงอนุญาตใหใชสิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบท่ี
มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
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 6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
 

     6.2.1  ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม (ตอ) 
การเผยแพร 
(ตอ) 

   4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท่ีไมไดรับอนุญาตใหเปดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสาร
ประกอบท่ีมีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานทางวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และตองมีหลักฐาน
แสดงเหตุผลท่ีไมสามารถเปดเผยตอสาธารณะได แตมีหลักฐานรับรองวาไดนําไปใช
ประโยชนแลว 
   5. รายงานการประเมินจากหนวยงานภายนอกท่ีแสดงถึงผลผลกระทบท่ีเกิดจากการวิจัย
หรือกิจกรรมทางวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผูเสนอตองจัดทําเอกสาร
ประกอบท่ีมีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานทางวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปญหาหรือความตองการ
โดยการมีสวนรวมของอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย มีการวิเคราะหหรือสังเคราะหความรูท่ี
สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือทําความเขาใจสถานการณ จนมีแนวโนมทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอยางเปนท่ีประจักษ หรือมีแนวโนมกอใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมนั้น 
 
ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองสามารถนําไปใชเปนตัวอยางในการ
แกปญหาและทําความเขาใจสถานการณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ีนอยางเปนท่ี
ประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนาเก่ียวกับอุตสาหกรรมอ่ืนได หรือกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวงกวางในระดับจังหวัดหรือประเทศอยางเปนรปูธรรม 
 
ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมหรือ
แวดวงวิชาการอยางกวางขวางอยางมีนัยสําคัญ  เปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ หรือไดรับรางวัลจากองคกรท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
 
หมายเหตุ  แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสูภาคอุตสาหกรรมใหคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใชแนวทางในการประเมินดังตอไปนี้ 
     1. ประเมินจากเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
     2. ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชนขอมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ 
ผูเก่ียวของ หรือสารสนเทศจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนตน 
     3. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ 1 และขอ 2 แลว อาจจะ
ประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมรวมดวย ซ่ึงคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จะตรวจสอบดวยตนเองหรือแตงตั้งผูแทนใหไปตรวจสอบแทนก็ได 
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 6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
 

     6.2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 
คํานิยาม ผลงานทางวิชาการซ่ึงอาจดําเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและ

พัฒนามีเปาหมายเพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค หรือแกไขปญหาดานการเรียนรู
ของผูเรียน องคประกอบของผลงานประกอบดวยคําอธิบายหรือขอมูลหลักฐานสําคัญ ไดแก 
(1) สภาพปญหาท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน (2) แนวคิด ทฤษฏี หลักการและเหตุผลหรือ
ความเชื่อท่ีผูสอนใชในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเปนนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมพัฒนา
ผูเรียนหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ นวัตกรรมดังกลาวอาจเปนรูปแบบใหมของการสอนหรือ
เปนการสอนแนวใหม หรือเปนงานประดิษฐคิดคนท่ีพัฒนาข้ึนใหมหรือปรับประยุกตจาก
ของเดิมซ่ึงเห็นไดชัด เชน เปนบทเรียนแบบใหม กิจกรรมใหม หรือเทคนิคใหมในการจัดการ
เรียนการสอน สื่อท่ีใชในการเรียน การสอน และ (3) กระบวนการและผลลัพธในการนํา
นวัตกรรมนั้นไปทดลองใชกับผูเรียนในสถานการณจริง แสดงผลในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคกอใหเกิดการเรียนรูท้ังในผูเรียนและผูสอน 

รูปแบบ 1. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ 
2. ผลผลิตจากการศึกษาท่ีเปนบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบาย
แนวคิดในการพัฒนาและผลการใชกับผูเรียนประกอบดวย อาจจัดทําเปนเอกสารหรือ   
สื่ออิเล็กทรอนิกส 

การเผยแพร 1. เผยแพรเปนรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะ
ผูทรงคุณวุฒิและมีหลักฐานการเผยแพรผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขานั้นและ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
2. เผยแพรในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการ โดยคณะผูทรงคุณวุฒิดานการ
พัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 
3. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
ท้ังนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลม สิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 
4. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยตอท่ีประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ท่ีมี
การบรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 
5. เผยแพรในรูปแบบของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีคําอธิบาย
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช และผลท่ีเกิดกับผูเรียน 
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 6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
 

     6.2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู (ตอ) 
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี 
1. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเปนงานริเริ่มสรางสรรคท่ีปรับจาก 
แนวคิดเดิมหรือเปนแนวคิดใหม 
2. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนนําไปสูการพัฒนาการเรียนรู 
หรือคุณลักษณะของผูเรียนท่ีพึงประสงคไดจริง 
  
ระดับดีมาก   
1. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ 
2. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนกับการพัฒนา 
ผูเรียนกลุมอ่ืนได 
3. ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน 
ท่ีมี Impact factors 
 
ระดับดีเดน   
1. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ 
2. ผลงานไดรับรางวัลหรือการยกยองดานการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา หรือ
งานประดิษฐคิดคน ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 
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6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
 

     6.2.3  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
นิยาม เปนผลงานท่ีเกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห สังเคราะหทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอม หรือดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร หรือทาง
วิชาการดานอ่ืน อันนําไปสูขอเสนอนโยบายสาธารณะใหม หรือขอเสนอแนะเชิงความคิด 
หรือเชิงประจักษเก่ียวกับนโยบายสาธารณะหรือการนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพ่ือให
ภาครัฐนําไปใชกําหนดนโยบาย กฎหมาย แผน คําสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใดท้ังนี้ เพ่ือ
แกปญหาท่ีมีอยูหรือพัฒนาใหเกิดผลดีตอสาธารณะไมวาระดับชาติ ทองถ่ินหรือนานาชาต ิ

รูปแบบ จัดทําเปนเอกสาร โดยมีคําอธิบายทางวิชาการ ประกอบดวย การวิเคราะห สังเคราะห
สภาพปญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอม หรือดานอ่ืนท่ีตองการ
แกไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและขอมูลสนับสนุนแนวทางแกไขปญหาดังกลาวตามหลัก
วิชาการ ท้ังนี้ โดยมีนโยบาย รางกฎหมาย รางกฎ แผน คําสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด เปน
ผลผลิต (output) รวมท้ังมีการคาดการผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) 
ตอสังคมในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดวย 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังนี ้
1. ไดมีการนําเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คําสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด พรอมคําอธิบาย 
ตอผูมีสวนไดเสีย และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ ท้ังไดมีการ 
นําไปสูการพิจารณาหรือดําเนินการโดยผูมีหนาท่ีเก่ียวของ 
2. ไดมีการเผยแพรนโยบายสาธารณะนั้นไปยังผูเก่ียวของ 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เปนผลงานท่ีแสดงการวิเคราะหสังเคราะหท่ีมีหลักฐานขอมูล 
หรือเหตุผลสนับสนุน ซ่ึงแสดงความกาวหนาทางวิชาการ 
ระดับดีมาก  เปนเกณฑเดียวกับระดับดีแตตองเปนขอเสนอใหมท่ีครอบคลุม 
การแกปญหา หรือพัฒนาท่ีกวางขวางกวาขอเสนอเดิม  โดยตองมีรางกฎหมาย 
รางนโยบาย รางแผน ฯลฯ ท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก และมีการอางอิงโดยผูเก่ียวของ 
ระดับดีเดน  เปนเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองไดรับการอางอิง 
อภิปรายอยางกวางขวางในสังคม  หรือไดรับการนําไปใชโดยผูรับผิดชอบ 
ในนโยบายสาธารณะนั้น และเกิดประโยชน 
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6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
 

     6.2.4  กรณีศึกษา (Case Study) 
นิยาม      งานเขียนท่ีเกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน รัฐบาล 

ฯลฯ)  ศึกษาเหตุการณ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีท่ีเกิดข้ึนจริงมาจัดทําเปน
กรณีศึกษาเพ่ือใชในการสอน (Teaching Case Study) ท้ังนี้ โดยเปนการรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปญหาและปจจัยอ่ืนๆ นํามาประกอบการ
ตัดสินใจและกําหนดทางเลือกในการแกปญหาตามหลักวิชา หรือทําขอเสนอในการพัฒนา
องคกร หรือเพ่ือใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององคกรเพ่ือ
กระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะหหาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือ
เพ่ือวิเคราะหขอเท็จจริงและการใชดุลพินิจตัดสินในคดีนั้นๆ 
     จํานวนกรณีศึกษาท่ีจะนํามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนใหเปนไปตามท่ี  
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

รูปแบบ      เอกสารท่ีตีพิมพหรือเปนสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคูมือการสอน 
(Teaching Notes) และใชประกอบการเรียนการสอนมาแลว มีองคประกอบครบถวนคือ 
บทนํา เนื้อหา และบทสงทาย 

การเผยแพร      เผยแพรในลักษณะของสิ่งตีพิมพหรือสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส โดยตองมีคณะผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีหนวยงานตนสังกัดแตงตั้งเปนผูประเมินคุณภาพ หรือเผยแพรในหนังสือหรือแหลงรวบรวม
กรณีศึกษาท่ีมีการบรรณาธิการโดยมีคณะผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี 
     1. เปนกรณีศึกษาท่ีมีองคประกอบครบถวน คือ บทนํา เนื้อหา บทสงทาย 
รายละเอียดขอมูลท้ังเชิงปริมาณและชิงคุณภาพ เชน ตาราง และรูปภาพ 
     2. เปนกรณีศึกษาท่ีมีเนื้อหาและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียน 
การสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
     เปนกรณีศึกษาท่ีมีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะหท่ีทันตอความกาวหนา 
ทางวิชาการ เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนําไปประยุกต 
ใชไดอยางแพรหลาย 
ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
     1. เปนกรณีศึกษาท่ีบุกเบิกทางวิชาการ นําเสนอปญหาหรือประเด็นท่ีไมเคยมี 
ผูศึกษามากอน มีการสังเคราะหขอมูลอยางลึกซ้ึง และสรางความรูใหมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ท่ีทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน 
     2. เปนกรณีศึกษาท่ีกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาในวิชาการ หรือวิชาชีพ 
ท่ีเก่ียวของในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
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6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
 

     6.2.5  งานแปล 
นิยาม งานแปลจากตัวงานตนแบบท่ีเปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือประวัติศาสตร 

หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซ่ึงเม่ือนํามาแปล
แลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการท่ีประจักษชัดเปนการแปลจา
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ   หรือแปลจาก
ภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินโดยคณะ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer)ท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบัน  ดังนี้ 
     1. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ 
     2. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ อาทิ การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
     การเผยแพรดังกลาวนั้นจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอน
วิชาตางๆ ในหลักสูตร ซ่ึงจํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได 
แตอาจไดดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
     ท้ังนี้ ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษาคณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชานั้นและตอง
เผยแพรสูสาธารณะชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
     กรณีท่ีอยูในระหวางกระบวนการพิจารณา หากคณะผูทรงคุณวุฒิมีมติใหปรับปรุงงาน
แปลซ่ึงอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึนได ท้ังนี้ เม่ือไดแกไขปรับปรุงงาน
แปลดังกลาวเรียบรอยแลวใหเสนอคณะผูทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไมตองนํางานแปลดังกลาว
ไปเผยแพรใหมอีกครั้งหนึ่ง 
     กรณีท่ีไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแลวไมอยูในเกณฑท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด การนํางานแปลนั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในงานแปลเพ่ือ
นํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการครั้งใหม สามารถกระทําได แตใหมีการประเมิน
คุณภาพงานแปลท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขนั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี  เปนการถายทอดเนื้อหาจากตนฉบับเดิมไดสมบูรณพรอมท้ังมีบทนําของผูแปล 
ท่ีใหขอมูลครบถวนเก่ียวกับเอกสารท่ีแปล 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองมีการใชภาษาท่ีสละสลวย และอานเขาใจงาย 
ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดี่ยวกับระดับดีมาก และตองมีบทนําเชิงวิเคราะหท่ีแสดงความรู 
ความเขาใจของผูแปลในเรื่องนั้นๆ และเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน หรือมีการคนควาเพ่ิมเติม 
ของผูแปล ใสไวในบทนํา หรือในเชิงอรรถ แลวแตกรณี 
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6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
 

     6.2.5  งานแปล (ตอ) 
ลักษณะ 
คุณภาพ 

     สําหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหใชลักษณะคุณภาพดังตอไปนี้ 
ระดับดี  เปนงานแปลท่ีแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ
วัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมายไดอยางดี มีการศึกษา
วิเคราะหและตีความท้ังตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะท่ีเทียบไดกับงานวิจัยมีการให
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค 
ระดับดีมาก  เปนงานแปลท่ีแสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซ้ึงในตัวบทแบบแผนทาง
ความคิดหรือวัฒนธรรมตนกําเนิดและบงชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูง
มาก มีการศึกษาวิเคราะหและตีความท้ังตัวบทและบริบทของตัวงานอยางละเอียดลึกซ้ึงใน
ลักษณะท่ีเทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณี มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบ
ตางๆ อันเหมาะสมท้ังในระดับจุลภาพและมหภาค 
ระดับดีเดน  ใหขอสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก           
โดยมีขอกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 
     1. เปนงานท่ีแปลมาจากตนแบบท่ีมีความสําคัญในระดับท่ีมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางวิชาการ 
     2. เปนงานท่ีแปลอยูในระดับท่ีพึงยึดถือเปนแบบฉบับได 
     3. มีการใหขอสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลท่ีมีลักษณะเปนการบุกเบิกทาง
วิชาการ 
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6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 

     6.2.6 พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory)  
                    และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน   
นิยาม งานอางอิงท่ีอธิบาย และใหขอมูลเก่ียวกับคํา หรือหัวขอ หรือหนวยยอย ในลักษณะอ่ืนๆ อัน

เปนผลของการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ และมีหลักวิชา รวมท้ังแสดงสถานะลาสุดทาง
วิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เปนการรวบรวมคํา หรือหัวขอ หรือหนวย
ยอย จัดระบบอางอิง โดยเปนงานของนักวิชาการคนเดียว มีคํานําท่ีชี้แจง หลักการ หลักวิชา 
หรือทฤษฎีท่ีนํามาใช รวมท้ังอธิบายวิธีการใช และมีบรรณานุกรมรวม หรือบรรณานุกรมแยก
สวนตามหนวยยอย รวมท้ังดัชนีคนคํา ในกรณีท่ีจําเปน 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินโดยคณะ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลาย
สถาบันดังนี้  
      1. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพหรือ  
      2. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส 
          ท้ังนี้ ตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เปนงานอางอิงท่ีใหความรูพ้ืนฐานอันถูกตองและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหา        
ท่ีกวางขวางตามท่ียอมรับกันในวงวิชาการ 
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองมีการใหขอมูลและทัศนะท่ีชี้ใหเห็น 
ถึงวิวัฒนาการของศัพท หัวขอ หรือหนวยยอยและ /หรือสาขาวิชานั้น ๆ 
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองมีการชี้ทางใหผูอาน หรือผูใช 
เกิดความคิดเชิงวิพากษและ/หรือ เกิดความสนใจ ท่ีจะศึกษาคนควาตอไป 
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6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
 

     6.2.7 ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คํานิยาม ผลงานวิชาการท่ีเปนการประดิษฐคิดคนเครื่องมือ เครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสรรค พืช

หรือสัตวพันธุใหม หรือจุลินทรียท่ีมีคุณสมบัติพิเศษสําหรับการใชประโยชนเฉพาะดาน วัคซีน 
ผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงพัฒนาข้ึนจากการ
ประยุกตใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยวิธีวิทยาท่ียอมรับในสาขาวิชา
นั้น ๆ   
     กรณีท่ีเปนผลงานรวมกับเอกชน จะตองเปนผลงานท่ีผานการอนุมัติใหดําเนินการ       
โดยมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานตนสังกัดหรือเทียบเทาแลวเทานั้น 

รูปแบบ ผลงานสรางสรรคพรอมดวยสิ่งตีพิมพหรือเอกสารทางวิชาการ ท่ีแสดงถึงแนวคิด ในการ
วิจัยคนควาและพัฒนางานนั้น ๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติ
ตาง ๆ ท้ังท่ีเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานและคุณสมบัติพิเศษท่ีเปนขอเดน ผลการทดสอบในสภาพ
ของการนําไปใชจริงในสภาพท่ีเหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการนําไปใชในแง
เศรษฐกิจหรือสังคม 

การเผยแพร เผยแพรในสถานะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมิน โดยคณะ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) ท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบันดังนี้  
      1. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ 
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถาย แถบบันทึกภาพ 
      2. เอกสารประกอบ ตองพิมพเผยแพร หรือเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสท้ังนี้ ตองไดรับ
การเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวาง มาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เปนผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซ่ึงตองใชความรูเชิงวิชาการมีผลการ
ทดสอบตามหลักวิชาการท่ีชัดเจน เชื่อถือได และการนําผลงานนั้นไปใชมีศักยภาพในการสงผล
กระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมในระดับปานกลาง 
 
ระดับดีมาก เปนผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซ่ึงตองใชความรูเชิงวิชาการมาก
ข้ึน มีผลการทดสอบตามหลักวิชาการท่ีชัดเจน เชื่อถือได และนําผลงานนั้นไปใชอยางมี
ศักยภาพในการสงผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมในระดับสูง 
 
ระดับดีเดน เปนผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซ่ึงตองใชความรูเชิงวิชาการท่ี
ลึกซ้ึง มีผลการทดสอบตามนักวิชาการท่ีชัดเจน เชื่อถือได ผลงานท่ีคุณสมบัติโดดเดน และมี
ศักยภาพสูงในการนําไปใชประโยชน หรือกอใหเกิดการใชประโยชนในแนวทางหรือรปูแบบ
ใหม ๆ ท่ีจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมในระดับสูง 
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6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 

     6.2.8 ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 
นิยาม ผลงานหรือชุดของผลงานสรางสรรค ท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณคาทางสุนทรียะ ปรัชญา จริยธรรม 

หรือเปนงานท่ีสะทอนสังคม แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสรางสรรคของเจาของผลงาน 
มีการนําเสนอพรอมคําอธิบายอันกอปรดวยหลักวิชาการท่ีเอ้ือตอการสรางความรูความเขาใจ
ในความหมายและคุณคาของงาน เชน ผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม ดานศิลปะการแสดง 
ดานดนตรี ดานสถาปตยกรรม การออกแบบจิตรกรรม ประติมากรรม การพิมพ และศิลปะ
ดานอ่ืน ๆ            
     กรณีท่ีเปนผลงานรวมกับเอกชน จะตองเปนผลงานท่ีผานการอนุมัติใหดําเนินการ        
โดยมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานตนสังกัดหรือเทียบเทาแลวเทานั้น 

รูปแบบ งานสรางสรรค พรอมบทวิเคราะหท่ีอธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิด 
เชิงทฤษฎี รวมท้ังกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสรางงาน มีการใหขอมูลและ 
ขอวินิจฉัยท่ีเอ้ือใหเกิดการตีความและการประเมินคุณคาในหมูของผูรับงาน 

การเผยแพร เผยแพรในสถานะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมิน  
โดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) 
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบันดังนี้        
      1. วรรณกรรมตนแบบ และเอกสารประกอบ ตองพิมพเผยแพร หรือเผยแพรโดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
      2. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ 
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถาย แถบบันทึกภาพ 
     ท้ังนี้ ตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวาง มาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เปนผลงานท่ีมีคุณคาทางศิลปะ โดยท่ีผูประพันธสามารถ อธิบายหลักการและ
กระบวนการสรางสรรคท่ีสื่อความกับผูรับไดเปนอยางดี 
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และเปนตัวอยางอันดีท่ียังประโยชนเดนชัดตอ
วรรณกรรมศึกษา วิชาการดานการเขียนสรางสรรค (creative writing) และการศึกษาศิลปะ
แขนงนั้น ๆ 
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนงานท่ีสรางมิติใหมในดานการ
สรางสรรค สุนทรียศาสตร วรรณกรรมศึกษา การเขียนสรางสรรค (creative writing) และ
การศึกษาศิลปะ 
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6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 

     6.2.9 สิทธิบัตร (patent) 
นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 

     กรณีท่ีเปนผลงานรวมกับเอกชน จะตองเปนผลงานท่ีผานการอนุมัติใหดําเนินการ        
โดยมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานตนสังกัดหรือเทียบเทาแลวเทานั้น 

รูปแบบ อาจจัดทําไดหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนรูปเลม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส 
   1. มีบทวิเคราะหท่ีอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ใหเห็นวาเปนผลงานท่ี
ทําใหเกิดการพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิด
ประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาไดอยางไร ในแงใด  
   2. ตองผานการพิสูจน หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนท่ีแสดงถึงคุณคาของ
ผลงานนั้นดวย 

การเผยแพร มีหลักฐานการนําสิทธิบัตรไปใชหรือประยุกตอยางแพรหลายในวงการวิชาการ หรือวิชาชพีท่ี
เก่ียวของ ท้ังนี้ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวมานอยกวาสี่เดือน 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เปนสิทธิบัตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนและพิสูจนไดวามีผูนําไปวิจัยหรือพัฒนาตอยอด 
ระดับดีมาก เปนสิทธิบัตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนและพิสูจนไดวาเปนผูนําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชยระดับชาติ 
ระดับดีเดน เปนสิทธิบัตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนแลวพิสูจนไดวามีผูนําไปใชประโยชนในระดับ
นานาชาติ และมีหลักฐานวาไดนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือเชิงสาธารณะประโยชนอยาง
กวางขวาง 
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 6. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
 

     6.2.10 ซอฟตแวร (software) 
นิยาม หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความหมายของกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ซ่ึงเปน

ผลงานท่ีไดจากการวิจัย หรือการประดิษฐคิดคนใหมหรือการสรางองคความรูใหมท่ีมีหลัก
วิชาอันสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน รวมถึงซอฟตแวรท่ีเปนการประยุกตหลักวิชา เพ่ือ
ประโยชนในการวิเคราะหขอมูลตางๆ ในเชิงวิชาการ โดยตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้ 
     1. การดําเนินงานโครงการท่ีมีลักษณะการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลข (numerical method) หรือการดําเนินงานลักษณะ engineering design ซ่ึง
เปนการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง 
     2. งานท่ีมีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟมขอมูลตนฉบับ 
(source code) เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานใหดีข้ึน โดยมีการปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญ  
     3. โครงการท่ีมีการเก็บขอมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพ่ือใหสอดคลองกับ
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะตองแสดงใหเห็นชัดวาหลังจากการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟตแวรมาใชพัฒนาแลวระบบการทํางานดีข้ึนไดอยางไร โดยตองมีการ
ปรับปรุงระบบหรือสํารวจความตองการ รวมถึงแสดงผลลัพธหรือตัวชี้วัดท่ีชัดเจนซ่ึงมิได
นําเขามาเพ่ือทดแทนระบบเดิมเพียงอยางเดียว 
     ท้ังนี้ ผลลัพธท่ีไดจะตองสอดคลองลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 
     กรณีท่ีเปนผลงานรวมกับเอกชน จะตองเปนผลงานท่ีผานการอนุมัติใหดําเนินการ 
โดยมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานตนสังกัดหรือเทียบเทาแลวเทานั้น 

รูปแบบ อาจจัดทําไดหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนรูปเลม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส 
     ๑. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เชน คูมือท่ีอธิบายการใชงาน 
หลักการของวิธีการทํางานและหนาท่ีของซอฟตแวรดังกลาวอยางละเอียดและชัดเจน 
เพ่ือชี้ใหเห็นวาเปนผลงานท่ีทําใหเกิดการพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือ
เสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได
อยางไร ในแงใด 
     2. ตองผานการพิสูจน หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนท่ีแสดงถึง
คุณคาของผลงานนั้นดวย 

การเผยแพร      มีหลักฐานการนําซอฟตแวรไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลายในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
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 6. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
 

     6.2.10 ซอฟตแวร (software) (ตอ) 
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เปนงานท่ีมีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอน ถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย    

ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตใชได 

 

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
1. เปนผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมท่ีลึกซ้ึงกวางานเดิม 
ท่ีเคยมีผูศึกษามาแลว 
2. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนําไปประยุกตไดอยาง
แพรหลาย 
 
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองไดรับการอางอิงและใชงานอยาง
กวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของในระดับชาติ 
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6. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
     6.3 ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

     6.3 ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
นิยาม      ผลงานวชิาการท่ีเปนประโยชนตอสังคม สงผลใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม โดย

ประจักษตอสาธารณะ ผลงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมนี้ตองเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีข้ึนทางดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานเก่ียวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเปน
ผลงานท่ีนําไปสูการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญารูปแบบอ่ืนท่ีสามารถแสดง
ไดเปนท่ีประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม และกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจนหรือสรางการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรูปญหาและแนวทางแกไข
ของชุมชน 

รูปแบบ      จัดทําเปนเอกสาร โดยมีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ใหเห็นวา
เปนผลงานท่ีทําใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอสังคม มีความเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนและเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชา และสามารถนําไปอางอิงได โดยตองปรากฏเปนท่ีประจักษในประเด็น
ตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
2. การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 
3. การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
4. ความรูหรือความเชี่ยวชาญท่ีใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเกิดข้ึนแลว 
5. การคาดการณสิ่งท่ีจะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดข้ึนแลว 
6. การประเมินผลลัพธโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
7. การสรุปแนวทางการธํารงรักษาหรือการนําไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา 

     ท้ังนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกลาวขางตนแลว อาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
เก่ียวกับผลงาน เชน รูปภาพ หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน 
จดหมายยืนยันถึงผลประกอบการกําไรหรือความเอ้ืออํานวยจากหนวยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน หรือ ภาคประชาสังคม ท่ีไดรับผลประโยชนประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

การเผยแพร ใหมีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพ้ืนท่ีหรือการเปดใหเยี่ยมชมพ้ืนท่ีและ   
จะตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสอดคลองกับ
ผลงาน โดยการเผยแพรนั้นจะตองมีการบันทึกเปนเอกสารหรือเปนลายลักษณอักษรท่ี
สามารถใชอางอิง หรือศึกษาคนควาตอไปได 
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6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 

     6.3 ผลงานวิชาการรับใชสังคม (ตอ) 
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปญหาหรือความตองการ โดย
การมีสวนรวมของสังคมกลุมเปาหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการวิเคราะห
หรือสังเคราะหความรูท่ีสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือทําความเขาใจสถานการณ มีการ
ถายทอดผลงานทางวิชาการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอยางเปนท่ีประจักษ  หรือ
กอใหเกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องคกรภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชนนั้น 

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองสามารถนํามาใชเปนตัวอยางในการแกไขปญหา
หรือทําความเขาใจสถานการณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอยางเปนท่ีประจักษ หรือ
กอใหเกิดการพัฒนาสังคม องคกรภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชนอ่ืนได หรือกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายระดับจังหวัดหรือประเทศอยางเปนรูปธรรม 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองสงผลกระทบตอสังคมอยางกวางขวางเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือไดรับรางวัลจากองคกรท่ีไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เชน UNESCO WHO UNICEF เปนตน 

หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใชสังคม ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคมโดยใชแนวทางในการประเมินดังตอไปนี้ 
     1. ประเมินจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน 
     2. ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การสัมภาษณผูเก่ียวของ หรือ สารสนเทศ
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
     3. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ 1 และ 2 แลว อาจประเมินจากการ
ตรวจสอบสภาพจริงท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีรวมดวย ซ่ึงคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหนาท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการฯ จะตรวจสอบดวยตนเองหรือแตงตั้งผูแทนใหไปตรวจสอบแทนก็ได 
     ท้ังนี้ ใหเนนถึงการมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 
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6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
     6.4 ตํารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ 
     6.4.1 ตํารา 
นิยาม     งานวิชาการท่ีใชสําหรับการเรียนการสอนท้ังวิชา หรือเปนสวนหนึ่งของวิชา ซ่ึงเกิดจาก

การนําขอคนพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผูขอ หรือความรูท่ีไดจากการคนควาศึกษามา
วิเคราะห สังเคราะห รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศนท่ีผูเขียนกําหนดใหเปน
แกนกลาง ซ่ึงสัมพันธกับมโนทัศนยอยอ่ืนอยางเปนระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพ และสา
รัตถภาพตามหลักการเขียนท่ีดี ใชภาษาท่ีเปนมาตรฐานทางวิชาการ และใหความรูใหมอัน
เปนความรูสําคัญท่ีมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวงการวิชาการนั้นๆ 
    เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัยเม่ือพิจารณาถึงวันท่ีผูท่ีขอยื่นเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 
    ท้ังนี้ ผูขอกําหนดตําแหนงจะตองระบุวิชาท่ีเก่ียวของในหลักสูตรท่ีใชตําราเลมท่ีเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการดวย 
    ผลงานทางวิชาการท่ีเปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาข้ึนจากเอกสารคําสอนจนถึง
ระดับท่ีมีความสมบูรณท่ีสุด ซ่ึงผูอานอาจเปนบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูเรียนในวิชานั้น แตสามารถ
อานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองไดโดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น 
    หากผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเปนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน   
ไปแลว จะนํามาเสนอเปนตําราไมได เวนแตจะมีการพัฒนาจนเห็นไดชัดวาเปนตํารา 

รูปแบบ     เปนรูปเลมท่ีประกอบดวยคํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การ
สรุป การอางอิง บรรณานุกรม และดัชนีคนคํา ท้ังนี้ควรมีการอางอิงแหลงขอมูลท่ีทันสมัย
และครบถวนสมบูรณ การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ 
ตัวอยางหรือกรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดย
เบ็ดเสร็จ 
     กรณีผูขอเปนผูดําเนินการหลัก ตองมีจํานวนหนาท่ีเปนผูแตงเองเทียบไดอยางนอย 80 
หนาของหนังสือขนาด 8 หนายก หรือหากเปนผูท่ีมีสวนรวม ตองมีสัดสวนเทียบไดเทากับ
จํานวนหนาท่ีเปนผูแตงเองอยางนอย 80 หนาของหนังสือขนาด 8 หนายก 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมิน โดยคณะ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) ท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
1. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ หรือ 
2. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ เชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม, e-learning, 
online learning  
3.การเผยแพรเปน e-book โดยสํานักพิมพซ่ึงเปนท่ียอมรับ 
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6. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 

     6.4.1 ตํารา (ตอ) 
การเผยแพร 
(ตอ) 

 การเผยแพรดังกลาวนั้นจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอน
วิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพรอยาง
กวางขวางได แตอาจดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
   ท้ังนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
คณะหรือสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชานั้น   กรณีท่ีไดมีการพิจารณาประเมิน
คุณภาพของตําราแลวไมอยูในเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด การนําตํารานั้นไปแกไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในตําราเพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการครั้งใหม 
สามารถกระทําได แตใหมีการประเมินคุณภาพตําราท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขนั้นใหมอีก
ครั้งหนึ่ง 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี  เปนตําราท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัยมีแนวคิดและ 
การนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง 
1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ

และเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนท่ีเปน

การแสดงใหเห็นถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
3. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง 
1. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองค

ความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
3. เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 
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 6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 

     6.4.2. หนังสือ 
นิยาม     งานวิชาการท่ีเกิดจากการคนควาศึกษาความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางรอบดาน และลึกซ้ึง 

มีการวิเคราะห สังเคราะหและเรียบเรียงอยางเปนระบบ ประกอบดวยมโนทัศนหลักท่ีเปน
แกนกลางและมโนทัศนยอยท่ีสัมพันธกัน มีความละเอียดลึกซ้ึง ใชภาษาท่ีเปนมาตรฐานทาง
วิชาการ ใหทัศนะของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิดและสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
ใหแกสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เนื้อหาของหนังสือไมจําเปนสอดคลองหรือ
เปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไมจําเปนตอง
นําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
    เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัยเม่ือพิจารณาถึงวันท่ีผูขอยื่นเสนอขอ 
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
    หากผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเปนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน 
ไปแลว จะนํามาเสนอเปนหนังสือไมได 

รูปแบบ    เปนรูปเลมท่ีประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การสรุป การอางอิง
บรรณานุกรม และดัชนีคนคํา ท่ีทันสมัยและครบถวนสมบูรณ โดยอาจมีขอมูล แผนภาพ 
ตัวอยาง หรือกรณีศึกษาประกอบดวยก็ได ตามรูปแบบอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

1. เปนงานท่ีนักวิชาการเขียนท้ังเลม (authored book) คือเอกสารท่ีผูเขียนเรียบเรียง
ข้ึนท้ังเลมอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคง และใหทัศนะของผูเขียนท่ีสรางเสริม
ปญญา ความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ โดยตองมีจํานวนหนาท่ีเปนผูแตงเอง
เทียบไดอยางนอย 80 หนาของหนังสือขนาด 8 หนายก 

2. เปนงานวิชาการบางบทหรือสวนหนึ่งในหนังสือท่ีมีผูเขียนหลายคน (book chapter) 
โดยจะตองมีความเปนเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซ่ึงผูอานสามารถทําความเขาใจใน
สาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จในแตละบท และงานศึกษาคนควาอยางมีระบบมีการวิเคราะห
และสังเคราะหขอมูลดวยวิธีวิทยาอันเปนท่ียอมรับจนไดขอสรุปท่ีทําใหเกิดความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือนําไปประยุกตใชได กรณีท่ีในแตละบทมีผูเขียนหลายคนจะตองระบุบทบาท
หนาท่ีของแตละคนอยางชัดเจน กรณีผูขอเปนผูดําเนินการหลัก ตองมีจํานวนหนาท่ีเปนผูแตง
เองเทียบไดอยางนอย 80 หนาของหนังสือขนาด 8 หนายก หรือหากเปนผูท่ีมีสวนรวม ตองมี
สัดสวนเทียบไดเทากับจํานวนหนาท่ีเปนผูแตงเองอยางนอย 80 หนาของหนังสือขนาด 8 
หนายก 
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5. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ (ตอ) 

     6.4.2 หนังสือ (ตอ) 
การเผยแพร 
 

  เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินโดยคณะ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer)ท่ีมาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 

1. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ 
2. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส อาทิ การเผยแพรในรูปของซีดีรอม 

การเผยแพรเปน e-book โดยสํานักพิมพซ่ึงเปนท่ียอมรับ  การเผยแพรดังกลาวนั้นจะตอง
เปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวน
พิมพเปนดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความ
กวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
    กรณีท่ีไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแลวไมอยูในเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด การนําหนังสือนั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในหนังสือเพ่ือนํามาเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการครั้งใหม สามารถกระทําได แตใหมีการประเมินคุณภาพหนังสือท่ี
ไดรับการปรับปรุงแกไขนั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี เปนหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัยมีแนวคิดและการ
นําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง 

1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ
เปนประโยชนตอวงวิชาการ 

2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสงการณหรือผลงานวิจัยท่ีเปนการแสดงใหเห็น
ถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

3. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง 
1. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับสรางองคความรู

ใหม (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
3. เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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6.คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพ ของผลงานวิชาการ (ตอ) 

     6.4.3 บทความทางวิชาการ 
นิยาม     งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการกําหนดประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน ท้ังนี้ 

มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ โดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจน
สามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวล
รอยเรียงเพ่ือวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจน 

รูปแบบ     ประกอบดวยการนําความท่ีแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือวิเคราะห 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุป มีการอางอิงและบรรณานุกรมท่ีครบถวนและ
สมบูรณ 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินโดยคณะ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer)ท่ีมาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 

1. เผยแพรในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีก.พ.อ. กําหนด ท้ังนี้ 
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2. เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการบรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้นๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ 

     เม่ือไดเผยแพร “บทความวิชาการ” ตามลักษณะขางตนแลว การนํา “บทความวิชาการ” นั้น 
มาแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวนใดสวนหนึ่งเพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
ใหมีการประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทําไมได 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี เปนบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มี
แนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง 

1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ
เปนประโยชนตอวงวิชาการ 

2. สามารถนําไปอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง 

1. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีสังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรูใหม 
(Body Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561 

--------------------------- 
7. ตัวอยางแนบทาย 

 
กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึน 
การคํานวณหาระยะเวลาท่ีตองดํารงตําแหนงอาจารย กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหสูงข้ึน 
= ระยะเวลาท่ียังขาดตามวุฒิการศึกษาเดิม(เดือน) x  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามวุฒิการศึกษาใหม (ป) 
                คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามวุฒิการศึกษาเดิม (ป) 
หมายเหตุ  ใหแปลงหนวยระยะเวลาในการคํานวณจากปเปนเดือนกอน 
 
ตัวอยาง 
  นาย ก ไดรับวุฒิปริญญาตรี ทําการสอนเปนเวลา 2 ป 6 เดือน ตอมาลาศึกษาตอและ 
ไดรับวุฒิปริญญาโทเพ่ิมข้ึน และกลับมาทําการสอนหลังจากไดรับปริญญาโท ดังนั้น นาย ก จะตอง 
ทําการสอนดวยวุฒิปริญญาโทอีกก่ีป จึงขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยได 
 
วิธีการคํานวณดังนี้ 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงปริญญาตรี  6 ป    =  72 เดือน 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงปริญญาโท  4 ป    =  48 เดือน 
นาย ก ทําการสอนดวยวุฒิปริญญาตรีมาแลว 2 ป 6 เดือน  =  30 เดือน 
ยังขาดระยะเวลาท่ีตองทําการสอนตามวุฒิปริญญาตรี  =  72 – 30  =  42 เดือน 

ตอมาเม่ือไดรับวุฒิปริญญาโทรจะตองทําการสอนอีก   =  42 x  4 =  28 เดือน 
           6 
ดังนั้น นาย ก จะตองทําการสอนดวยวุฒิปริญญาโทอีก  =  2 ป 4 เดือน  
 
กรณีการขอตําแหนงทางวิชาการกอนลาศึกษา 
 
 หากจะลาศึกษาหรือฝกอบรมท้ังในประเทศและตางประเทศ และประสงคจะขอตําแหนง 
ทางวิชาการก็ใหเสนอขอกอนวันท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม และตองเปนการขอตําแหนง 
โดยวิธีปกติเทานั้น 


