
ได้ใช้จริง 

E-mail : pranee.a@chula.ac.th  

โทร. 089-536 -8813 



จุดเปลีย่นระหว่าง กพอ. เก่า และใหม่ (1 พ.ย. 61) 

เก่า ใหม่ (1 พ.ย.61) 

1.ประธาน กพว.   

- ไม่ระบุระดบั 

 

- เป็นศาสตราจารย ์

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

- ผศ. (ตรี-โท-เอก) หลงัสอน 9,5,2 ปี 

- รศ. หลงั ผศ. 3 ปี 

- ศ. หลงั รศ. 2 ปี 

 

- ผศ. (ตรี-โท-เอก) หลงัสอน 6, 4, 1 ปี 

- รศ. หลงั ผศ. 2 ปี 

- ศ. หลงั รศ. 1 ปี 



จุดเปลีย่นระหว่าง กพอ. เก่า และใหม่ (1พ.ย.61) (ต่อ) 

เก่า ใหม่ (1 พ.ย.61) 

3. ผลการสอน 

- ผศ. , รศ.  มี ชม. สอน 

- ศ.             มี ชม. สอน 

 

- 3 หน่วยกิต 

- มี ชม. สอน 

4. ผลงานวชิาการ (แยกอธิบาย) 

-แยกอธิบาย- 5. จริยธรรมจรรยาบรรณ 

- 5 ขอ้  

 

- เพิ่ม ขอ้ 6. การมีใบรับรองการใชส้ัตว์

และมนุษยใ์นงานวิจยั 



จุดเปลีย่นระหว่าง กพอ. เก่า และใหม่ (1พ.ย.61) (ต่อ) 

เก่า ใหม่ (1พ.ย.61) 

6. การแต่งตั้งทุกระดับ 

- วิธีปกติ  :  มติเสียงขา้งมาก 

- วิธีพิเศษ : 4 ใน 5 

 

- วิธีปกติ  :  มติเสียงขา้งมาก 

- วิธีพิเศษ  :  มติเสียงขา้งมาก 

7. การเผยแพร่ผลงานวชิาการทุก

ประเภท 

- ไม่ซํ้ากบัผลงานท่ีเคยใช ้

 

 

- ตอ้งเป็นผลงานหลงัการแต่งตั้ง

ตาํแหน่งวิชาการเดิม 



จุดเปลีย่นระหว่าง กพอ. เก่า และใหม่ (1พ.ย.61) (ต่อ) 

เก่า ใหม่ (1พ.ย.61) 

8. ลกัษณะการมีส่วนร่วม 

 - มีส่วนร่วมไม่นอ้ยกวา่ 50% 

 

- ไม่ใช่งานวจัิย ตอ้งมีส่วนร่วมไม่นอ้ย

กวา่ 50% และดาํเนินการหลกั 

- งานวจัิย :  ร่วมไม่นอ้ยกวา่ 50% หรือ  

                 :  ดาํเนินการหลกั และรวม

หลาย  วิจยั ไม่นอ้ยกวา่ 50% 

 



ผลงานทางวชิาการในการขอ ผศ. 

เก่า ใหม่ (1 พ.ย.61) 

ผลงานแต่งเรียบเรียง ตาํรา หนงัสือ 

บทความวชิาการ 1 เล่ม หรือ 

 ผลงานวจิยั 2เร่ือง (ดี) หรือ 

ผลงานวจิยั 1 เร่ือง หรือ ผลงานวจิยั 1 เร่ือง + ผลงานวชิาการใน  

ลกัษณะอ่ืน 1 รายการ (ดี) หรือ 

ผลงานวชิาการรับใชส้ังคม หรือ ผลงานวจิยั 1 เร่ือง + ผลงานวชิาการรับใช้

สังคม 1 เร่ือง (ดี) หรือ 

ผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืน ผลงานวจิยั 1 เร่ือง + ตาํรา/หนงัสือ 1 เล่ม (ดี) 



ผลงานทางวชิาการในการขอ รศ. 

เก่า ใหม่ (วธีิที ่1) 

ผลงานแต่งเรียบเรียง ตาํรา/หนงัสือ + 

ผลงานวจิยั หรือ 

ตาํรา/หนงัสือ 1 เล่ม + ผลงานวจิยั 2 เร่ือง (ดี) 

หรือ 

ผลงานวจิยัแต่งเรียบเรียง ตาํรา/หนงัสือ 

+ ผลงานรับใชส้ังคมหรือ 

ตาํรา/หนงัสือ 1 เล่ม + ผลงานวจิยั 1 เร่ือง + 

ผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืน (ดี) หรือ 

ผลงานแต่งเรียบเรียง ตาํรา/หนงัสือ + 

ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน 

ตาํรา/หนงัสือ 1 เล่ม + ผลงานวจิยั 1 เร่ือง + 

ผลงานวชิาการรับใชส้ังคม (ดี)  



ผลงานทางวชิาการในการขอ รศ. 

เก่า ใหม่ (วธีิที ่2) 

ผลงานแต่งเรียบเรียง ตาํรา/หนงัสือ + 

ผลงานวจิยั หรือ 

ผลงานวจิยั 3 เร่ือง (ดีมาก 2 เร่ือง ดี 1 เร่ือง) 

หรือ 

ผลงานวจิยัแต่งเรียบเรียง ตาํรา/หนงัสือ 

+ ผลงานรับใชส้ังคมหรือ 

ผลงานวจิยั 2 เร่ือง (ดีมาก) + ผลงานวชิาการ

ในลกัษณะอ่ืน (ดี) หรือ 

ผลงานแต่งเรียบเรียง ตาํรา/หนงัสือ + 

ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน 

ผลงานวจิยั 2 เร่ือง (ดีมาก) + ผลงานวชิาการ

รับใชส้ังคม (ดี) หรือ 

ตาํรา/หนงัสือ 3 เล่ม (ดีมาก 2 เล่ม ดี 1 เล่ม) 

(กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 



ผลงานทางวชิาการในการขอ ศ. 

เก่า (วธีิที ่1) ใหม่ (วธีิที ่1) 

ตาํรา/หนงัสือ 1 เล่ม  

+ ผลงานวจิยั 1 เร่ือง หรือ 

ตาํรา/หนงัสือ 1 เล่ม (ดีมาก)  

+ ผลงานวจิยั 5เร่ือง (ดีมาก) หรือ 

ตาํรา/หนงัสือ 1 เล่ม  

+ ผลงานรับใชส้ังคม หรือ 

ตาํรา/หนงัสือ 1 เล่ม + ผลงานวจิยั 1 เร่ือง  

+ ผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืน/ผลงาน

วชิาการรับใชส้ังคม 5 เร่ือง (ดีมาก) 

ตาํรา/หนงัสือ 1 เล่ม  

+ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน 



ผลงานทางวชิาการในการขอ ศ. 

เก่า (วธีิที ่2) ใหม่ (วธีิที ่2) 

ผลงานวจิยั 1 เร่ือง (ดีเด่น) หรือ ผลงานวจิยั 5เร่ือง (ดีเด่น) หรือ 

ผลงานรับใชส้ังคม (ดีเด่น) หรือ ผลงานวจิยั 1 เร่ือง (ดีเด่น) 

+ ผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืน/ผลงาน

วชิาการรับใชส้ังคม 5 เร่ือง (ดีเด่น) 

ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน 

(ดีเด่น) หรือ 

ตาํรา/หนงัสือ (ดีเด่น) 



ผลงานทางวชิาการในการขอ ศ. 

เก่า (วธีิที ่1) ใหม่ (วธีิที ่1 กลุ่มสังคม) 

ตาํรา/หนงัสือ 1 เล่ม  

+ ผลงานวจิยั 1 เร่ือง หรือ 

ตาํรา/หนงัสือ 2 เล่ม (ดีมาก)  

+ ผลงานวจิยั 2 เร่ือง (ดีมาก) หรือ 

ตาํรา/หนงัสือ 1 เล่ม  

+ ผลงานรับใชส้ังคม หรือ 

ตาํรา/หนงัสือ 2 เล่ม + ผลงานวจิยั 1 เร่ือง  

+ ผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืน/ผลงาน

วชิาการรับใชส้ังคม 2 เร่ือง (ดีมาก) 

ตาํรา/หนงัสือ 1 เล่ม  

+ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน 



ผลงานทางวชิาการในการขอ ศ. 

เก่า (วธีิที ่2) ใหม่ (วธีิที ่2 กลุ่มสังคม) 

ผลงานวจิยั 1 เร่ือง (ดีเด่น) หรือ ผลงานวจิยั 3 เร่ือง (ดีเด่น) หรือ 

ผลงานรับใชส้ังคม (ดีเด่น) หรือ ผลงานวจิยั/ตาํรา/หนงัสือ 1 เร่ือง (ดีเด่น) 

+ ผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืน/ผลงาน

วชิาการรับใชส้ังคม 3 เร่ือง (ดีเด่น) หรือ 

ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน 

(ดีเด่น) หรือ 

ตาํรา/หนงัสือ 3 เล่ม (ดีเด่น) 

ตาํรา/หนงัสือ (ดีเด่น) 



ขอตาํแหน่ง ผศ. รศ. ศ. 

ตอ้งมีอะไรบา้ง  4  มี 

1. มีคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหน่ง  ดาํรงตาํแหน่ง และปฏบิตัหินา้ที่ในตาํแหน่ง 

หรอืผลงานทางการสอน    

2. มีผลการสอน  มีชัว่โมงสอนประจํา วิชาใดวิชาหน่ึงที่กําหนดไวใ้นหลกัสูตร

ของสถาบนัอดุมศึกษา และมีความชํานาญ (ผศ.)/มีความชํานาญพเิศษ (รศ.)/มี

ความเช่ียวชาญ (ศ.) ในการสอน 

3. มีผลงานทางวิชาการ มีปรมิาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผูท้รงคุณวฒุใิน

สาขาวชิานั้น 

4. มีจรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ  ซ่ือสตัย ์ใหเ้กยีรต ิไม่ละเมิดสทิธ ิ 

เสนอตามจรงิ และชอบดว้ยกฎหมาย 



ช่ือคณะกรรมการ ฯ 

1) ก.พ.อ.   =  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา (สกอ 
แต่งตัง้) 

2) ก.พ.ว.    =  คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการ (สภาสถาบัน
แต่งตัง้) 

3) อ.ก.พ.ว.  =  คณะอนุกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการ (คณะวชิา
แต่งตัง้) 

4) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพ่ือทาํหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการ และ

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ (กพว แต่งตัง้) ประกอบด้วย 

 4.1 ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิฯ (มาจาก กพว.) (leader) 
 4.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ(มาจากบัญชี กพอ.) (reader) 



ประธาน    เป็นกรรมการสภาสถาบนัประเภทผูท้รงคณุวฒุ ิระดบัศาสตราจารย ์

กรรมการ  มาจากภายนอกสถาบนั ไม่นอ้ยกว่า 5 คน (คดัจากบญัชี กพอ.) 

เลขานุการ / ผูช่้วยเลขานุการ 



ประเภทของผลงานทางวิชาการ 

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
 กลุ่ม ๑ งานวิจยั 

 กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 

๒.๑. ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม 

๒.๒ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาการเรยีนการ

สอนและการเรยีนรู ้

๒.๓ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบาย

สาธารณะ 

๒.๔ กรณีศกึษา (Case Study) 

๒.๕ งานแปล 

๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม 

และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั 

๒.๗ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

๒.๘ ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสนุทรยีะ ศลิปะ 

๒.๙ สทิธบิตัร 

๒.๑๐ ซอฟตแ์วร ์

 กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม 

 กลุ่ม ๔  
๔.๑ ตาํรา 

๔.๒ หนงัสอื 

๔.๓ บทความทางวชิาการ 



“การแต่งตัง้โดยวิธีพิเศษ” 

1. การขอข้ามตําแหน่งจาก  อาจารย์....รองศาสตราจารย์ 

2. ระยะเวลาในการดํารง และปฏิบตังิานในตําแหน่งไม่ครบเกณฑ์ 

3. เปล่ียนแปลงสาขาวิชาเช่ียวชาญ 

ได้แก่กรณีต่อไปนี ้



คาํจาํกัดความตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

ผลการสอน  หรือผลงานทางการสอน 

ผลงานทางวิชาการ 

ลักษณะการเผยแพร่ 

ลักษณะการมีส่วนร่วม 

ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 



เอกสารประกอบการสอน 

คาํนิยาม     ผลงานท่ีใช้ประกอบการสอนรายวิชาตามหลกัสตูร 

รูปแบบ       เป็นเอกสารจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม  หรือส่ืออ่ืน ๆ 

ประกอบด้วย  ประมวลการสอน  แผนการสอน  หัวข้อบรรยายที่มีรายละเอียด

ประกอบพอสมควร  และควรมีข้อมลูประกอบ ดงัต่อไปนี ้ เช่น  รายช่ือบทความ  

รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ  บทคัดย่อ  แผนภูมิ  แถบเสียง  ภาพเล่ือน  ที่ มี

ความเก่ียวข้องกับรายวชิานัน้       

การเผยแพร่    ใช้ประกอบการสอน ไมน้่อยกวา่ 2 ภาคการศกึษา (แล้วแตส่ถาบนั) 

ลักษณะคุณภาพ    ตามแบบประเมินคณุภาพท่ีสถาบนักําหนด 



เอกสารคาํสอน 

คาํนิยาม     ผลงานท่ีใช้สอนในรายวิชาฯ  โดยอาจพฒันาขึน้จากเอกสารประกอบการ

สอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน  จัดเป็นเคร่ืองมือสําคัญของ

ผู้ เรียนท่ีนําไปศกึษาด้วยตนเอง  

รูปแบบ    เป็นเอกสารของวิชาท่ีสอนท่ีจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม.....ตัวอย่างหรือ

กรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ  แบบฝึกปฏิบัติ  รวมทัง้การอ้างอิง

เพ่ือขยายความที่มาของสาระและข้อมูล  และบรรณานุกรมที่ทันสมัย 

การเผยแพร่    ใช้เป็นคําสอนในหลกัสตูรมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2 ภาคการศกึษา 

ลักษณะคุณภาพ    ตามแบบประเมินคณุภาพท่ีสถาบนักําหนด 



บทความทางวชิาการ 

คาํนิยาม     งานเขียนทางวิชาการ  กําหนดประเด็นชัดเจน  วิเคราะห์อธิบายตาม

หลกัวิชาการ  อาจนําความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียง และแสดงทศันะ

ทางวิชาการของตนชัดเจน 

รูปแบบ    เป็นบทความไม่ยาว  ประกอบด้วย  ท่ีมา  เหตผุล  กระบวนการอธิบาย  

วิเคราะห์  และบทสรุป  อ้างอิงและบรรณานกุรมครบสมบูรณ์ 

การเผยแพร่    - ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ท่ีมีกําหนดการเผยแพร่ 

      - หนังสือท่ีมีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคณุภาพ 

  - ประมวลผลการประชมุทางวิชาการ (proceedings) 
   ระดบัชาติ หรือนานาชาติ  



ลักษณะคุณภาพของบทความทางวชิาการ 

ระดับด ี เนือ้หาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัย มีแนวคิด และการ

นําเสนอท่ีชดัเจนเป็นประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 

ระดับดีมาก  เหมือนระดบัดี  แตเ่พิ่ม 

  -  มีการวเิคราะห์  และเสนอความรู้ หรือวิธีการท่ีทนัสมยัต่อความก้าวหน้า

ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 

 -  สามารถใช้อ้างองิ หรือนําไปปฏบัิตไิด้ 

ระดับดีเด่น  เหมือนระดบัดีมาก  แตเ่พิ่ม 

 -  เป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ และมีการสงัเคราะห์จนถึงระดบัท่ีสร้างองค์

ความรู้ใหมใ่นเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

 -  มีการกระตุ้นให้เกิดความคิด  และค้นคว้าตอ่เน่ือง 



ตาํรา 

คํานิยาม  ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงขึน้อย่างเป็นระบบ  มีความเป็น   

เอกภาพ  และครอบคลมุเนือ้หาสาระของวิชา หรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชา หรือ

หลกัสตูรท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดฯ... ผู้อ่านอาจจะไม่ใช่

ผู้ เรียนสามารถอ่านและทําความเข้าใจในสาระด้วยตนเอง 

รูปแบบ  จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม (หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม) ประกอบด้วย  คํานํา  

สารบัญ  เนือ้เ ร่ือง  การอธิบาย หรือการวิ เคราะห์ /สังเคราะห์  การสรุป            

การอ้างอิง  ดรรชนี  และบรรณานกุรมท่ีทนัสมยั และครบถ้วนสมบูรณ์   



ตาํรา  (ต่อ) 

         ถ่ายสําเนาเย็บเลม่  หรือ 

         E-Textbook 

         ต้องกว้างขวาง จํานวนพิมพ์อาจเป็นดัชนีได้แต่
ต้องผา่นการตรวจสอบ และรับรองจากสถาบนัทางวิชาการท่ี

เก่ียวข้องกับสาขาวิชานัน้  ต้องใช้ในการเรียนการสอน

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

     พิมพ์เป็นรูปเลม่โดยโรงพิมพ์ หรือสํานกัพิมพ์ หรือ 

และ 



ตาํรา (ต่อ) 

(เหมือนบทความทางวชิาการ) 

ระดับดี  :   เนือ้หาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์  และทันสมัย  มีแนวคิด 
และการนําเสนอท่ีชดัเจนเป็นประโยชน์ 

ระดับดีมาก  :   เพิ่ม 

  มีวเิคราะห์  และเสนอความรู้ทนัสมยั 

  มีสอดแทรกความคิดริเร่ิม  และประสบการณ์  หรือผลงานวิจัยของ

ผู้ เขียน 

  มีสามารถนําไปใช้อ้างองิ/ปฏิบัตไิด้ 



ตาํรา (ต่อ) 

ระดับดีเด่น  :  เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก  เพิ่ม 

  มีลกัษณะงานบุกเบกิทางวิชาการ  และมีการสงัเคราะห์  จนถึง

สร้างองค์ความรู้ใหม่ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

  มีการกระตุ้นให้เกิดความคิด  และค้นคว้าตอ่เน่ือง 

  เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการ / วิชาชีพระดบัชาติ 

และ/หรือ นานาชาติ 



หนังสือ 

ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงโดยมีรากฐานทางวชิาการที่ม่ันคง 

ให้ทศันะของผู้ เขียนท่ีสร้างเสริมปัญญาความคดิ 

สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานัน้ และ/หรือสาขาท่ี
เก่ียวข้อง 

ไม่จาํเป็นต้องสอดคล้อง หรือเป็นไปตามข้อกาํหนดของหลักสูตร หรือของ
วิชาใดวิชาหนึง่ในหลกัสตูร 

 ไม่จาํเป็นต้องนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึง่ 

เนือ้หาสาระของหนงัสือต้องมีความทันสมัย เม่ือพิจารณาถงึวันที่จัดพมิพ์ 

ต้องเผยแพร่สูส่าธารณชนมาแล้วไมน้่อยกวา่  4  เดือน 

คาํนิยาม 



หนังสือ (ต่อ) 

รูปแบบ         เป็นเอกสารท่ีจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย  คํานํา  สารบัญ  
เนือ้เ ร่ือง  การวิเคราะห์และ/หรือสังเคราะห์  การสรุป  การอ้างอิง  ดรรชนี  และ

บรรณานกุรมท่ีทนัสมยั  ครบถ้วนสมบูรณ์ 

การเผยแพร่  โดยการพิมพ์เป็นรูปเล่ม  โดยโรงพิมพ์ หรือสํานกัพิมพ์ 

ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น E-book เป็นต้น 

การเผยแพร่ต้องกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิชาตา่ง ๆ ในหลกัสตูรเทา่นัน้ 

จาํนวนพมิพ์เป็นดชันีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ได้ แตอ่าจใช้ดชันีอ่ืนวดัความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกนั 

ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า รตรวจสอบ และ รับรองก า ร เ ผ ย แ พ ร่ จ า ก 
สถาบนัอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับ

สาขาวิชานัน้ 



หนังสือ (ต่อ) 

ลักษณะคุณภาพ

  ระดับดี  :   เป็นหนังสือมีเนือ้หาสาระทางวิชาการถูกต้อง  สมบูรณ์และ
ทันสมัย     มีแนวคิด และการนําเสนอท่ีชดัเจน  เป็นประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 

ระดับดีมาก  :   เกณฑ์เดียวกบัระดบัดี  และต้อง 

มีการวิเคราะห์ และเสนอความรู้หรือวิชาการท่ีทนัสมยัต่อ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ตอ่วงวชิาการ 

มีสอดแทรกความคิด ริ เ ร่ิม  และประสบการณ์  หรือ

ผลงานวิจัยของผู้ เขียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ท่ีท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 

สามารถนําไปใช้อ้างองิ หรือนําไปปฏบัิตไิด้ 



ระดับดีเด่น  :   เกณฑ์เดียวกบัระดบัดีมาก  และต้อง 

หนังสือ (ต่อ) 

มีลักษณะงานบุกเบิกทางวิชาการ และมีการสังเคราะห์

จนถงึระดบัท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

มีการกระตุ้นให้เกิดความคิด และค้นคว้าตอ่เน่ือง 

เป็นท่ีเช่ือถือ  และยอมรับในวงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ี

เก่ียวข้องในระดบัชาติ และ/หรือนานาชาติ 



คาํนิยาม 

งานวจัิย 

 ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นงานศึกษา หรืองานค้นคว้าอย่างมี
ระบบด้วยวธีิวทิยาการวจัิยที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ  

 ต้องมีวตัถปุระสงค์  ประเดน็ปัญหา และคาํถามท่ีชดัเจน 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งคําตอบหรือข้อสรุปท่ีจะนําไปสู่การแก้ปัญหา
ดงักลา่ว หรือเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 เอือ้ต่อการนําวิชาการนัน้ไปประยุกต์ 



รูปแบบ  อาจจดัได้  2  รูปแบบ 

งานวจัิย (ต่อ) 

 1. รายงานการวิจัย  ท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และชัดเจน  ตลอด

ทัง้กระบวนการวิจัย  อาทิ  การกําหนดประเด็นปัญหา  วัตถุประสงค์ 

(คําถาม) ปริทศัน์วรรณกรรม  การตัง้สมมติุฐาน  การเก็บรวบรวมข้อมลู  

การพิสูจน์สมมุติฐาน  การวิเคราะห์ข้อมูล  การประมวลผล  สรุปผล  

และให้ข้อเสนอแนะ  การอ้างอิง  และอ่ืน ๆ    

 2. บทความวจัิย  ท่ีประมวลสรุปกระบวนการวิจยั  ในผลงานวิจยัตาม

คํานิยามงานวิจัย  ในผลงานวิจยันัน้  โดยมีความชดัเจนกระชับและ

สัน้  สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ  หรือตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการ  แสดงเฉพาะ abstract ไม่ได้ 



การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดงันี ้

  ในรูปบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  ทัง้นี ้ วารสารทาง

วิชาการนัน้อาจเผยแพร่ในรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ที่ มี

กาํหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 

  ในหนงัสือรวมบทความวิจยัในรูปแบบอ่ืนท่ีมีบรรณาธิการประเมิน 

และตรวจสอบคณุภาพ 

  ในหนังสือประมวลผลการประชมุทางวิชาการ (proceedings) 

ของการประชมุทางวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 
  การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ท่ีมีรายละเอียด  และ

ความยาว  ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ  และแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ และ

วิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศ และ/หรือ

ตา่งประเทศอย่างกว้างขวาง 

งานวจัิย (ต่อ) 



ลักษณะคุณภาพ 

งานวจัิย (ต่อ) 

 ระดับดี  :  มีกระบวนการวิจยัทกุขัน้ตอนถูกต้อง เหมาะสม ในระเบียบวิธี
วิจยั ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนําไปประยุกต์ได้ 

 ระดับดีมาก : เกณฑ์เดียวกบัระดบัดี และเพิ่มเป็นผลงานท่ี... 

  แสดงถึงการวิเคราะห์  และนําเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึง้กว่า

งานเดิมท่ีเคยมีผู้ศกึษามาแล้ว 

  เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนําไป

ประยุกต์ได้อยา่งแพร่หลาย 



งานวจัิย (ต่อ) 

 ระดับดีเด่น  :  เกณฑ์เดียวกบัระดบัดีมาก  และเพิ่มเป็นผลงานท่ี... 

  เป็นงานบุกเบกิท่ีมีคณุค่าย่ิง  และมีการสงัเคราะห์อย่างลกึซึง้  

จนทําให้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  ทําให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการอยา่งชดัเจน 

  เป็นท่ียอมรับ และได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในวง

วิชาการ  หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องในระดบัชาติ และ/หรือระดบันานาชาติ 



ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน 

ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 

1) ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม 

2) ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู ้

3) ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ 

4) กรณีศกึษา (Case Study) 

5) งานแปล 

6) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะ

เดยีวกนั 

7) ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

8) ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสนุทรยีะ ศลิปะ 

9) สทิธบิตัร 

10) ซอฟตแ์วร ์



ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน (ต่อ) 

รูปแบบ 

  รูปเล่ม  ภาพยนตร์  แถบเสียง  แบบแปลน  หรือรูปแบบอ่ืนตามลกัษณะ

ของงานประดิษฐ์ 

  มีคําอธิบายชีแ้จงชดัเจนประกอบผลงานนัน้  เพ่ือชีว้่าทําให้เกิด  การ

พิจารณา  ความก้าวหน้า  เสริมสร้างความรู้  ก่อประโยชน์  เป็นต้น 

  กรณีเป็นสิ่งประดษิฐ์  การออกแบบ  หรือมุ่งในเชิงปฏิบติัต้องผ่านการ

พิสจูน์  หรือแสดงหลักฐานที่แสดงคุณค่า 



ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน (ต่อ) 

การเผยแพร่  :  เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่  ดงันี ้

  พิมพ์เป็นรูปเล่มโดยโรงพิมพ์  สํานกัพิมพ์ 

  ถ่ายสาํเนาเยบ็เล่ม 

  ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น  ซีดีรอม  หรือ  E-book ฯลฯ 

  จัดนิทรรศการ  จดัแสดง  การจดัการแสดง  หรือโดยมีการนําไปใช้  หรือ

ประยุกต์ใช้อยา่งแพร่หลาย 

  ต้องได้รับการตรวจสอบ และรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ

ของสถาบันอุดมศึกษา  คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับ

สาขาวิชานัน้  และเผยแพร่สูส่าธารณชนมาแล้วไมน้่อยกวา่  4 เดือน 



ลักษณะคุณภาพ 

 ระดับดี  :  เป็นผลงานใหม่  หรือเป็นการนําสิ่งท่ีมีอยู่แล้วมาประยกุต์ด้วย
วธีิการใหม่ ๆ และผลงานนัน้ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึง่ 

 ระดับดีมาก  :  เกณฑ์เดียวกบัระดบัดี และต้อง 

  ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ  หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ในสาขาวิชาท่ีเสนอ 

  เป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์  ต้องเป็นท่ียอมรับของผู้ เช่ียวชาญใน

สาขาวิชานัน้ ๆ  

ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน (ต่อ) 

 ระดับดีเด่น  :  เกณฑ์เดียวกบัระดบัดี และต้องเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปใน
วงวิชาการ  และ/หรือวงวิชาชีพทัง้ในระดบัชาติ และ/หรือระดบันานาชาติ 



งานแปล 

คาํนิยาม 

  งานแปลจากตวังานต้นแบบท่ีเป็นงานวรรณกรรม  งานด้านปรัชญา  

ประวติัศาสตร์  หรือวิทยาการสาขาอ่ืน   

  เม่ือแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด 

  แปลจากภาษาต่างประเทศเป็นไทย หรือไทยเป็นต่างประเทศ  หรือ

ตา่งประเทศเป็นตา่งประเทศอ่ืน 



งานแปล (ต่อ) 

การเผยแพร่ (เหมือนกรณีตํารา  และหนงัสือ) 

  รูปเล่มโดยโรงพิมพ์  หรือสํานกัพิมพ์   

  ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น ซีดีรอม หรือ E-book เป็นต้น 

  การเผยแพร่ต้องกว้างขวางมากกว่าในการเรียนการสอน  จาํนวน

พมิพ์เป็นดัชนี 

  ต้องได้รับการตรวจสอบ  และรับรองการเผยแพร่ ฯ 

  ต้องเผยแพร่ไมน้่อยกวา่  4  เดือน 



ลักษณะคุณภาพ 

 ระดับด ี  แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตวับท  แบบแผนทางความคิด 

และ/หรือวฒันธรรมต้นกําเนิด  และบ่งชีค้วามสามารถในการส่ือ

ความหมายได้อย่างดี 

 มีการศึกษาวิเคราะห์ และตีความทัง้ตัวบทและบริบทของตัว

งานในลกัษณะท่ีเทียบได้กับงานวจัิย 

 ให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมทัง้

ระดบั    มหภาค และจลุภาค 

 ระดับดีมาก  แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท  แบบแผนทางความคิด 

และ/หรือวัฒนธรรมต้นกําเนิด และบ่งชีค้วามสามารถในการส่ือ

ความหมายในระดับสูงมาก 

 มีการศึกษาวิเคราะห์ และตีความทัง้ตัวบทและบริบทของตัว

งานอย่างละเอียดลกึซึง้ ในลกัษณะท่ีเทียบได้กบังานวิจยั 

งานแปล (ต่อ) 



งานแปล (ต่อ) 

ลักษณะคุณภาพ 

 ระดับดีมาก  ให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสม ทัง้

ระดบัมหภาค และจลุภาค  

 ระดับดีเด่น  ให้ข้อสรุปในด้านเชิงวิธีการแปล และทฤษฎีการแปลใช้เกณฑ์เดียวกบั

ระดบัดีมาก  โดยมีข้อกําหนดเพิ่มเติม  ดงันี ้

 เป็นงานท่ีแปลมาจากต้นแบบท่ีมีความสําคัญในระดับท่ีมีผลให้

เกิดการเปล่ียนแปลงทางวชิาการ 

 เป็นงานท่ีแปลอยูใ่นระดบัท่ีพงึยดึถือเป็นแบบฉบับได้ 

 มีการให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปล  และทฤษฎีการแปลท่ีมี

ลกัษณะการบุกเบกิทางวิชาการ 



ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

  ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของ  และเป็นผู้ดาํเนินการเอง 

  ถ้าเป็นงานท่ีผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่     

น้อยกว่า  ร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดาํเนินการหลักในเร่ืองนัน้ 

  ต้องมีผลงานวิจยัอีกหลายเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคล้องกนั รวมไม่น้อยกว่า      

ร้อยละ 50 ของผลงานหนึง่เร่ือง 

  ผู้ดาํเนินการวิจัยหลัก  หมายถึง  บคุคลท่ีมีบทบาท และความรับผิดชอบ

สําคัญในการออกแบบการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผลการวิจัย  

และให้ข้อเสนอแนะ 

  แนวปฏิบัต ิต้องให้ผู้ ร่วมงานลงนามรับรอง รวมทัง้ระบุบทบาทหน้าที่ 

และความรับผิดชอบในผลงานนัน้ เม่ือลงนามแล้วจะเปล่ียนแปลงไม่ได้ และหากไม่

ตรงจริงอาจเข้าข่ายผิดจริยธรรม 



คาํสาํคัญที่ต้องจาํ 

ถูกตอ้ง 

สมบูรณ์ 
ทนัสมยั 

บุกเบิก 

วเิคราะห์ 

องคค์วามรู้ 

อา้งอิง ปฏิบติั 

ยอมรับ 

ริเร่ิม 

อา้งอิง 

กวา้งขวาง 

ประโยชน์ 

กระตุน้ 

ซ่ือสตัย ์
ชอบดว้ยกฎหมาย 

ใหเ้กียรติ 

ไม่ละเมิดสิทธิ 

มีความจริง 



เอกสารอ้างองิ 

ประกาศ ก.พ.อ.เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2560 
 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/43.PDF 







 

Cardinal Sins on Research Misconducts 
1. Plagiarism แอบลอกงานตวัเองและคนอ่ืน 
2. Fabrication ปัน้นํา้เป็นตวั 
3. Falsification แอบแก้ข้อมลู เป็นเท็จ 
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