
 

 

                                                                               

(สําเนา) 

 

ประกาศคณะวุฒยาจารย� 
เรื่อง  คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร# ลักษณะการมีส#วนร#วม 

และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

               โดยท่ีสมควรกําหนดให/มีประกาศคณะวุฒยาจารย� เรื่อง คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 
ลักษณะการเผยแพร# ลักษณะการมีส#วนร#วม และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

     อาศัยอํานาจตามความในข/อ ๕ วรรคสอง ข/อ ๑๐ ข/อ ๑๑ ข/อ ๑๒ และข/อ ๑๔  แห#งข/อบังคับ
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว#าด/วยการกําหนดตําแหน#งทางวิชาการของคณาจารย�ประจําท่ีเป6นพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  และข/อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว#าด/วยการกําหนดตําแหน#งทางวิชาการของ
คณาจารย�ประจําท่ีเป6นข/าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
คณะวุฒยาจารย�จึงให/มีประกาศไว/ ดังนี้ 

 

               ข/อ ๑   ประกาศนี้เรียกว#า “คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร# ลักษณะ
การมีส#วนร#วม และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 

               ข/อ ๒   ประกาศนี้ให/ใช/บังคับต้ังแต#วันถัดจากวันประกาศเป6นต/นไป 
 

หมวด ๑ 

บทความวิชาการ 
 

         ข/อ ๑.  บทความวิชาการมีหลายประเภท 
                   ๑.๑  บทความวิชาการ 

      คํานิยาม : งานเขียนทางวิชาการท่ีเป6นฉบับเต็มซ่ึงมีการกําหนดประเด็นท่ีต/องการ
อธิบายหรือวิเคราะห�อย#างชัดเจน หากเป6นการวิเคราะห�ประเด็นต/องมีหลักวิชาการโดยมีการสํารวจวรรณกรรม
ด/วยพร/อมสรุปผลการวิเคราะห�ในประเด็นประกอบ  หากเป6นการอธิบายต/องมีการนําความรู/จากแหล#งต#าง ๆ   
มาประมวลร/อยเรียงและวิเคราะห�อย#างเป6นระบบ โดยท่ีผู/เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว/อย#างชัดเจนด/วย 
มีการอ/างอิงและบรรณานุกรมท่ีครบถ/วนและสมบูรณ� 

          รูปแบบ : เป6นบทความวิชาการท่ีมีลักษณะตามคํานิยาม  ลงตีพิมพ�ในวารสาร* 
หรือจัดพิมพ�เป6นหนังสือรวมบทความของกลุ#มนักวิชาการโดยมีบรรณาธิการ 

 
*   ดูประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร#ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีแนบท/ายประกาศนี้ 



๒ 

 

 

 ๑.๒  บทความรับเชิญในโอกาสพิเศษ (festschrift) 

            คํานิยาม : บทความรับเชิญของนักวิชาการท่ีเป6นงานศึกษาหรือค/นคว/าอย#างมี
ระบบ มีการกําหนดประเด็นท่ีต/องการ มีการวิเคราะห�และสังเคราะห�ข/อมูลด/วยวิธีวิทยาอันเป6นท่ียอมรับและ
ได/ข/อสรุปรวมท่ีนําไปสู#ความก/าวหน/าทางวิชาการ หรือนําไปประยุกต�ใช/ได/  ตีพิมพ�เผยแพร#ในโอกาสพิเศษ 
อาทิ การฉลองวาระสําคัญของสถาบันวิชาการ หรือการแสดงมุทิตาจิตในการฉลองอายุของนักวิชาการอาวุโส 
ผู/มีคุณูปการต#อวงการวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

          รูปแบบ : เป6นบทความรับเชิญท่ีมีลักษณะตามคํานิยาม  ลงตีพิมพ�ในวารสาร*   
หรือจัดพิมพ�เป6นรูปเล#มรวมกับบทความของผู/อ่ืน โดยมีบรรณาธิการ 

  ๑.๓ บทวิจารณ�บทความ (article review), บทวิจารณ�หนังสือ (book review),      
บทวิจารณ�การแสดง (review of performance) และบทวิจารณ�นิทรรศการ (review of exhibition) 

           คํานิยาม : เป6นบทความวิจารณ�หนังสือหรืองานศิลปะท่ีวิพากษ�วิจารณ�เนื้อหาสาระ 
คุณค#า และคุณูปการของหนังสือ บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการทัศนศิลป̂ และการแสดงละคร
หรือดนตรี โดยใช/หลักวิชาการและดุลพินิจอันเหมาะสม 

          รูปแบบ :  เป6นบทความวิจารณ�ท่ีมีลักษณะตามคํานิยาม  ลงตีพิมพ�ในวารสาร*
หรือจัดพิมพ�เป6นหนังสือรวมบทความของกลุ#มนักวิชาการโดยมีบรรณาธิการ 

 

ข/อ ๒   การเผยแพร#บทความวิชาการทุกประเภท 
          เผยแพร#ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

                         ๑. ในรูปของบทความวิชาการในวารสารทางวิชาการ*  ท้ังนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร#
เป6นรูปเล#มสิ่งพิมพ�หรือเป6นสื่ออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกําหนดการเผยแพร#อย#างแน#นอนชัดเจน 
                       ๒. ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการเผยแพร#เป6นรูปเล#มสิ่งพิมพ�หรือเป6นสื่ออิเล็กทรอนิกส�  
ซ่ึงต/องมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต#าง ๆ ในหนังสือนั้นแล/ว 
                       ๓.  ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ท่ีเป6นฉบับ
เต็มของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  โดยต/องมีการระบุคณะบรรณาธิการท่ีทํา
หน/าท่ีคัดสรรกลั่นกรองก#อนการเผยแพร# หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการนี้อาจอยู#ใน
รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส�และอาจเผยแพร#ก#อนหรือหลังการประชุมก็ได/ ท้ังนี้คณะบรรณาธิการ
ดังกล#าวจะต/องมีผู/ทรงคุณวุฒิซ่ึงอยู#ในวงวิชาการสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข/องจากหลาย ๆ สถาบัน
 บทความวิชาการ  เม่ือประเมินคุณภาพไปแล�ว ไม�สามารถ นําไปแก�ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม
ส"วนใดส"วนหนึ่งเพ่ือนํากลับมาเสนอขอกําหนดตําแหน"งทางวิชาการและประเมินคุณภาพใหม"อีกครั้งหนึ่งได� 
                                     

ข/อ ๓   ลักษณะคุณภาพของบทความวิชาการทุกประเภท 
  ระดับดี  เป6นบทความวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต/องสมบูรณ�และทันสมัย  มี

แนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเป6นประโยชน�ต#อวงวิชาการ 
                       ระดับดีมาก  ใช/เกณฑ�เดียวกับระดับดี โดยมีข/อกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) มีการวิเคราะห�และเสนอความรู/หรือวิธีการท่ีทันสมัยต#อความก/าวหน/าทางวิชาการ
และเป6นประโยชน�ต#อวงวิชาการ 
 
*  ดูคําอธิบายท/ายหน/า ๑                               



๓ 

 

 

(๒)  สามารถนําไปใช/อ/างอิงหรือนําไปปฏิบัติได/ 
 ระดับดีเด#น  ใช/เกณฑ�เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข/อกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) มีลักษณะเป6นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห�จนถึงระดับท่ีสร/างองค�
ความรู/ใหม#ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

(๒) มีการกระตุ/นให/เกิดความคิดและค/นคว/าต#อเนื่อง เป6นท่ีเชื่อถือและยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข/องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
หมวด ๒ 

ตํารา 
 

ข/อ ๑   คํานิยาม 
    ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนอย#างเป6นระบบ มีความเป6นเอกภาพและครอบคลุม

เนื้อหาสาระของวิชาหรือเป6นส#วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรท่ีสะท/อนให/เห็นถึงความสามารถในการ
ถ#ายทอดวิชาระดับอุดมศึกษาของการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 เนื้อหาสาระของตําราต/องมีความทันสมัยและครบถ/วนสมบูรณ� การอธิบายสาระสําคัญมี
ความชัดเจน โดยอาจใช/ข/อมูล แผนภาพ ตัวอย#างหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู/อ#านสามารถทําความเข/าใจใน
สาระสําคัญนั้นได/โดยเบ็ดเสร็จ 

 ท้ังนี้ผู/ขอจะต/องระบุวิชาท่ีเก่ียวข/องในหลักสูตรท่ีใช/ตําราเล#มท่ีเสนอขอตําแหน#งทาง
วิชาการด/วย 

 ผลงานทางวิชาการท่ีเป6น “ตํารา” นี้อาจได/รับการพัฒนาข้ึนจากเอกสารคําสอนจนถึง
ระดับท่ีมีความสมบูรณ�ท่ีสุด  ซ่ึงผู/อ#านสามารถอ#านและทําความเข/าใจในสาระของตํารานั้นด/วยตนเอง และต/อง
ใช/สอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  มาแล/วไม#น/อยกว#า ๑ ภาคการศึกษา 

 

ข/อ ๒   รูปแบบของตํารา 
     ๒.๑  เป6นเอกสารท่ีจัดพิมพ�เป6นรูปเล#ม หรือถ#ายสําเนาเย็บเล#ม ประกอบด/วย คํานํา สารบัญ 

เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห�และ/หรือสังเคราะห� การสรุป การอ/างอิง ดรรชนีและบรรณานุกรมท่ี
ทันสมัยและครบถ/วนสมบูรณ� 

   ๒.๒  เป6นสื่ออีเลิร�นนิ่งพร/อมเอกสารคู#มือแสดงวัตถุประสงค�ของรายวิชา หน/าท่ีบทบาท
ของผู/สอน หน/าท่ีบทบาทของผู/เรียน วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู/ท่ีชัดเจนตามกระบวนการทางสถิติ 
  ๒.๓  ตําราท่ีเขียนเป6นบท (Chapter) ต/องมีลักษณะดังนี้ 
                          ๒.๓.๑.  ตําแหน#งผู/ช#วยศาสตราจารย�และรองศาสตราจารย�  ตําราต/องมีลักษณะ
ตามคํานิยามและรูปแบบตามข/างต/น  โดยอาจจะเป6นหนึ่งบทหรือหลายบทรวมกันก็ได/และต/องมีจํานวนหน/า
ไม#ต่ํากว#า ๒๐ หน/า  หากเขียนหลายบทต/องเป6นเรื่องท่ีมีเนื้อหาเก่ียวเนื่องกัน       

                 ๒.๓.๒.  ตําแหน#งศาสตราจารย�  ตําราต/องมีลักษณะตามคํานิยามและรูปแบบตาม
ข/างต/น  โดยอาจจะเป6นหนึ่งบทหรือหลายบทรวมกันก็ได/ และต/องมีจํานวนหน/าไม#ตํ่ากว#า ๓๐ หน/า หากเขียน
หลายบทต/องเป6นเรื่องท่ีมีเนื้อหาเก่ียวเนื่องกันและต/องมีการสอดแทรกประสบการณ�หรือผลงานวิจัยของผู/
เสนอขอ 



๔ 

 

 

                       กรณีตําราท่ีได/รับการตีพิมพ�มากกว#า ๑ ครั้ง และมีการแก/ไขปรับปรุง ให/อธิบายหรือชี้แจง
เนื้อหาส#วนท่ีปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมในการพิมพ�ครั้งใหม#ไว/ในคํานําให/ชัดเจน 
  ตํารา  กรณีเคยนํามาใช�ขอกําหนดตําแหน"งทางวิชาการแล�ว  หากมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาอัน
ก"อให�เกิดความก�าวหน�าทางวิชาการ  สามารถกระทําได�  เพ่ือนํากลับมาเสนอขอกําหนดตําแหน"งทางวิชาการ
ในระดับเดิมหรือระดับท่ีสูงข้ึนแต"ต�องชัดเจนว"ามีเนื้อหา ปริมาณ และคุณภาพท่ีเด"นชัดกว"าฉบับเดิมและต�องมี
การประเมินคุณภาพและเผยแพร"ตํารานั้นใหม"อีกครั้งหนึ่ง 

 ข/อ ๓ การเผยแพร#ตํารา 
  เผยแพร#ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

   (๑)   โดยการพิมพ�เป6นรูปเล#ม โดยโรงพิมพ�หรือสํานักพิมพ� 
    (๒)   โดยการถ#ายสําเนาเย็บเล#ม 
    (๓)   โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส�อ่ืน ๆ  เช#น  E-Text book เป6นต/น 
            สําหรับวิธีการเผยแพร#นั้น จะต/องเป6นไปอย#างกว/างขวางมากกว#าการใช/ในการเรียนการ
สอนวิชาต#าง ๆ ในหลักสูตร จํานวนพิมพ�อาจเป6นดัชนีหนึ่งท่ีแสดงการเผยแพร#อย#างกว/างขวางได/ แต#อาจใช/
ดัชนีอ่ืนวัดความกว/างขวางในการเผยแพร#ได/เช#นกัน 
            ท้ังนี้ ต/ องได/ รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร#จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวข/องกับสาขาวิชานั้น 
 

               ข/อ ๔   ลักษณะคุณภาพของตํารา 
     ระดับดี    เป6นตําราท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต/องสมบูรณ�และทันสมัย มีแนวคิด
และการนําเสนอท่ีชัดเจนเป6นประโยชน�ต#อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 ระดับดีมาก   ใช/เกณฑ�เดียวกับระดับดี โดยมีข/อกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 
                     (๑)   มีการวิเคราะห�และเสนอความรู/หรือวิธีการท่ีทันสมัยต#อความก/าวหน/าทางวิชาการ
และเป6นประโยชน�ต#อวงวิชาการ 
                        (๒)   มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ�หรือผลงานวิจัยของผู/เขียนท่ีเป6น
การแสดงให/เห็นถึงความรู/ท่ีเป6นประโยชน�ต#อการเรียนการสอน 
                        (๓)   สามารถนําไปใช/อ/างอิงหรือนําไปปฏิบัติได/ 
                       ระดับดีเด#น  ใช/เกณฑ�เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข/อกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 
                      (๑)   มีลักษณะเป6นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห�จนถึงระดับท่ีสร/างองค�
ความรู/ใหม#ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
                        (๒)   มีการกระตุ/นให/เกิดความคิดและค/นคว/าต#อเนื่อง 
                       (๓)   เป6นท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข/องในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ 
 

 ข/อ ๕  ข/อมูลทางบรรณานุกรมท่ีปรากฏในหน/าปกในของตํารา 
 ๑.   ชื่อเรื่อง ตํารา 
                         ๒.  ชื่อผู/แต#ง 
 



๕ 

 

 

                         ๓.  ครั้งท่ีพิมพ� 
                         ๔.   จํานวนท่ีพิมพ�ในแต#ละครั้ง 
                         ๕.   สถานท่ีพิมพ� 
                        ๖.   โรงพิมพ�/สํานักพิมพ� 
                       ๗.   เดือน  ปhท่ีพิมพ� 

                       ๘.   เลขมาตรฐานสากลประจําตํารา  ISBN (ถ/ามี) 
 

หมวด ๓ 

หนังสือ 
 

 ข/อ ๑.  หนังสือมีหลายประเภท 
         ๑.๑   หนังสือท่ีนักวิชาการเขียนท้ังเล#ม (authored book)   

        คํานิยาม :  ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนท้ังเล#มอย#างมีเอกภาพ โดยมีรากฐาน
ทางวิชาการท่ีม่ันคง ให/ทัศนะของผู/เขียนท่ีสร/างเสริมปpญญาความคิด สร/างความแข็งแกร#งทางวิชาการใน
สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวเนื่อง มีความต#อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาท่ีทันสมัยและครบถ/วน
สมบูรณ� ประกอบด/วย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห�และ/หรือสังเคราะห� การสรุป การอ/างอิง ดรรชนี
และบรรณานุกรม  โดยไม#จําเป6นต/องสอดคล/องหรือเป6นไปตามข/อกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตร และไม#จําเป6นต/องนําไปใช/ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้เนื้อหาสาระของ
หนังสือต/องมีความทันสมัยถึงวันท่ีจัดพิมพ�  

          รูปแบบ : เป6นเอกสารท่ีจัดพิมพ�เป6นรูปเล#ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส�อ่ืน ๆ เช#น E-Book 
เป6นต/น 
              ๑.๒  หนังสือรวมบทความของนักวิชาการคนเดียว (collected articles by a single author) 
                   คํานิยาม : ผลงานทางวิชาการท่ีเป6นงานศึกษาหรือค/นคว/าอย#างมีระบบ มีการวิเคราะห�
และสังเคราะห�ข/อมูลด/วยวิธีวิทยาอันเป6นท่ียอมรับ ประกอบด/วยบทความหลายบทของนักวิชาการคนเดียว    
ท่ีนํามารวมเล#ม  ต/องมีคํานําหรือบทนําท่ีผู/เขียนชี้ให/เห็นแนวคิดและทิศทางทางวิชาการท่ีเป6นเอกภาพของ
บทความท่ีนํามารวมอย#างชัดเจน และได/ข/อสรุปท่ีทําให/เกิดความก/าวหน/าทางวิชาการ หรือนําไปประยุกต�ใช/ได/  

            รูปแบบ : เป6นเอกสารท่ีจัดพิมพ�เป6นรูปเล#ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส�อ่ืน ๆ เช#น E-Book    
เป6นต/น 
  ๑.๓ ผลงานวิชาการบางบทในหนังสือท่ีเขียนร#วมกัน (chapter / chapters in book)  
                   คํานิยาม : ผลงานวิชาการบางบทหรือส#วนหนึ่งท่ีเป6นการศึกษาค/นคว/าอย#างเป6นระบบ   
ในหนังสือท่ีมีผู/เขียนหลายคน  โดยมีจุดมุ#งหมายทางวิชาการท่ีแสดงให/เห็นความเป6นเอกภาพของหนังสือนั้นและ
ต/องประกอบด/วย เนื้อเรื่อง การวิเคราะห� การสรุป การอ/างอิง และบรรณานุกรม 

                รูปแบบ : เป6นเอกสารท่ีจัดพิมพ�เป6นรูปเล#ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส�อ่ืน ๆ เช#น E-Book    
เป6นต/น 

 



๖ 

 

 

                          ตําแหน#งผู/ช#วยศาสตราจารย�และรองศาสตราจารย�  หนังสือต/องมีลักษณะตามคํา
นิยามและรูปแบบตามข/างต/น  โดยอาจจะเป6นหนึ่งบทหรือหลายบทรวมกันก็ได/และต/องมีจํานวนหน/าไม#ตํ่ากว#า 
๒๐ หน/า  หากเขียนหลายบทต/องเป6นเรื่องท่ีมีเนื้อหาเก่ียวเนื่องกัน 
                      ตําแหน#งศาสตราจารย�  หนังสือต/องมีลักษณะตามคํานิยามและรูปแบบตามข/างต/น  
โดยอาจจะเป6นหนึ่งบทหรือหลายบทรวมกันก็ได/ และต/องมีจํานวนหน/าไม#ตํ่ากว#า ๓๐ หน/า หากเขียนหลายบท
ต/องเป6นเรื่องท่ีมีเนื้อหาเก่ียวเนื่องกันและต/องมีการสอดแทรกประสบการณ�หรือผลงานวิจัยของผู/เสนอขอ   

                               กรณีหนังสือท่ีได/รับการตีพิมพ�มากกว#า ๑ ครั้ง และมีการแก/ไขปรับปรุง ให/อธิบาย
หรือชี้แจงเนื้อหาส#วนท่ีปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมในการพิมพ�ครั้งใหม#ไว/ในคํานําให/ชัดเจน 
   ๑.๔ คู#มือ (handbook/manual) 

                             คํานิยาม : ผลงานวิชาการเฉพาะสาขาท่ีประมวล วิเคราะห� และสังเคราะห�ความรู/ และ
ประสบการณ�อันกว/างขวางอย#างเป6นระบบ ประกอบด/วย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห�  
การสังเคราะห�  การสรุป การอ/างอิง และบรรณานุกรม ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเอ้ือต#อการปฏิบัติการวิชาชีพ 
สามารถใช/เป6นหนังสืออ/างอิงได/  อาจมีแบบฝsกหัดรวมอยู#ด/วย 

                 รูปแบบ : เป6นเอกสารท่ีจัดพิมพ�เป6นรูปเล#ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส�อ่ืน ๆ เช#น E-Book    
เป6นต/น 
              

            ข/อ ๒ การเผยแพร#หนังสือทุกประเภท 
                        เผยแพร#ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
                        (๑)   โดยการพิมพ�เป6นรูปเล#ม โดยโรงพิมพ� หรือสํานักพิมพ� 
                    (๒)   โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส�อ่ืน ๆ เช#น E-book  เป6นต/น 
                      การเผยแพร#ดังกล#าวนั้น จะต/องเป6นไปอย#างกว/างขวางมากกว#าการใช/ในการเรียนการสอน
วิชาต#าง ๆ ในหลักสูตรเท#านั้นและต/องเผยแพร#สู#สาธารณชนมาแล/วไม#น/อยกว#า ๔ เดือน  จํานวนพิมพ�เป6นดัชนีหนึ่ง
ท่ีอาจแสดงการเผยแพร#อย#างกว/างขวางได/ แต#อาจใช/ดัชนีอ่ืนวัดความกว/างขวางในการเผยแพร#ได/เช#นกัน 
                  ท้ังนี้ต/องได/รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร#จากคณะกรรมการของสถาบัน      
อุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวข/องกับสาขาวิชานั้น 
 

  หนังสือ  กรณีเคยนํามาใช�ขอกําหนดตําแหน"งทางวิชาการแล�ว  หากมีการเพ่ิมเติมเนื้อหา
อันก"อให�เกิดความก�าวหน�าทางวิชาการ  สามารถกระทําได�  เพ่ือนํากลับมาเสนอขอกําหนดตําแหน"งทาง
วิชาการในระดับเดิมหรือระดับท่ีสูงข้ึนแต"ต�องชัดเจนว"ามีเนื้อหา ปริมาณ และคุณภาพท่ีเด"นชัดกว"าฉบับเดิม
และต�องมีการประเมินคุณภาพและเผยแพร"หนังสือนั้นใหม"อีกครั้งหนึ่ง 

             ข/อ ๓ ลักษณะคุณภาพของหนังสือทุกประเภท 
                      ระดับดี  เป6นหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต/องสมบูรณ�และทันสมัย มีแนวคิด
และการนําเสนอท่ีชัดเจนเป6นประโยชน�ต#อวงวิชาการ 
                       ระดับดีมาก  ใช/เกณฑ�เดียวกับระดับดี โดยมีข/อกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 
 



๗ 

 

 

                        (๑)   มีการวิเคราะห�และเสนอความรู/หรือวิธีการท่ีทันสมัยต#อความก/าวหน/าทางวิชาการ
และเป6นประโยชน�ต#อวงวิชาการ 
                        (๒)   มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ�หรือผลงานวิจัยของผู/เขียนท่ีเป6น
การแสดงให/เห็นถึงความรู/ท่ีเป6นประโยชน�ต#อวงวิชาการสามารถนําไปใช/อ/างอิงหรือนําไปปฏิบัติได/ 
        ระดับดีเด#น  ใช/เกณฑ�เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข/อกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 
                      (๑)   มีลักษณะเป6นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห�จนถึงระดับท่ีสร/างองค�
ความรู/ใหม#ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 (๒)   มีการกระตุ/นให/เกิดความคิดและค/นคว/าต#อเนื่อง 
 (๓)   เป6นท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข/องในระดับชาติ และ/หรือ 
นานาชาติ 
 ข/อ ๔   ข/อมูลทางบรรณานุกรมท่ีปรากฏในหน/าปกในของหนังสือ 
  ๑.  ชื่อเรื่อง หนังสือ 
                       ๒.  ชื่อผู/แต#ง 
                         ๓.  ครั้งท่ีพิมพ� 
                         ๔.  จํานวนท่ีพิมพ�ในแต#ละครั้ง 
                         ๕.  สถานท่ีพิมพ� 
                         ๖.  โรงพิมพ�/สํานักพิมพ� 
                        ๗.  เดือน  ปhท่ีพิมพ� 
                         ๘.  เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ  ISBN (ถ/ามี) 
 

หมวด ๔ 
 

งานวิจัย 
 

            ข/อ ๑   งานวิจัย มีหลายประเภท อาทิเช#น 
  ๑.๑  งานวิจัยท่ัวไป 
                  คํานิยาม : ผลงานทางวิชาการท่ีเป6นงานศึกษาหรืองานค/นคว/าอย#างมีระบบ  มีความ
ครบถ/วนสมบูรณ� ได/แก# ความชัดเจนในเรื่องการกําหนดประเด็นปpญหา คําถาม วัตถุประสงค� ปริทัศน�
วรรณกรรม  การต้ังสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข/อมูล การพิสูจน�สมมุติฐาน การวิเคราะห�ข/อมูล การประมวล
สรุปผลและให/ข/อเสนอแนะ การอ/างอิง และบรรณานุกรม  มีระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยท่ีเป6นท่ียอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ ทําให/ได/มาซ่ึงคําตอบหรือข/อสรุปรวมท่ีจะนําไปสู#การแก/ปpญหาหรือตอบคําถามท่ีต้ังไว/หรือเพ่ือ
ความก/าวหน/าทางวิชาการ หรือเอ้ือต#อการนําวิชาการนั้นไปประยุกต� 
                         ๑.๒  วิจัยเชิงสํารวจ (survey research) 
                               คํานิยาม : เป6นการวิจัยท่ีเน/นการศึกษา รวบรวมข/อมูลจากกลุ#มตัวอย#างหรือประชากร 
ข/อเท็จจริงเก่ียวกับความคิด ความเชื่อ แผนการ ภูมิหลัง  โดยการใช/เครื่องมือท่ีเป6นแบบสอบถาม การสัมภาษณ� 
หรือการสังเกต มีการวิเคราะห�ตามระเบียบวิธีวิจัยอย#างเป6นระบบ ผลการวิจัยสามารถนําไปใช/กําหนดนโยบาย 
วางแผนงาน ประเมินผล หรือวิจัยต#อยอดได/ 



๘ 

 

 

  ๑.๓ วิจัยกรณีศึกษา (case study research) 

                               คํานิยาม : เป6นงานวิจัยท่ีศึกษากรณีมากกว#า 1 กรณี หรือกรณีท่ีมีขอบข#ายการ
ดําเนินงานในวงกว/าง  โดยใช/วิทยาการครอบคลุมหลากหลายรูปแบบ หรือเป6นการศึกษาวิเคราะห�ความ
แตกต#างระหว#างกรณีโดยให/รายละเอียดลึกซ้ึงนําไปสู#ข/อสรุปท่ีชัดเจน ก#อให/เกิดความก/าวหน/าทางวิชาการหรือ
เป6นบทเรียน (model)  ท่ีใช/อ/างอิงได/ 

  ๑.๔  วิจัยสถาบัน (institutional, administrative, operational research) 
        คํานิยาม : การศึกษาและวิเคราะห�เก่ียวกับการดําเนินงาน สภาพแวดล/อม และ
กระบวนการของสถาบันหลายสถาบัน  เพ่ือประโยชน�ในการจัดหาข/อมูลสําหรับการวางแผนในวงกว/าง การกําหนด
นโยบายและการตัดสินใจในเรื่องต#าง ๆ อันจะก#อให/เกิดประโยชน�ต#อหลายสถาบันและต/องเป6นประโยชน�ต#อวง
วิชาการในวงกว/างด/วย  
                   ๑.๕  งานปริทัศน� (review article) 

                           คํานิยาม : เป6นงานวิจัยท่ีประเมินสถานะล#าสุดทางวิชาการ (state of the art) 
เฉพาะทางท่ีมีการศึกษาค/นคว/า มีการวิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู/ท้ังทางกว/างและทางลึกอย#างทันสมัย   
โดยให/ข/อวิพากษ�ท่ีชี้ให/เห็นแนวโน/มท่ีควรศึกษาและพัฒนาต#อไป 
 

 ข/อ ๒   รูปแบบ  อาจจัดได/เป6น ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
 (๑)  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�ท่ีมีการเผยแพร#ตามข/อ ๓  
  (๒)  บทความวิจัย ท่ีนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือตีพิมพ�ในวารสารทางวิชาการ*
หรือตีพิมพ�ในหนังสือรวมบทความวิจัยท่ีมีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
            

        ข/อ ๓ การเผยแพร#งานวิจัยทุกประเภท 
     เผยแพร#ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
                     (๑)   ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ* ท้ังนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร#
ในรูปเล#มสิ่งพิมพ�หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกําหนดการเผยแพร#อย#างแน#นอนชัดเจน 
                      (๒)   ในหนังสือรวมบทความวิจัยท่ีมีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
                    (๓)   ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ท่ีเป6นฉบับ
เต็มของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  โดยต/องมีการระบุคณะบรรณาธิการท่ีทํา
หน/าท่ีคัดสรรกลั่นกรองก#อนการเผยแพร# หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการนี้อาจอยู#ใน
รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส�และอาจเผยแพร#ก#อนหรือหลังการประชุมก็ได/ ท้ังนี้คณะบรรณาธิการ
ดังกล#าวจะต/องมีผู/ทรงคุณวุฒิซ่ึงอยู#ในวงวิชาการสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข/องจากหลาย ๆ สถาบัน 
                      (๔)   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�ท่ีมีรายละเอียดและความยาวต/องแสดงหลักฐานว#าได/
ผ#านการประเมินคุณภาพโดยผู/ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว#าได/เผยแพร#ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน
สาขาวิชานั้นและสาขาวิชาท่ีเก่ียวข/องท้ังในประเทศและ/หรือต#างประเทศอย#างกว/างขวาง 
  งานวิจัย  กรณีประเมินคุณภาพไปแล�ว ไม�สามารถ นําไปแก�ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส"วน
ใดส"วนหนึ่งเพ่ือนํากลับมาเสนอขอกําหนดตําแหน"งทางวิชาการและประเมินคุณภาพใหม"อีกครั้งหนึ่งได� 
 
*  ดูคําอธิบายท/ายหน/า ๑ 



๙ 

 

 

 

        ข/อ ๔ ลักษณะคุณภาพของงานวิจัยทุกประเภท 
                       ระดับดี    เป6นงานวิจัยท่ีมีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกต/องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย 
ซ่ึงแสดงให/เห็นถึงความก/าวหน/าทางวิชาการหรือนําไปประยุกต�ได/ 
                       ระดับดีมาก   ใช/เกณฑ�เดียวกับระดับดี โดยมีข/อกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 

(๑)  เป6นผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะห�และนําเสนอผลเป6นความรู/ใหม#ท่ีลึกซ้ึงกว#างานเดิมท่ี
เคยมีผู/ศึกษาแล/ว 
    (๒)   เป6นประโยชน�ด/านวิชาการอย#างกว/างขวางหรือสามารถนําไปประยุกต�ได/อย#างแพร#หลาย 
                       ระดับดีเด#น  ใช/เกณฑ�เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข/อกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 
  (๑)   เป6นงานบุกเบิกท่ีมีคุณค#ายิ่ง และมีการสังเคราะห�อย#างลึกซ้ึงจนทําให/เป6นการสร/าง
องค�ความรู/ใหม#ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทําให/เกิดความก/าวหน/าทางวิชาการอย#างชัดเจน 
 (๒)   เป6นท่ียอมรับและได/รับการอ/างอิงอย#างกว/างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ี
เก่ียวข/องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
 

 ข/อ ๕   ข/อกําหนดปริมาณงานวิจัยทุกประเภทสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

  ระดับผู/ช#วยศาสตราจารย� 
                       (๑)   เสนอขอกําหนดตําแหน#งแบบท่ี ๒.๑  (เสนอผลงานวิจัยอย#างเดียว) ผลงานวิจัย
คุณภาพดีอย#างน/อย ๒ ชิ้น 

(๒)   เสนอขอกําหนดตําแหน#งแบบท่ี ๒.๒  (เสนอผลงานวิจัยอย#างเดียว) ผลงานวิจัย
คุณภาพต้ังแต#ดีมากข้ึนไปอย#างน/อย ๑ ชิ้น  
  ระดับรองศาสตราจารย� 
                       (๑)   เสนอขอกําหนดตําแหน#งแบบท่ี ๒.๑  (เสนอผลงานวิจัยอย#างเดียว) ผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ�ในวารสารท่ีมีมาตรฐาน เป6นท่ียอมรับของแต#ละศาสตร�ในระดับนานาชาติคุณภาพดีอย#างน/อย ๒ ชิ้น 
  (๒)   เสนอขอกําหนดตําแหน#งแบบท่ี ๒.๒ (เสนอผลงานวิจัยอย#างเดียว) ผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ�ในวารสารท่ีมีมาตรฐานเป6นท่ียอมรับของแต#ละศาสตร�ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพต้ังแต#ดีมากข้ึนไป
อย#างน/อย ๑ ชิ้น 
  ระดับศาสตราจารย� 
                       (๑)   เสนอขอกําหนดตําแหน#งวิธีท่ี ๑ เสนอผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
หรือผลงานวิชาการรับใช/สังคม และตําราหรือหนังสือ คุณภาพต้ังแต#ดีมากข้ึนไป      
          (๒)   เสนอขอกําหนดตําแหน#งวิธีท่ี ๒ เสนอผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ�ในวารสารท่ีมีมาตรฐาน
เป6นท่ียอมรับของแต#ละศาสตร�ในระดับนานาชาติ หรือผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช/
สังคม หรือตํารา หรือหนังสือ คุณภาพดีเด#น 
 
              
 
 
                 



๑๐ 

 

 

 

หมวด ๕ 

ผลงานวิชาการรับใช สังคม 
 

 ข/อ ๑ คํานิยาม 
                       ผลงานท่ีเป6นประโยชน�ต#อสังคมหรือท/องถ่ินท่ีเกิดข้ึนโดยใช/ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อย#างน/อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลท่ีสามารถประเมินได/เป6นรูปธรรมโดยประจักษ�ต#อสาธารณะ  ต/องเป6นส#วน
หนึ่งของการปฏิบัติหน/าท่ีตามภาระงานซ่ึงมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาให/ความเห็นชอบรวมท้ังได/รับการรับรอง
การใช/ประโยชน�ต#อสังคมโดยปรากฏผลท่ีสามารถประเมินได/เป6นรูปธรรมประจักษ�ต#อสาธารณะ 
                  ผลงานท่ีเป6นประโยชน�ต#อสังคมนี้ต/องเป6นผลให/เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนทางด/าน
ใดด/านหนึ่ง หรือหลายด/านเก่ียวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล/อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป6นผลงานท่ีนําไปสู#การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย�สินทางปpญญา
ในรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถแสดงได/เป6นท่ีประจักษ�ว#าสามารถใช/แก/ปpญหาหรือพัฒนาสังคม และก#อให/เกิด
ประโยชน�อย#างชัดเจนและยั่งยืน หรือเป6นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู/ในปpญหาและแนว
ทางแก/ไขของชุมชน 
               ท้ังนี้ ไม#นับรวมงานบริการวิชาการ  งานท่ีแสวงหากําไรและได/รับผลตอบแทนส#วนบุคคล
ในเชิงธุรกิจ 
 

 ข/อ ๒ รูปแบบ 
                         จัดทําเป6นเอกสาร โดยมีคําอธิบายความเป6นมาของการดําเนินงาน  มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดย
ชัดเจนประกอบผลงานท่ีชี้ให/เห็นว#าเป6นผลงานท่ีทําให/เกิดการพัฒนาเป6นประโยชน�ต#อสังคม มีความ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนและเกิดความก/าวหน/าทางวิชาการหรือเสริมสร/างความรู/หรือก#อให/เกิดประโยชน�ต#อ
สาขาวิชาหนึ่งๆหรือหลายสาขาวิชาในแง#ใดบ/างโดยต/องประกอบด/วยประเด็นต#อไปนี้ 
 

                      ●    สภาพการณ�ก#อนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

                       ●   การมีส#วนร#วมและการยอมรับของสังคมเปuาหมาย 

                     ●   กระบวนการท่ีทําให/เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน 

                       ●   ความรู/หรือความเชี่ยวชาญท่ีใช/ในการทําให/เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 

                       ●   การคาดการณ�สิ่งท่ีจะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได/เกิดข้ึนแล/ว 

                         ●   การประเมินผลลัพธ�การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

                    ●   แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนให/คงอยู#ต#อไป 
 

                         ท้ังนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล#าวข/างต/นแล/ว จะต/องแสดงหลักฐานเพ่ิมเติม 
อ่ืนๆ เก่ียวกับผลงาน ได/แก# รูปภาพ หรือการบันทึกเป6นภาพยนตร� หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน�  
 
 
 



๑๑ 

 

 

 ข/อ ๓   การเผยแพร#ผลงานวิชาการรับใช/สังคม 
                      ให/มีการเผยแพร#โดยการนําเสนอผลงานในพ้ืนท่ีหรือการเปvดให/เยี่ยมชมพ้ืนท่ีและจะต/องมี
การเผยแพร#สู#สาธารณชนอย#างกว/างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสอดคล/องกับผลงาน  โดยการเผยแพร#นั้น
จะต/องมีการบันทึกเป6นเอกสารหรือเป6นลายลักษณ�อักษรท่ีสามารถใช/อ/างอิง หรือศึกษาค/นคว/าต#อไปได/ 
 

 ข/อ ๔  ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการรับใช/สังคม 
                        ระดับดี  มีการรวบรวมข/อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปpญหาหรือความต/องการ 
โดยการมีส#วนร#วมของสังคมกลุ#มเปuาหมาย มีการวิเคราะห�ปpญหาและ/หรือสังเคราะห�ความรู/ท่ีใช/แก/ไขปpญหาท่ี
เกิดข้ึน หรือทําความเข/าใจสถานการณ� จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอย#างเป6นท่ีประจักษ� หรือ
ก#อให/เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น 
                      ระดับดีมาก ใช/เกณฑ�เดียวกับระดับดี และต/องสามารถนําไปใช/เป6นตัวอย#างในการแก/ไข
ปpญหาหรือทําความเข/าใจสถานการณ� จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอย#างเป6นท่ีประจักษ� หรือก#อให/เกิด
การพัฒนาให/กับสังคมอ่ืนได/  
                      ระดับดีเด#น ใช/เกณฑ�เดียวกับระดับดีมาก และต/องส#งผลกระทบต#อสังคมหรือแวดวง
วิชาการอย#างกว/างขวาง เป6นท่ียอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได/รับรางวัลจากองค�กรท่ีได/รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ  

 
หมวด ๖ 

ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 

ข/อ ๑  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน มีหลายประเภท 
           คํานิยาม :  ผลงานทางวิชาการประเภทอ่ืนท่ีมิใช#เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
บทความวิชาการ หนังสือ ตํารา งานวิจัย หรือผลงานวิชาการรับใช/สังคม โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ�หรือ
งานสร/างสรรค� อาทิ การประดิษฐ�เครื่องทุ#นแรง ผลงานการสร/างสิ่งมีชีวิตพันธุ�ใหม# วัคซีน การออกแบบสาขา
ต#างๆ การวางแผนเชิงพ้ืนท่ีหรือผลงานสร/างสรรค�ด/านศิลปะ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานแปลจากตัวงานต/นแบบท่ี
เป6นงานวรรณกรรม หรืองานด/านปรัชญา หรือประวัติศาสตร� หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีความสําคัญ
และทรงคุณค#าในสาขาวิชานั้น ๆ ซ่ึงเม่ือนํามาแปลแล/วจะเป6นการเสริมความก/าวหน/าทางวิชาการท่ีประจักษ�ชัด 
เป6นการแปลจากภาษาต#างประเทศเป6นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป6นภาษาต#างประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาต#างประเทศหนึ่งเป6นภาษาต#างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีเสนอจะต/องประกอบด/วยบทวิเคราะห�ท่ีอธิบายและ
ชี้ให/เห็นว#างานดังกล#าวทําให/เกิดความก/าวหน/าทางวิชาการหรือเสริมสร/างองค�ความรู/ หรือให/วิธีการท่ีจะเป6น
ประโยชน�ต#อสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น สําหรับผลงานท่ีมุ#งเชิง
ปฏิบัติจะต/องผ#านการพิสูจน�หรือมีหลักฐานรายละเอียดต#าง ๆ ประกอบแสดงให/เห็นคุณค#าของผลงาน 
                                                

           ๑.๑ พจนานุกรม (dictionary)   
                                คํานิยาม : งานอ/างอิงท่ีอธิบายและให/ข/อมูลเก่ียวกับคํา  เป6นผลของการศึกษาค/นคว/า
อย#างเป6นระบบและมีหลักวิชา รวมท้ังแสดงสถานะล#าสุดทางวิชาการ (state of the art) ของสาขาวิชานั้น ๆ 



๑๒ 

 

 

                           รูปแบบ : เป6นการรวบรวมคํา หรือหัวข/อ หรือหน#วยย#อย ซ่ึงอยู#ในรูปเล#มท่ีมีการจัดระบบ
อ/างอิง โดยอาจเป6นงานของนักวิชาการคนเดียวหรือคณะนักวิชาการ มีคํานําท่ีชี้แจงหลักการ หลักวิชา หรือ
ทฤษฎีท่ีนํามาใช/รวมท้ังอธิบายวิธีการใช/ และมีบรรณานุกรมรวมหรือบรรณานุกรรมแยกส#วนตามหน#วยย#อย 
รวมท้ังดัชนีค/นคําในกรณีท่ีจําเป6น 

 ๑.๒  สารานุกรม (encyclopedia) 

        คํานิยาม : งานอ/างอิงท่ีอธิบายและให/ข/อมูลเก่ียวกับหัวเรื่อง (topic) เป6นผลของ
การศึกษาค/นคว/าอย#างเป6นระบบและมีหลักวิชา 

  รูปแบบ : เป6นหัวเรื่องหนึ่งเรื่องหรือหลายเรื่องท่ีเขียนโดยนักวิชาการคนเดียว หรือ
หลายคน มีบรรณานุกรม ซ่ึงอยู#ในรูปเล#มท่ีมีการจัดระบบอ/างอิง 

                    ๑.๓ บรรณนิทัศน� (annotated bibliography) 

                              คํานิยาม : งานวิชาการประเภทอ/างอิงซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาตามท่ีกําหนดไว/ พร/อม
ระบุรายชื่อและท่ีมาของผลงานท่ีเก่ียวข/อง รวมท้ังสาระสังเขป ท้ังนี้ต/องมีบทนําท่ีวิเคราะห�ภาพรวมของ
การศึกษาค/นคว/าในเรื่องหรือสาขาวิชานั้น ๆ 

                             รูปแบบ : เป6นหนังสือเล#มเอกเทศหรือบทความท่ีลงพิมพ�ในวารสาร หรือหนังสือวิชาการ 

           ๑.๔   ผลงานสร/างสรรค�ด/านวรรณกรรม (literature) 

                      คํานิยาม : ผลงานหรือชุดของผลงานด/านวรรณกรรม ท่ีแสดงให/เห็นคุณค#าทาง
สุนทรียะและความสามารถในการสร/างสรรค�ของผู/สร/างงาน มีการนําเสนอพร/อมคําอธิบายอันกอปรด/วยหลัก
วิชาท่ีเอ้ือต#อการสร/างความรู/ ความเข/าใจในความหมายและคุณค#าของงาน 
                      รูปแบบ : วรรณกรรมต/นฉบับและเอกสารประกอบบทวิเคราะห�ท่ีอธิบายหลักการ 
หลักวิชา และ/หรือความคิดเชิงทฤษฎี รวมท้ังกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร/างงาน ควรมีข/อมูล
หลักฐานและข/อวินิจฉัยท่ีเอ้ือให/เกิดการตีความและการประเมินคุณค#าในกลุ#มของผู/รับงาน 

 ๑.๕  ผลงานสร/างสรรค�ด/านศิลปการแสดง (performing arts)  ผลงานสร/างสรรค�ด/าน
ดนตรี (music) 
                       คํานิยาม : ผลงานหรือชุดของผลงานตามท่ีระบุไว/ข/างต/นท่ีแสดงให/เห็นคุณค#าทาง
สุนทรียะของงานและความสามารถในการสร/างสรรค�ของศิลปvน มีการนําเสนอพร/อมคําอธิบายอันกอปรด/วย
หลักวิชาท่ีเอ้ือต#อการสร/างความรู/ ความเข/าใจในความหมายและคุณค#าของงาน 
                     รูปแบบ : งานสร/างสรรค�พร/อมบทวิเคราะห�ท่ีอธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ
ความคิดเชิงทฤษฎี รวมท้ังกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร/างงาน ควรมีข/อมูลหลักฐานและข/อวินิจฉัยท่ี
เอ้ือให/เกิดการตีความและการประเมินคุณค#าในกลุ#มของผู/รับงาน 
   ๑.๖  ผลงานสร/างสรรค�ด/านสถาปpตยกรรม (architecture)  การออกแบบ (design)  การ
วางแผนเชิงพ้ืนท่ี (spatial planning) จิตรกรรม (painting) ประติมากรรม (sculpture)  ภาพพิมพ� (graphic 
arts) และด/านศิลปะอ่ืน ๆ (related fields) 
 
 



๑๓ 

 

 

                         คํานิยาม : ผลงานหรือชุดของผลงานตามท่ีระบุไว/ข/างต/นท่ีแสดงให/เห็นคุณค#าทาง
สุนทรียะและความสามารถในการสร/างสรรค�ของผู/สร/างงาน มีการนําเสนอพร/อมคําอธิบายอันกอปรด/วยหลัก
วิชาท่ีเอ้ือต#อการสร/างความรู/ ความเข/าใจในความหมายและคุณค#าของงาน 
                         รูปแบบ : งานสร/างสรรค�พร/อมบทวิเคราะห�ท่ีอธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ
ความคิดเชิงทฤษฎี รวมท้ังกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร/างงาน ควรมีข/อมูลหลักฐานและข/อวินิจฉัย 
ท่ีเอ้ือให/เกิดการตีความและการประเมินคุณค#าในกลุ#มของผู/รับงาน 
             ๑.๗  สิทธิบัตร (patent) 
                          คํานิยาม : เอกสารสําคัญท่ีรัฐออกให/เพ่ือคุ/มครองการประดิษฐ�คิดค/น หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ�ท่ีมีลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนด  
                        รูปแบบ :  ตามรูปแบบท่ีกรมทรัพย�สินทางปpญญากําหนด (ดูรูปแบบจากสถาบันทรัพย�สิน
ทางปpญญาแห#งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย) 
  ๑.๘  ซอฟต�แวร� (software) 
                        คํานิยาม : ซอฟต�แวร�ท่ีเป6นผลงานท่ีได/จากการวิจัย หรือการประดิษฐ�คิดค/นใหม# หรือ    
การสร/างองค�ความรู/ใหม# ท่ีมีหลักวิชาอันสามารถอธิบายได/อย#างชัดเจน รวมท้ังซอฟต�แวร�ท่ีเป6นการประยุกต�
หลักวิชา เพ่ือประโยชน�ในการวิเคราะห�ข/อมูลต#าง  ๆ ในเชิงวิชาการ 
                         รูปแบบ : ประกอบด/วยส#วนท่ีเป6นซอฟต�แวร� และส#วนท่ีอธิบายการใช/งาน หลักการของ
วิธีการทํางานและหน/าท่ีของซอฟต�แวร�ดังกล#าวอย#างละเอียดและชัดเจน 
 

 ข/อ ๒ การเผยแพร#ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
        เผยแพร#ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
 (๑)   โดยการพิมพ�เป6นรูปเล#ม โดยโรงพิมพ�หรือสํานักพิมพ� 
 (๒)   โดยการถ#ายสําเนาเย็บเล#ม 
 (๓)   โดยสื่อประเภทต#างๆ เช#น ภาพยนตร� สื่ออิเล็กทรอนิกส�อ่ืน ๆ  เช#น ซีดีรอม หรือ
แถบเสียง หรือ E-book หรือแบบแปลน หรือในรูปแบบอ่ืนตามลักษณะของงานประดิษฐ�  
 (๔)  การแสดงสาธารณะ เช#น การจัดนิทรรศการ จัดแสดง การจัดการแสดง พร/อมบท
วิเคราะห�ท่ีตีพิมพ�เผยแพร# หรือมีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง ภาพถ#าย แถบบันทึกภาพพร/อมบทวิเคราะห�หรือ
โดยมีการนําไปใช/หรือประยุกต�ใช/อย#างแพร#หลาย 
 (๕)   สําหรับสิทธิบัตร  กรณีตีพิมพ�ก#อนประกาศผลให/ใช/เกณฑ�การเผยแพร#เหมือนงานวิจัย 
(๑), (๒), (๓) 
       การเผยแพร#ดังกล#าวนั้น จะต/องเป6นไปอย#างกว/างขวางมากกว#าการใช/ในการเรียนการสอน
วิชาต#าง ๆ ในหลักสูตรเท#านั้น 
 

      ท้ังนี้ต/องได/รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร#จากคณะกรรมการของสถาบัน    
อุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวข/องกับสาขาวิชานั้น และต/องเผยแพร#สู#สาธารณชน
มาแล/วไม#น/อยกว#า ๔ เดือน 
 
 
 



๑๔ 

 

 

 อนึ่ง  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนจะต/อง :  
                        (๑)  มีคําอธิบาย/ชี้แจงชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให/เห็นว#าเป6นผลงานท่ีทําให/เกิด
การพัฒนาและความก/าวหน/าทางวิชาการ หรือเสริมสร/างความรู/หรือก#อให/เกิดประโยชน�ต#อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ 
หรือหลายสาขาวิชาได/อย#างไรและในแง#ใดบ/าง 
                       (๒)  กรณีผลงานท่ีเป6นสิ่งประดิษฐ� การออกแบบ การวางแผนเชิงพ้ืนท่ีหรือผลงานท่ีมุ#งใน
เชิงปฏิบัติ จะต/องผ#านการพิสูจน�หรือแสดงหลักฐานเป6นรายละเอียดให/ครบถ/วนท่ีแสดงถึงคุณค#าของผลงานนั้นด/วย 
 

 ข/อ ๓  ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
        ระดับดี  เป6นผลงานใหม# หรือเป6นการนําสิ่งท่ีมีอยู#แล/วมาประยุกต�ด/วยวิธีการใหม# ๆ และ
ผลงานนั้นก#อให/เกิดประโยชน�ในด/านใดด/านหนึ่ง 
        ระดับดีมาก  ใช/เกณฑ�เดียวกับระดับดี โดยมีข/อกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 
 (๑)   ได/รับการรับรองโดยองค�กรทางวิชาการ หรือหน#วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข/องในสาขาวิชาท่ี
เสนอหรือ 
 (๒)   เป6นผลงานท่ีสร/างสรรค�และต/องเป6นท่ียอมรับของผู/เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ 
        ระดับดีเด#น  ใช/เกณฑ�เดียวกับระดับดีมาก และต/องเป6นท่ียอมรับโดยท่ัวไปในวงวิชาการ
และ/หรือวงวิชาชีพท้ังในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

 
งานแปล 

 

 ข/อ ๑  คํานิยาม 
       งานแปล จัดเป6นผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนประเภทหนึ่ง เป6นงานแปลจากตัวงาน
ต/นแบบท่ีเป6นงานวรรณกรรม หรืองานด/านปรัชญา หรือประวัติศาสตร�หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมี
ความสําคัญและทรงคุณค#าในสาขานั้น ๆ ซ่ึงเม่ือนํามาแปลแล/วจะเป6นการเสริมความก/าวหน/าทางวิชาการท่ี
ประจักษ�ชัด เป6นการแปลจากภาษาต#างประเทศเป6นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป6นภาษาต#างประเทศ หรือ
แปลจากภาษาต#างประเทศหนึ่งเป6นภาษาต#างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
 

 ข/อ ๒ การเผยแพร#งานแปล 
       มีวิธีการเผยแพร# ดังนี้ 
 (๑)   โดยการพิมพ�เป6นรูปเล#ม โดยโรงพิมพ� หรือสํานักพิมพ� 
 (๒)   โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส�อ่ืน ๆ เช#น ซีดีรอมหรือ E-book เป6นต/น 
                       การเผยแพร#ดังกล#าวนั้น จะต/องเป6นไปอย#างกว/างขวางมากกว#าการใช/ในการเรียนการสอน
วิชาต#าง ๆ ในหลักสูตรเท#านั้น จํานวนพิมพ�เป6นดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพร#อย#างกว/างขวางได/ แต#อาจใช/
ดัชนีอ่ืนวัดความกว/างขวางในการเผยแพร#ได/เช#นกัน 
        ท้ังนี้ ต/ องได/ รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร#จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวข/องกับสาขาวิชานั้น และต/องเผยแพร#สู#
สาธารณชนมาแล/วไม#น/อยกว#า ๔ เดือน 



๑๕ 

 

 

           งานแปล  กรณีเคยนํามาใช�ขอกําหนดตําแหน"งทางวิชาการแล�ว  หากมีการเพ่ิมเติมเนื้อหา
อันก"อให�เกิดความก�าวหน�าทางวิชาการ สามารถกระทําได�  เพ่ือนํากลับมาเสนอขอกําหนดตําแหน"งทาง
วิชาการในระดับเดิมหรือระดับท่ีสูงข้ึนแต"ต�องชัดเจนว"ามีเนื้อหา ปริมาณ และคุณภาพท่ีเด"นชัดกว"าฉบับเดิม
และต�องมีการประเมินคุณภาพและเผยแพร"งานแปลนั้นใหม"อีกครั้งหนึ่ง 
 

 ข/อ ๓ ลักษณะคุณภาพของงานแปล 
       ระดับดี  เป6นงานแปลท่ีแสดงให/เห็นถึงความเข/าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/
หรือวัฒนธรรมต/นกําเนิดและบ#งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได/อย#างดี มีการศึกษาวิเคราะห�และ
ตีความท้ังตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะท่ีเทียบได/กับงานวิจัย 
      มีการให/อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต#าง ๆ อันเหมาะสมท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค 
 ระดับดีมาก  เป6นงานแปลท่ีแสดงให/เห็นถึงความเข/าใจอันลึกซ้ึงในตัวบท แบบแผนทาง
ความคิดและ/หรือวัฒนธรรมต/นกําเนิด และบ#งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก 
   มีการศึกษาวิเคราะห�และตีความท้ังตัวบทและบริบทของตัวงานอย#างละเอียดลึกซ้ึงใน
ลักษณะท่ีเทียบได/กับงานวิจัย 
        มีการให/อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต#างๆ อันเหมาะสมท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค 
       ระดับดีเด#น  ให/ข/อสรุปในด/านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใช/เกณฑ�เดียวกับ
ระดับดีมาก โดยมีข/อกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 (๑)   เป6นงานท่ีแปลมาจากต/นแบบท่ีมีความสําคัญในระดับท่ีมีผลให/เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางวิชาการ 
 (๒)   เป6นงานท่ีแปลอยู#ในระดับท่ีพึงยึดถือเป6นแบบฉบับได/ 
 (๓)   มีการให/ข/อสรุปในด/านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลท่ีมีลักษณะเป6นการ
บุกเบิกทางวิชาการ 
 

หมวด ๗ 

ลักษณะการมีส*วนร*วมในผลงานทางวิชาการ 
 

 ข/อ ๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต/องเป6นงานท่ีผู/ขอต/องเป6นเจ/าของ
และเป6นผู/ดําเนินการเอง 
 

 ข/อ ๒  ถ/าเป6นงานท่ีผู/ขอมีส#วนร#วมในผลงานทางวิชาการ ผู/ขอจะต/องมีส#วนร#วมไม#น/อยกว#า ร/อยละ 
๕๐  และต/องเป6นผู/ดําเนินการหลักในเรื่องนั้น 
 

 ข/อ ๓ สําหรับการมีส#วนร#วมในผลงานวิจัย  ผู/ขอต/องมีส#วนร#วมไม#น/อยกว#าร/อยละ ๕๐ หรือ ผู/ขอ
ต/องเป6นผู/ดําเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้นและในกรณีนี้ต/องมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องท่ีเก่ียวเนื่อง
สอดคล/องกัน ซ่ึงแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล/วเทียบได/ไม#น/อยกว#าร/อยละ ๕๐  ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง 
 

 ข/อ ๔ ในกรณีงานวิจัยท่ีเป6นชุดโครงการ Research Program ผู/ขอจะต/องเป6นผู/ดําเนินการหลักใน
บางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย#างน/อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล/วไม#น/อยกว#า ร/อยละ ๕๐ 
 



๑๖ 

 

 

 ข/อ ๕ ในกรณีงานวิจัยท่ีดําเนินการเป6นชุดต#อเนื่องกัน  ผู/ขอจะต/องเป6นผู/ดําเนินการหลักและ มี
ปริมาณผลงานรวมแล/วไม#น/อยกว#าร/อยละ ๕๐ 
       ผู/ดําเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการ
ออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห�ข/อมูล (Data Analysis) และการเขียนสรุปผลการวิจัย
และให/ข/อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 
 

       ข/อ ๖  ผลงานวิชาการรับใช/สังคมซ่ึงมีการดําเนินงานเป6นหมู#คณะ หรือเป6นงานท่ีมีการบูรณาการ
หลายสาขาวิชา  ผู/ขอกําหนดตําแหน#งต/องเป6นผู/ดําเนินการหลักในสาขาวิชาท่ีเสนอขอ โดยมีบทบาทในข้ันตอน
การทํางานอย#างน/อย ๓ ข้ันตอน คือ 
                      ก. การวิเคราะห�สถานการณ�ก#อนเริ่มกิจกรรมรับใช/สังคม 
                  ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
                     ค. การประเมินผลลัพธ�และสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรุง 
                  ให/ผู/ขอกําหนดตําแหน#งระบุบทบาทหน/าท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู/ร#วมงาน
ทุกคนและบทบาทหน/าท่ีหลักของผู/ขอกําหนดตําแหน#ง โดยให/ผู/ร#วมงานทุกคนลงนามรับรอง ท้ังนี้ อาจไม#ต/อง
ระบุสัดส#วนการมีส#วนร#วมเป6นร/อยละก็ได/ 

 
หมวด ๘ 

แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ  
 

 ข/อ ๑ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงนามรับรองการมีส#วนร#วมในผลงานทางวิชาการว#า หากการ
เสนอผลงานทางวิชาการมีผู/ร#วมงานหลายคน จะต/องให/ผู/ร#วมงานทุกคนลงนามรับรองว#า แต#ละคนมีส#วนร#วม
ในผลงานเรื่องนั้นร/อยละเท#าใด และต/องระบุบทบาทหน/าท่ีและความรับผิดชอบในผลงานส#วนนั้นๆ 

      ในกรณีท่ีผู/เสนอขอไม#สามารถติดต#อให/ผู/ร#วมงานได/แม/แต#หนึ่งคน ให/ระบุจํานวนผู/ร#วมงาน
ทุกคนและถือว#าผู/ร#วมงานทุกคนมีส#วนร#วมในผลงานเท#ากัน  
      ส#วนกรณีท่ีผู/มีส#วนร#วมในผลงานลงนามได/ไม#ครบทุกคนก็ให/ถือตามสัดส#วนท่ีรับรองไว/และ
ให/ทําบันทึกเป6นลายลักษณ�อักษรชี้แจงเหตุผลให/ผู/บังคับบัญชาลงนามรับรองพร/อมแนบหลักฐานท่ีไม#สามารถ
ติดต#อได/ เช#น จดหมายถูกตีกลับ เป6นต/น 
       หากตรวจสอบพบภายหลังว#าผู/ขอกําหนดตําแหน#งระบุการมีส#วนร#วมไม#ตรงกับความเป6น
จริง จะถือว#าการกระทําของผู/นั้นเข/าข#ายผิดจริยธรรมไม#สมควรท่ีจะได/รับการพิจารณาแต#งต้ังให/ดํารงตําแหน#ง
ทางวิชาการ โดยให/คณะกรรมการท่ีคณะวุฒยาจารย�แต#งต้ังข้ึนสอบหาข/อเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยต#อไป 
                    การลงนามรับรองการมีส"วนร"วมในผลงานแต"ละชิ้น เม่ือได�ลงนามรับรองแล�วจะเปลี่ยนแปลงไม"ได� 

 

ข�อ ๒  ผลงานวิจัยท่ีใช�ประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน"งทางวิชาการต�องไม"เป.นงานวิจัยท่ี
เป.นส"วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ เว�นแต"ผู�เสนอขอกําหนดตําแหน"งจะได�
ทําการศึกษาวิจัยขยายผลต"อจากเรื่องเดิมจนปรากฏผลความก�าวหน�าทางวิชาการอย"างเห็นได�ชัดและจะ
พิจารณาเฉพาะส"วนท่ีศึกษาเพ่ิมเติมจากเดิมเท"านั้น 

 
 



๑๗ 

 

 

 ข/อ ๓  งานวิจัยในปpจจุบันมักวิเคราะห�จากหลายมุมและหลายสาขาวิชาเพ่ือให/ผลงานวิจัย
ครอบคลุมและแก/ปpญหาปpจจุบันท่ีซับซ/อนได/อย#างแท/จริง ดังนั้นผลงานวิจัยของผู/ขอกําหนดตําแหน#งทาง
วิชาการจึงมักไม#ได/เกิดจากการดําเนินงานแต#ผู/เดียว การกําหนดให/ผลงานวิจัยของผู/ขอฯ เป6น ๕๐% นั้น มิได/
หมายความว#า ต/องเป6นงานชิ้นเดียวเท#านั้น แต#อาจเป6นกลุ#มงานวิจัยในเรื่องเดียวกันหรือในแนวเดียวกัน ซ่ึงเม่ือ
รวมกันแล/วเกิน ๕๐%  นอกจากนี้การทํางานวิจัยในลักษณะกลุ#มเรื่องเดียวกันย#อมแสดงให/เห็นเส/นทางความ
สนใจและความชํานาญในการวิจัยในแนวเรื่องนั้น ๆ ของผู/ขอกําหนดตําแหน#งฯ    

                 ในระดับศาสตราจารย�ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  ผู/ขอกําหนดตําแหน#งทางวิชาการ
ควรจะมีผลงานหนึ่งหรือ ๒ ชิ้นท่ีมีส#วนในการทําเกิน ๕๐% ข้ึนไป ซ่ึงหมายความว#าได/ดําเนินงานในส#วนสําคัญ
ของงานชิ้นนั้น ๆ เช#น การเป6นผู/วิจัยหลัก คิดโจทย�วิจัย / ออกแบบงานวิจัย / สรุปวิเคราะห�การวิจัย / อธิบายผล 
เป6นต/น 

 ข/อ ๔  ผู/ขอกําหนดตําแหน#งทางวิชาการ โดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร�สุขภาพอาจใช/บทความวิจัยท่ีทําร#วมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามาเป6นผลงานวิจัยในการขอ
กําหนดตําแหน#งทางวิชาการ บทความวิจัยเหล#านี้เป6นงานแยกจากวิทยานิพนธ�ของนิสิตและเป6นงานตีพิมพ�ท่ี
บังคับเพ่ือจบการศึกษาของนิสิต โดยท่ัวไปจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยเห็นว#า การมีส#วนร#วมของอาจารย�ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ�ในบทความวิจัยเหล#านี้ ควรเป6นประมาณ ๕๐% เพราะผลงานนี้เป6นการฝsกฝนนิสิตและ
อาจารย�ท่ีปรึกษาทําหน/าท่ีดูแล โดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาเอก   อนึ่ง การเป6นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษานั้น อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�จะรับเป6นท่ีปรึกษาในเรื่อง/หัวข/อท่ีตนถนัดและสนใจ 
ในเรื่องความสนใจนั้นมีข/อเสนอแนะว#า อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ควรหาแนวเรื่องให/ชัดเจน เพราะจะช#วย
ให/มีความชํานาญและรู/ลึกซ้ึงในแนวเรื่องนั้น ผลงานท่ีทํางานในฐานะท่ีปรึกษาก็จะแสดงให/เห็นความเชี่ยวชาญ
ในแนวเรื่องนั้น ๆ ได/ 

  ข/อ ๕  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยเห็นควรว#า ในระดับศาสตราจารย� ผลงานวิจัยท่ีขอกําหนด
ตําแหน#งศาสตราจารย�ควรต/องมีผลงานของผู/ขอกําหนดตําแหน#งทางวิชาการท่ีทําให/เห็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตนอย#างน/อย 1 ชิ้น 

 ข/อ ๖  ในการมีส#วนร#วมในผลงานนั้น ควรต/องมีความชัดเจนในการยอมรับว#าผู/อ่ืนมีส#วนร#วมใน
ระดับใดและในบทบาทใด เพ่ือเป6นการระงับซ่ึงการฟuองร/องหรือร/องเรียนของผู/ร#วมงานว#า ผู/ขอกําหนด
ตําแหน#งทางวิชาการไม#มีคุณธรรมหรือไม#ยุติธรรมในการแจ/งการมีส#วนร#วมของผู/ร#วมงานไม#ว#าจะเป6นนักวิจัย
ด/วยกันหรือนิสิต/นักศึกษา 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยมีแบบแสดงหลักฐานการมีส#วนร#วมในผลงาน ท่ีกลุ#มผู/วิจัยควร   
ลงนามเม่ือสิ้นสุดงานวิจัยทันทีและเก็บไว/เป6นหลักฐานและนํามาใช/ในการขอกําหนดตําแหน#งฯ การขอให/     
ลงนามในภายหลังมักเกิดความยุ#งยากท้ังในการติดต#อ และในการกําหนดน้ําหนักการมีส#วนร#วมของงาน 

 

 





 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ด้วยประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดหลักเกณฑ์
ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ว่าจะต้องมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  สําหรับตําแหน่งที่เสนอขอ  และจะต้องได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์  สําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร
ทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 

ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ  ๒  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน  และสมํ่าเสมอ  อย่างน้อยปีละ  ๒  ฉบับ 
(๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์  วัตถุประสงค์  ขอบเขตของวารสาร  และ

สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์ 
(๓) มีคณะบรรณาธกิารเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน   
(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า  วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer  reviewer)  ที่พิจารณา

คุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร   
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer  reviewer)  ที่ตรง
หรือเก่ียวเนื่องกับสาขาของบทความ  และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 



 หน้า   ๑๕ 
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(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอก  กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก   
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

(๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ  กรณีที่บทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย   

(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน  เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ  
ได้แก่  ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์  บทคัดย่อ  ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง   

ข้อ ๔ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ  ๓  แล้ว  
ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้  ก.พ.อ.  ทราบ  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ   

ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ  ๓  ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ  ๒  
จึงกําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ  ๓  มีผลบังคับใช้เป็นเวลา  ๓  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้มีผลบังคับใช้  หากพ้นระยะเวลาดงักล่าว  ก.พ.อ.  จะไม่รับรองวารสาร
ตามข้อ  ๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จาตุรนต์  ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

  วารสารทางวิชาการทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  ได้แก่ วารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปน้ี 

  ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
 -  Academic Search Premier  (http://www.ebsco.com/home) 
    (select ebscohost and then academic search premier) 
 -  Agricola  (http://agricola.nal.usda.gov) 
 -  BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
 -  CINAHL  (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
 -  EiCOMPENDEX  (http://www.ei.org) 
 -  ERIC  (http://www.eric.ed.gov/) 
 -  H.W.Wilson  (http://www.ebscohost.com) 
    (select ebscohost and then H.W.Wilson)  
 -  Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
 -  Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
 -  INSPEC  (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
 -  MathSciNet  (http://www.ams.org/mathscinet) 
 -  MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)   
 -  PsycINFO  (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
 -  Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
 -  ScienceDirect  (http://www.sciencedirect.com) 
 -  SciFinder  (https://scifinder.cas.org/) 
 -  Scopus  (http://www.info.scopus.com) 
 -  Social Science Research Network   
    (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
 -  Web of Knowledge  (http://wokinfo.com) 

  ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal               
Citation Index -- TCI)  เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุม่ที่ ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหตุ กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมลู ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิม่เติมต่อไป 


