คูมือการจัดทำผลงานทางวิชาการ
สำหรับคณาจารย
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

โดย
ศูนยวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมผูบริหารสํานักเทคโนโลยีการศึกษา
ครั้ังที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565
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คำนำ
คูมือการจัดทำผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารยสำนักเทคโนโลยีการศึกษานี้ จัดทำขึ้นเพื่อเปน
แนวปฏิบัติสำหรับคณาจารยที่จะดำเนินการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการเมื่อครบกำหนดกรอบเวลาการยื่น
ขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาศึกษาศาสตร (6501) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (650161)
ซึ่งไดรวบรวมขอมูล เอกสารที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนที่จำเปนตองใชสำหรับการขอกำหนดตำแหนงเพื่อให
คณาจารย ส ามารถทำความเข า ใจและนำไปปฏิ บ ั ติ ต ามขั ้ น ตอนต า งๆ ได อ ย า งถู ก ต อ ง รวมถึ ง การนำ
ภาพประกอบมาใชเพื่อการทำผลงานทางวิชาการและแหลงขอมูลเพื่อการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ศูนยวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
เมษายน 2565
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สารบัญ
•
•
•
•
•
•

ผังขั้นตอนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ
แผนจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษาทางไกล
การนำภาพประกอบมาใชในการผลิตสื่อเพื่อการทำผลงานทางวิชาการ
แหลงขอมูลเพื่อการสืบคนและเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ตัวอยางบันทึกขอความ
เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยการกำหนด
ตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
• บรรณานุกรม

หนา
1
4
5
8
14
18
74

1

สวนของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผังขั้นตอนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ
ผูขอสงเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ
ประกอบดวย
1. ภาระงานสอนยอนหลัง 3 ป (ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) จำนวน 35 ชั่วโมง
2. แผนจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษาทางไกล (ตองเปนชุดทีผ่ ลิตเสร็จและเปดสอนแลว)
(ผศ. 3 แผน / รศ. 5 แผน / ศ. 5 แผน) สำหรับประเมินการสอน (เอกสารหมายเลข 1)
3. ผลงานทางวิชาการ (เพื่อประกอบการพิจารณาตำแหนงที่เสนอขอ) ตามเกณฑ ก.พ.อ. กำหนด
จัดเตรียมผลงานครบถวน

ผูขอตรวจสอบคุณสมบัติที่กองทรัพยากรบุคคล
(เอกสารหมายเลข 2)
มีบันทึกผลการตรวจสอบฯ
จากกองทรัพยากรบุคคล

ผูขอกรอกแบบประวัติในแบบ ก.พ.อ.03/มสธ.01
(เอกสารหมายเลข 4)

ผูขอสงแบบ กพอ.03/มสธ0.1 พรอมหลักฐานจำนวน 1 ชุด
ไปยังฝายเลขานุการ ก.พ.ว. เพื่อตรวจสอบความถูกตองพรอมผลงานทางวิชาการ
แกไขตามขอเสนอแนะของฝายเลขานุการ ก.พ.ว.

ผูขอสงแบบ กพอ.03/มสธ0.1 พรอมหลักฐาน จำนวน 4 ชุด
ไปยังสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (ผาน หน.ศวช) เพื่อตรวจสอบความครบถวน
(เขาที่ประชุมผูบริหารสำนักฯ)

ที่ประชุม ผบร.เสนอรายชื่อ กก.ประเมินผล
การสอนสงไปยัง ฝายเลขานุการ ก.พ.ว.

ตัวอยางบันทึกขอความ
(เอกสารหมายเลข 3)
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สวนของฝายเลขานุการ ก.พ.ว.
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4
แผนจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษาทางไกล
จัดทำรูปเลม แผนจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษาทางไกล
ปก
คำนำ
สารบัญ
เนื้อหาประกอบดวย 4 สวน
สวนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับชุดวิชา
1.1 คำอธิบายชุดวิชา
1.2 วัตถุประสงคชุดวิชา
1.3 รายชื่อหนวยการสอน
1.4 การวิเคราะหความสอดคลองของรูปแบบสื่อการศึกษากับโครงสรางชุดวิชา
สวนที่ 2 การออกแบบสื่อการศึกษาชุดวิชา
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.2 การออกแบบสื่อการศึกษาชุดวิชา
สวนที่ 3 แผนการสอนรายการ โครงสรางรายการ และบทรายการ
3.1 แผนการสอนรายการ
3.2 โครงสรางรายการ
3.3 บทรายการ
สวนที่ 4 การตรวจพิจารณาและปรับปรุงสื่อการศึกษา
4.1 ผลการตรวจพิจารณาคุณภาพสื่อการศึกษา
4.2 การปรับปรุงสื่อการศึกษา
บรรณานุกรม

เอกสารหมายเลข 1
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การนำภาพประกอบมาใชในการผลิตสื่อเพื่อการทำผลงานทางวิชาการ
องคประกอบหนึ ่งที ่สำคั ญประการหนึ่ งสำหรั บการผลิต รายการเพื่ อการศึกษาที่ชว ยใหผูรั บ สาร
สามารถทำความเขาใจกับเนื้อหาสาระไดอยางประสิทธิภาพ นั่นคือภาพประกอบรายการ ไมวาจะเปนภาพนิ่ง
(Still Image) ภาพวิดีโอ (Video) หรือภาพเคลื่อนไหว (Animation) เปนตน การสืบคนภาพเพื่อนำมาใช
ประกอบรายการแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ (1) ภาพที่มีลิขสิทธิ์ (Copyright) และ(2) ภาพที่อยูภายใตสัญญาค
รีเอทีฟคอมมอนต ซึ่งแนนอนวาการนำภาพที่มีลิขสิทธิ์มาใชประกอบรายการจำเปนตองขออนุญาตเจาของ
ผลงานหรือเจาของลิขสิทธิ์โดยสามารถขออนุญาตผานการประสานงานในรูปแบบของวาจาหรือเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหมีหลักฐานยืนยันแตอยางไรก็ดีในปจจุบันมีภาพประกอบจำนวนมากที่เจาของผลงานอนุญาตให
สามารถนำมาใชไดโดยไมจำเปนตองขออนุญาตแตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวอยางเครงครัด ดังนั้นการ
สืบคนภาพเพื่อนำมาใชประกอบรายการโดยไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์จำเปนที่ตองทำความเขาใจเกี่ยวกับ
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส (Creative Commons License) ซึ่งหมายถึง สัญญาอนุญาตการเปดหรือ
ละสิทธิบางบางประการซึ่งเจาของลิขสิทธิ์ไดระบุไวใหผูอื่นทราบสิทธิ์ในการนำผลงานไปใชตอ ซึ่งผูที่นำผลงาน
ไปใชตองปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงที่กำหนดไว (ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และเสมอกาญจน โสภณหิรัญรักษ
, 2560) ทั้งนี้เว็บไซต Creativecommons.org ไดแบงประเภทของสัญญาอนุญาตครีเอททีพคอมมอนสไว 6
รูปแบบ ดังนี้
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส
ตัวยอ
ความหมาย
CC BY
อนุญาตใหนำไปใชไดโดยไมตองขออนุญาตเจาของ
ผลงานไมวาจะเปนการเผยแพร ใชซ้ำ ดัดแปลง
Attribution
แตตองอางอิงถึงเจาของผลงาน หรือแสดงที่มา
CC BY-SA
อนุญาตใหนำไปใชไดโดยไมตองขออนุญาตเจาของ
ผลงานไมวาจะเปนการเผยแพร ใชซ้ำ ดัดแปลง
Attribution-Share Alike
แตตองอางอิงถึงเจาของผลงาน หรือแสดงที่มา
และหากมีการดัดแปลง จะตองเผยแพรตอใน
สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน
CC BY-ND
อนุญาตใหนำไปใชไดโดยไมตองขออนุญาตเจาของ
ผลงานไมวาจะเปนการเผยแพร ใชซ้ำแตหาม
Attribution-No Derivative
ดัดแปลงแกไขใด ๆ และตองอางถึงถึงเจาของ
Works
ผลงาน หรือแสดงที่มา
CC BY-NC
อนุญาตใหนำไปใชไดโดยไมตองขออนุญาตเจาของ
ผลงานไมวาจะเปนการเผยแพร ใชซ้ำ ดัดแปลง
Attribution-Non Commercial
แตหามนำไปใชในเชิงพาณิชย และจะตองอางอิง
ถึงเจาของผลงาน หรือแสดงที่มา
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สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส
Attribution-Non CommercialShare Alike

Attribution-Non CommercialShare Alike- No Derivative
Works

ตัวยอ
ความหมาย
CC BY-NC-SA อนุญาตใหนำไปใชไดโดยไมตองขออนุญาตเจาของ
ผลงานไมวาจะเปนการเผยแพร ใชซ้ำ ดัดแปลง
แตตองอางอิงถึงเจาของผลงาน หรือแสดงที่ มา
และห า มนำไปใช ใ นเชิ ง พาณิ ช ย แ ละหากมี ก าร
ดัดแปลง จะตองเผยแพรตอในสัญญาอนุญาตชนิด
เดียวกัน
CC BY-NC-ND อนุญาตใหนำไปใชไดโดยไมตองขออนุญาตเจาของ
ผลงานไมวาจะเปนการเผยแพร ใชซ้ำแตหามไปใช
เชิงพาณิชย และดัดแปลงแกไขใด ๆ และตองอาง
ถึงถึงเจาของผลงาน หรือแสดงที่มา

ทั้งนี้ขอนำเสนอตัวอยางเว็บไซตที่รวบรวบภาพประกอบเพื่อนำมาใชผลิตรายการเพื่อการศึกษา โดย
บางเว็บไซตไดแสดงสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนสเพื่อใหผูใชสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขไดอยางถูกตอง
ดังนี้
- https://creativecommons.org/
- https://flickr.com/
- https://pixabay.com/
- https://www.pexels.com/
- https://www.freepik.com/
- https://www.flaticon.com/
อยางไรก็ดี บางเว็บไซตที่อนุญาตใหนำภาพมาใชงานอาจกำหนดเงื่อนไข และวิธีการอางอิงที่แตกตาง
กันออกไป ดังนั้นเปนหนาที่สำคัญที่ผูนำภาพมาใชจะตองศึกษารายละเอียดตาง ๆ อยางรอบคอบ และถึงแมวา
บางเว็บไซตอาจจะกำหนดภาพเปนสาธารณะสมบัติ (Public Domain) หรือ เจาของไดสละแลวซึ่งลิขสิทธิ์
(CC0)
แตแนวปฏิบัติที่ดี ผูที่นำภาพมาใชก็ควรใหเกียรติกับผูสรางสรรคผลงาน หรือเจาของ
ดวยการแสดงที่มา เชน ภาพโดย (ชื่อผูสรางสรรค) จาก (เว็บไซตหรือแหลงสืบคน) ดังนี้
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ภาพตัวอยางของภาพประกอบสื่อการศึกษาชุดวิชา 32484 ความรูพื้นฐานของมัคคุเทศก
และการทองเที่ยวอาเซียน สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. (ธนัทณัฏฐ ฉัตรภัครัตน, 2564)

8
แหลงขอมูลเพื่อการสืบคนและเผยแพรผลงานทางวิชาการ
แหลงขอมูลเพื่อการสืบคนฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ตัวอยางเว็บไซต Scimago Journal & Country Rank
ที่มา: https://www.scimagojr.com/

9

ตัวอยางวารสารในฐาน Scopus
ที่มา: https://www.scopus.com/sources

10

ตัวอยางวารสารในฐาน ISI Web of science
ที่มา: https://www.oncotarget.com/webofscience/how-to-search/

11
แหลงขอมูลเพื่อการสืบคนฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับชาติ

ตัวอยางฐานขอมูล Thaijo
ที่มา: https://www.tci-thaijo.org/

12
ตัวอยางเว็บไซตตรวจสอบรายชื่อวารสารและสำนักพิมพในกลุมวารสารหลอกลวง
(Predatory Journals)

ตัวอยางเว็บไซตตรวจสอบกลุมวารสารหลอกลวง
ที่มา : https://beallslist.net/

13
ตัวอยางโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

ตัวอยางหนาจอเว็บไซตอักขราวิสุทธิ์
ที่มา : http://www.akarawisut.com/

14
เอกสารหมายเลข 2

(ตัวอยาง)

สวนราชการ ศูนยวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำนักเทคโนโลยีการศึกษา โทร.
ที่ อว 0602.03(ศวช.)/
วันที่
เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ
เรียน ผูอ ำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
เนื่องดวย (ชื่อ)
สั งกั ด สำนั กเทคโนโลยี การศึ ก ษา มี ความประสงค ขอกำหนด
ตำแหนงทางวิชาการ ในตำแหนง
ในการนี้ ขอความอนุเคราะหจากกองทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหนง
ทางวิชาการดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป

(

)
อาจารยประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
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(ตัวอยาง)

เอกสารหมายเลข 3

สวนราชการ ศูนยวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา โทร.
ที่ อว 0602.03(ศวช.)/
วันที่
เรื่อง ขอรับการพิจารณากำหนดตำแหนงทางวิชาการ
เรียน ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (ผาน หน.ศวช.)
เนื่องดวย
อาจารยประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มีความประสงคขอรับ
การพิจารณากำหนดตำแหนงทางวิชาการ ในตำแหนง
ซึ่งไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ อ
กำหนดตำแหนงทางวิชาการจากกองทรัพยากรบุคคล และสำนักวิชาการไดตรวจสอบแบบคำขอรับการพิจารณา
กำหนดตำแหนงทางวิชาการและหลักฐานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหนงทางวิชาการแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(

)
อาจารยประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ตัวอยางบันทึกขอหนังสือรับรองงานวิจัยจากหนวยงานภายใน

16

บันทึกขอความ
สวนราชการ ศูนยวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา โทร.
ที่ อว 0602.03(ศวช)/
วันที่
เรื่อง ขอความอนุเคราะหออกหลักฐานรับรองผลงานวิจัย
เรียน ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามที่

ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง
ซึ่งไดจัดสงรายงานฉบับสมบูรณและเอกสารที่

เกี่ยวของครบถวนแลว
ในการนี้ ใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดออกหนังสือรับรองผลงานวิจัย พรอมแนบรายชื่อ
คณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อใชประกอบการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(

)
หัวหนาโครงการวิจัย
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ตัวอยางบันทึกขอหนังสือรับรองงานวิจัยจากหนวยงานภายนอก

ที่ อว0602.03(01)/

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
วันที่

เรื่อง ขอความอนุเคราะหออกหลักฐานรับรองผลงานวิจัย
เรียน
ตามที่

ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
เรื่อง

ซึ่งมี
และไดจัดสงรายงานฉบับสมบูรณและเอกสารที่เกี่ยวของ

คณะนักวิจัย ไดแก
ครบถวนแลว
ในการนี้ ใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดออกหนังสือหลักฐานรับรองผลงานวิจัย พรอมแนบ
รายชื่อคณะผูตรวจสอบทางวิชาการ เพื่อใชประกอบการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(
)
ผูอำนวยการแผนงานวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร.
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เอกสารหมายเลข 4

ก.พ.อ.๐๓/มสธ.๐๑
เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วาดวยการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหนงทางวิชาการ
สวนที่ ๑ : แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดำรงตำแหนง
โดยวิธี
รหัส ๔ หลัก/สาขาวิชา..............................
ของ
สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑. ประวัติสวนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปเกิด
๑.๒ อายุ……..…ป
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ)
คุณวุฒิ
ป พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
(ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ใหระบุหัวขอเรื่อง
วิทยานิพนธและงานวิจัยที่ทำเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ ดวย)
๒. ประวัติการรับราชการ
๒.๑ ปจจุบันดำรงตำแหนง………………………………….…..... รับเงินเดือน……………………บาท
๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงอาจารย เมื่อวันที่..……….. เดือน………………………… พ.ศ…………
๒.๓ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา............................................................................
เมื่อวันที่ ……...……เดือน……………………....….พ.ศ………....
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๒.๔ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา.................................................................................
เมื่อวันที่………..… เดือน…………………..………. พ.ศ…………
อายุราชการ………… ป ……… เดือน
๒.๕ ตำแหนงอื่นๆ
๒.๕.๑………………………………………………………………………………………..…………….
๒.๕.๒………………………………………………………………………………………………..…….
๒.๕.๓……………………………………………………………………………………………………...
๒.๕.๔……………………………………………………………………………………………………...
๒.๕.๕………………………………………………………………………………………..…………….
(ในกรณีที่เคยบรรจุเขารับราชการในตำแหนงอื่น หรือเคยดำรงตำแหนงอาจารยประจำ/อาจารยพิเศษ
ในสังกัดอื่น ใหระบุตำแหนง สังกัด และ วัน เดือน ป ที่ดำรงตำแหนงนั้นดวย)
๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ป (เปนภาระงานที่ทำโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด)
๓.๑งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
๓.๑.๑งานสอนและผลิตสื่อการสอนทางไกล (ตองเปนชุดที่ผลิตเสร็จ และเปดสอนแลว)
ระดับ
รายวิชาที่สอนช.ม./สัปดาหเปดสอนภาค/ปการศึกษา
ปริญญาตรี
…………………...………….
…………
………………………..
ปริญญาโท
…………………...………….
…………
………………………..
ปริญญาเอก
…………………...………….
…………
………………………..
๓.๑.๒การผลิตสื่อ/ การสอนเสริม/ การออกแบบสื่อ/ การอบรมเขมพิเศษ/ การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ/
การอบรมเขมเสริมประสบการณวิชาชีพ/ การสัมมนาเสริม/ การสัมมนาเขม/ การเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ/ การสอนปฏิสัมพันธผานสื่อและเครือขาย
ระดับรายวิชาที่สอนช.ม./ภาคเปดสอนภาค/ปการศึกษา
ปริญญาตรี ……………….…...…………. (ชั่วโมงปฏิบัติจริง)
…………………..
ปริญญาโท ……………….…...…………. (ชั่วโมงปฏิบัติจริง)
…………………..
ปริญญาเอก ……………….…...…………. (ชั่วโมงปฏิบัติจริง) …………………..
๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุชื่อเรื่องที่ทำการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ)
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการใหบริการ
ตอสัปดาห)
๓.๓.๑ งานบริการทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย เชน งานวิทยากรบรรยายแกบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย
๓.๓.๒ งานบริการทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เชน งานสอนพิเศษมหาวิทยาลัยอื่น งานกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตางกรม ตางกระทรวง
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๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)
๓.๔.๑ ตำแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัย
๓.๔.๒ งานคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานในมหาวิทยาลัย
๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)
๓.๕.๑ งานคณะกรรมการกลุมผลิต/ ปรับปรุง/ บริหารชุดวิชา (ที่อยูในระหวางดำเนินการ)
๓.๕.๒ งานบริหารและบริการวิชาการลักษณะอื่น เชน งานออกขอสอบ งานตรวจขอสอบ งาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม งานที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย
๔.๑.๑ผลงานวิจัยจำนวน ..... เรื่อง
๔.๑.๑.๑……………………………………………………………………………
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ นระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๑.๑.๒……………………………………………………………………………
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๑.๑.๓……………………………………………………………………………
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นจำนวน ...... เรื่อง
๔.๑.๒.๑……………………………………………………………………………
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
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๔.๑.๒.๒……………………………………………………………………………
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๑.๒.๓……………………………………………………………………………
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคมจำนวน ...... เรื่อง
๔.๑.๓.๑……………………………………………………………………………
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๑.๓.๒……………………………………………………………………………
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๑.๓.๓……………………………………………………………………………
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
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๔.๑.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการจำนวน ...... เรื่อง
๔.๑.๔.๑……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๑.๔.๒……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๑.๔.๓……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๑.๕งานเขียนเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำนวน หนวย
(๕ หนวยเทียบเทา ตำรา ๑ เลม )
๔.๑.๕.๑……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๑.๕.๒……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๑.๕.๓……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ นระดับ...........
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ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
(หมายเหตุ ๑. ผลงานทางวิชาการอื่นใดทุกชนิดที่ใชในการเสนอขอกำหนดตำแหนงตองไดรับการเผยแพรแลว
เทานั้น หรือตองมีเอกสารรับรองที่ระบุ วัน เดือน ป ที่ไดรับการเผยแพรมาแสดงดวย ๒. ผลงานทางวิชาการ
ทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
รูปแบบ APA ๖thอันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ และจำนวนหนาที่ไดรับการเผยแพร
และ๓. ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองการมีสวนรวมในผลงานความรับผิดชอบ
เทาใดมาประกอบ การพิจารณาดวย)
๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหนงรองศาสตราจารย
๔.๒.๑ ผลงานวิจัยจำนวน ..... เรื่อง
๔.๒.๑.๑……………………………………………………………………………
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย/รอง
ศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๑.๒……………………………………………………………………………
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย/รอง
ศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๑.๓……………………………………………………………………………
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย/รอง
ศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นจำนวน ...... เรื่อง
๔.๒.๒.๑……………………………………………………………………………
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
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□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๒.๒……………………………………………………………………………
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๒.๓……………………………………………………………………………
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคมจำนวน ...... เรื่อง
๔.๒.๓.๑……………………………………………………………………………
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๓.๒……………………………………………………………………………
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๓.๓……………………………………………………………………………
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ นระดับ...........
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ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการจำนวน ...... เรื่อง
๔.๒.๔.๑……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๔.๒……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๔.๓……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๕งานเขียนเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำนวน หนวย
(๕ หนวยเทียบเทา ตำรา ๑ เลม )
๔.๒.๕.๑……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๕.๒……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
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□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๕.๓……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๒.๕.๔……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือ
ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๕.๕……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
(หมายเหตุ ๑. ผลงานทางวิชาการอื่นใดทุกชนิดที่ใชในการเสนอขอกำหนดตำแหนงตองไดรับการเผยแพร
แลวเทานั้น หรือตองมีเอกสารรับรองที่ระบุ วัน เดือน ป ที่ไดรับการเผยแพรมาแสดงดวย ๒. ผลงานทาง
วิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กำหนด หรือ รูปแบบ APA ๖thอันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ และจำนวนหนาที่ไดรับ
การเผยแพร และ๓. ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองการมีสวนรวมในผลงานความ
รับผิดชอบเทาใดมาประกอบ การพิจารณาดวย)
๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหนงศาสตราจารย
๔.๓.๑ผลงานวิจัยจำนวน ..... เรื่อง
๔.๓.๑.๑……………………………………………………………………………
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือ
ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
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□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๑.๒……………………………………………………………………………
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือ
ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๑.๓……………………………………………………………………………
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือ
ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นจำนวน ...... เรื่อง
๔.๓.๒.๑……………………………………………………………………………
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารย และ/หรือ ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๒.๒……………………………………………………………………………
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารย และ/หรือ ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๒.๓……………………………………………………………………………
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารย และ/หรือ ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ นระดับ...........
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ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคมจำนวน ...... เรื่อง
๔.๓.๓.๑……………………………………………………………………………
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือ ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๓.๒……………………………………………………………………………
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือ ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๓.๓……………………………………………………………………………
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือ ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการจำนวน ...... เรื่อง
๔.๓.๔.๑……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือ
ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๔.๒……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือ
ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ นระดับ...........
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ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๔.๓……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือ
ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๕งานเขียนเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำนวน... หนวย
(๕ หนวยเทียบเทา ตำรา ๑ เลม )
๔.๓.๕.๑……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๕.๒……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๕.๓……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๕.๔……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ นระดับ...........
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ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
๔.๓.๕.๕……………………………………………………………………………
ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม
□ ไมเคยใช
□ เคยใช (เมื่อป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด)
(หมายเหตุ ๑. ผลงานทางวิชาการอื่นใดทุกชนิดที่ใชในการเสนอขอกำหนดตำแหนงตองไดรับการ
เผยแพรแลวเทานั้น หรือตองมีเอกสารรับรองที่ระบุ วัน เดือน ป ที่ไดรับการเผยแพรมาแสดงดวย ๒. ผลงาน
ทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กำหนด หรือ รูปแบบ APA ๖thอันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ และจำนวนหนาที่ไดรับ
การเผยแพร และ๓. ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองการมีสวนรวมในผลงานความ
รับผิดชอบเทาใดมาประกอบ การพิจารณาดวย)
ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………….เจาของประวัติ
(……………………………………………….….)
ตำแหนง ……………………………………………………
วันที่……..เดือน……………..พ.ศ. ……
คำชี้แจง การนำผลงานทางวิชาการที่ยังมิไดมีการเผยแพรมาเสนอขอกำหนดตำแหนงนั้นโดยอนุโลม หากผู
เสนอขอกำหนดตำแหนงไดรับผลประเมินผานตามเกณฑที่กำหนด วันที่จะไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ทางวิชาการที่สูงขึ้นจะเปนวันที่ที่ผลงานทางวิชาการนั้นระบุวันที่ไดรับการเผยแพรแลว
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สวนที่ ๒ : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา
แบบประเมินแตงตั้งใหดำรงตำแหนง……………………..…….
(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)
รหัส ๔ หลัก/สาขาวิชา..............................
(เชี่ยวชาญในสาขาวิชา..รหัส ๖ หลัก (ถามี/แตไมมีก็ได).......................................................)
โดยวิธี.....(วิธีปกติ/ วิธีที่ ๑/ วิธีที่ ๒)
(วิธีพิเศษ/ วิธีที่ ๑)
ของ………………………………………..
สังกัด(แขนงวิชา)………………………………………
สาขาวิชา/สำนัก.........................................................มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง....(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย)...แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว.........................................................................เปนผูมีคุณสมบัติ
� ครบถวน
� ไมครบถวน ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด
ลงชื่อ..................................................................
(................................................................)
ตำแหนง ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาแขนงวิชา/ หัวหนาฝาย/ หัวหนาศูนย
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ..........
ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว...................................................................................
มีปริมาณผลงานทางวิชาการ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด
เปนผูมีคุณสมบัติ
เขาขาย □ ไมเขาขาย ที่จะไดรับการเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)
ลงชื่อ........................................................................
(..............................................................................)
ตำแหนง ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา/ผูอำนวยการสำนัก
วันที่...........เดือน......................................พ.ศ...........

32
สวนที่ ๓ : แบบประเมินผลการสอนทางไกล
คณะอนุ กรรมการประเมิ นผลการสอนทางไกล โดยได ร ั บมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่.........../................เมื่อ
วันที่…………...................ไดประเมินผลการสอนของ (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................
แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ.....(ชำนาญ/ ชำนาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)..... ในการสอน มีคุณภาพ…..
(อยู/ ไมอยู)..... ในหลักเกณฑและวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

ลงชื่อ..........................................................................
(................................................................)
ตำแหนง ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนทางไกล
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ..........
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สวนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเ พื่อทำหนาที ่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยา บรรณทางวิ ช าการ ในสาขาวิ ช า.....................................................ในการประชุ ม ครั ้ ง ที่
........../................. เมื่อวันที่...................................................รวม.................ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการ
ของ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................ซึ่งขอกำหนดตำแหนงเปน (ผูชวย
ศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย) ในสาขาวิชา.....................................................แลวเห็นวา
๑) งานวิจัย...................เรื่อง.. คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด......เรื่อง
ไดแก ๑.๑)........................................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ...............
คุณภาพอยูใ นระดับ...........................
๑.๒)........................................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ
...............คุณภาพอยูในระดับ...........................
๒) ผลงานวิชาการรับใชสังคม..................เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.
กำหนด........เรื่อง ไดแก
๒.๑)........................................................................................ บุคลากรมีสวนรวมรอยละ.............
คุณภาพอยูใ นระดับ....................................
๒.๒)........................................................................................ บุคลากรมีสวนรวมรอยละ.............
คุณภาพอยูใ นระดับ....................................
๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น..................เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่
ก.พ.อ.กำหนด........เรื่อง ไดแก
๓.๑)........................................................................................ บุคลากรมีสวนรวมรอยละ.............
คุณภาพอยูใ นระดับ....................................
๓.๒)........................................................................................ บุคลากรมีสวนรวมรอยละ.............
คุณภาพอยูใ นระดับ....................................
๔) ตำรา/หนังสือ......................เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด
.............เรื่อง ไดแก
๔.๑) ........................................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ..............
คุณภาพอยูใ นระดับ.............................................
๔.๒) ........................................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ..............
คุณภาพอยูใ นระดับ.............................................
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๕) บทความทางวิชาการ..............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กำหนด..........
เรื่อง ไดแก
๕.๑) ........................................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ.............คุณภาพอยูใน
ระดับ...........................
๕.๒) ........................................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ.............คุ ณภาพอยูใน
ระดับ...........................
๖) งานเขียนเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย..............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑ
ที่ ก.พ.อ. กำหนด..........เรื่อง ไดแก
๖.๑) ........................................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ.............คุณภาพอยูใน
ระดับ...........................
๖.๒) ………............................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ.............คุณภาพอยูใน
ระดับ...........................
(ผลงานทางวิ ช าการทุ กประเภท ให เสนอโดยเขี ยนตามหลั กของการเขี ย นเอกสารอ างอิ ง อั น
ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จำนวนหนา เปนตน)
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบดวย: เนื้อหาสาระของผลงาน ผลที่ไดรับ การ
นำไปใชประโยชน และแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญ)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................................
(................................................................)
ตำแหนง ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ....................
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ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการ
ประชุมครั้งที่......../..........เมื่อวันที่..........................................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
นาย/นาง/นางสาว...................................................ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา......(งานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น/และตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)..คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.
กำหนด และเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด จึงเห็น..(สมควร/ไม
สมควร)..ให กำหนดตำแหน ง นาย/นาง/นางสาว................................................เป น ตำแหน ง..(ผู ชวย
ศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)......................................................................................
ในสาขาวิชา.......................................และใหนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป
ลงชื่อ....................................................................
(..................................................................)
ตำแหนง ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ
วันที่..................เดือน.........................พ.ศ...............
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สวนที่ ๕ มติสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่.........../................. เมื่อวันที่
.............เดือน.........................พ.ศ............. พิจารณาแลวมีมติ
�อนุมัติ
�ไมอนุมัติ
๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว.......................................................................................ให
ดำรงตำแหนง (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย) ในสาขาวิชา……………………………………..
ไดตั้งแตวันที่......................................................................................
๒. (สำหรับตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย) ใหอธิการบดีออกคำสั่ ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑ และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคำสั่งแตงตั้งพรอมสง
สำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคำขอ (แบบ ก.พ.อ.๐๓/มสธ.๐๑)
(สำหรับตำแหนงศาสตราจารย) ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง
นาย/นาง/นางสาว................................................................................ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยใน
ส าขาว ิ ช า. . . .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .ได ต ั ้ ง แต ว ั น ที่
..........................................................................พรอมสงสำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเ พื่อทำ
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคำขอ (แบบ ก.พ.อ.๐๓/มสธ.๐๑)

ลงชื่อ...................................................................
(................................................................)
ตำแหนง นายกสภา/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่.........เดือน........................พ.ศ.............
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แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ตอนที่ ๑ สำหรับบุคลากร
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ............. หมวดที่ ๕ ความผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กำหนดใหบุคลากร
กำหนดตำแหน งทางวิ ช าการเป น ผู  ร ั กษาจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ และตามมติที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ขาพเจาผูเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการขอยืนยันวา ในการทำผลงานทางวิชาการทุกประเภท
๑. ขาพเจามีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมเคยนำผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตนและไมเคย
ลอกเลียนผลงานของผูอื่น รวมทั้งไมเคยนำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในสิ่งพิมพทางวิชาการ
ที่ยอมรับไดมากกวาหนึ่งแหลงในลักษณะที่จะทำใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
๒. ขาพเจาใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นำมาใชในผลงานทางวิชาการของ
ตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควาไวอยางชัดเจน
๓. ขาพเจาไมเคยละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นและสิทธิมนุษยชนเพื่อใหไดมา ซึ่ง
ผลงานทางวิชาการ
๔. ขาพเจาศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ไมมีอคติมาเกี่ยวของและเสนอผลงาน ตามความเปน
จริง ขาพเจาไมเคยจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรือไมเคยสรางความเสียหายแก
ผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริงไมขยายขอคนพบโดยปราศจาก การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
๕. ขาพเจาไดนำผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย
ขาพเจาขอรับรองวา ผลงานที่ขาพเจาไดยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการเปนไปตามหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการที่กำหนดไวขางตน ๕ ประการ และขาพเจาไดรับทราบผลของการละเมิดหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังกลาว
ลงชื่อ ........................................................................
(
)
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ...............
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ตอนที่ ๒ สำหรับคณะกรรมการประจำสาขาวิชา
ในการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชา........................................... ครั้งที่ .......... วันที่ ......... เดือน
............................................................... พ.ศ. ............ ทราบและตรวจสอบขอความขางตนแลวเปนความจริง
ลงชื่อ .................................................................
(
)
(ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา/ผูอำนวยการสำนัก)
วันที่ ........... เดือน ................................................. พ.ศ. ............
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เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วาดวยการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
๓.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตองเปนงานที่บุคลากรตองเปน
เจาของและเปนผูดำเนินการเอง
๓.๒ ถาเปนงานที่บุคลากรมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตองมีลักษณะดังนี้
๓.๒.๑ ผลงานทางวิชาการ ที่มิใชผลงานวิจัย บุคลากรจะตองมีสวนรวมไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ และตองเปนผูดำเนินการหลักในเรื่อง นั้น
๓.๒.๒ สำหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัยตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(๑) บุคลากรตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐
(๒) บุคลากรตองเปนผูดำเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้น และตองมีผลงานวิจัย
อีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคลองกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ ๕๐
ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง
(๓) ในกรณีงานวิจัยที่เปนชุดโครงการ(Research Program) บุคลากรจะตองเปน
ผูดำเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย ๑ เรื่องและมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอย
กวารอยละ ๕๐
(๔)ในกรณีงานวิจัยที่ดำเนินการเปนชุดตอเนื่องกัน บุคลากรจะตองเปนผูดำเนินการ
หลักและมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐
ผูดำเนินการวิจัยหลัก (Corresponding Author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความ
รับผิดชอบสำคัญในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) และการ
สรุปผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) รวมทั้งเปน
ผูดำเนินการหลักในการเผยแพรดังกลาว
ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแตละเรื่องควรมีผูดำเนินการหลัก (Corresponding Author) ไดเพียงคน
เดียว เวนแตกรณีอื่นตามที่ ก.พ.อ. กำหนด
๓.๓ การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทาง
วิชาการที่มีผูรวมงานหลายคนจะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา แตละคนมีสวนรวมในผลงานเรื่องนั้น
รอยละเทาใด รวมทั้งระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นทั้งนี้ หากไมสามารถติดตอผูรวมงาน
ใหลงนามรับรองไดครบทุกคนใหดำเนินการดังนี้
(๑) กรณีไมสามารถติดตอผูรวมงานทุกคนใหลงนามรับรองได ใหระบุจำนวนผูรวมงาน
ทุกคนและใหถือวาผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการเทาเทียมกัน
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(๒) กรณีผูรวมงานบางคนไมสามารถลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทาง
วิชาการได ใหมีการลงนามรับรองโดยประธานกรรมการประจำสาขาวิชา หรือผูอำนวยการสำนัก และระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถระบุการมีสวนรวมของผูนั้นใหชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา นั้น ทั้งนี้ใหคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเปนผู
พิจารณาเหตุผลความจำเปนดังกลาว
การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละเรื่อง เมื่อไดลงนามรับรองแลวจะเปลี่ยนแปลง
ไมไดหากตรวจสอบพบภายหลังวาบุคลากรกำหนดตำแหนงระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความเปนจริงจะถือวา
การกระทำของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรม ไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ทาง
วิชาการ โดยใหมีการตรวจสอบหาขอเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยตอไป
๓.๔ กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใชสังคมซึ่งมีการดำเนินงานเปนหมูคณะ หรือเปนงานที่มี
การบูรณาการหลายสาขาวิชา บุคลากรตองเปนผูดำเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาทใน
ขั้นตอนการทำงานอยางนอย ๓ ขั้นตอน คือ
ก.
การวิเคราะหสถานการณกอนเริ่มกิจกรรมรับใชสังคม
ข.
การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม
ค.
การประเมินผลลัพธและสรุปแนวทางในการนำไปขยายผลหรือปรับปรุง
ใหบุคลากรกำหนดตำแหนงระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของ
ผูรวมงานทุกคนและบทบาทหนาที่หลักของบุคลากรกำหนดตำแหนง โดยใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรอง
ทั้งนี้ อาจไมตองระบุสัดสวน
การมีสวนรวมเปนรอยละก็ได และใหมีลักษณะการเผยแพรตามเอกสารแนบทาย
๓.๕ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กำหนด โดยมีชื่อผูใดระบุ
เปนเจาของผลงาน ผูมีชื่อที่ระบุทุกรายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ขอตกลงระหวางผูรวมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ
๓.๖ กรณีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เผยแพรอันเปนผลมาจากของ
นักศึกษาที่บุคลากรขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการเปนอาจารยที่ปรึกษานั้น บุคลากรตองเปนผูริเริ่มกภำกับ
ดูแลและมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะหืและสังเคราะหผลงานวิจัย โดยบุคลากรผูขอกำหนดตำแหนงทาง
วิชาการอาจใชผลงานดังกลาวไดในสัดสวนไมเกินรอยละ ๕๐
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เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ
เรื่อง การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานวิชาการ
�งานวิจัย �ตำรา
�ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
�บทความทางวิชาการ

�หนังสือ
�ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม

ผูรวมงาน จำนวน ………….. คน แตละคนมีสวนรวมดังนี้ :
ชื่อผูรวมงาน

ลักษณะการมีสวนรวม หนาที่ความรับผิดชอบ

ลงชื่อ ……………..………………………….
(………………………………………)
ลงชื่อ ………………………………………..
(………………………………………)
ลงชื่อ ………………………………………..
(………………………………………)
ลงชื่อ ………………………………………..
(………………………………………)

ปริมาณรอยละ
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เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วาดวยการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคม (มีในคำนิยามแลว)
แนวทางการกำหนดสาขาวิชาที่จะแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ใหระบุชื่อสาขาวิชาที่จะแตงตั้งโดยระบุเฉพาะชื่อสาขาวิชาที่แสดงความรูความเชี่ยวชาญหลักของ
บุคลากรทั้งนี้ บุคลากรกำหนดตำแหนงที่เคยไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการโดยไมไดใชผลงาน
วิชาการรับใชสังคมประสงคจะเสนอขอกำหนดตำแหนงสูงขึ้นในสาขาวิชาเดิมโดยใชผลงานวิชาการรับใชสังคม
สามารถเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการสูงขึ้นไดโดยไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาแตหากการ
กำหนดสาขาวิชานั้นเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพื้นฐานของตนใหถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาและ
จะตองเสนอขอกำหนดตำแหนงโดยวิธีพิเศษ
แนวทางการรับรองการใชประโยชนตอสังคม
ใหมีการรับรองการใชประโยชนตอสังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคมโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
๑. ใหสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหนาที่รับรองการใชประโยชนตอ
สังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคมนั้น
๒. ผูเสนอขอกำหนดตำแหนงแสดงหลักฐานการรับรองการใชประโยชนตอสังคมของผลงานวิชาการ
รับใชสังคมจากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของ
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใชสังคม
ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคมโดยใชแนวทางในการประเมินดังตอไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวของเชนการสัมภาษณผูเกี่ยวของหรือสารสนเทศจากหนวยงานที่
เกี่ยวของเปนตน
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ๑และขอ๒แลวอาจประเมินจากการตรวจสอบ
สภาพจริงที่มีอยูในพื้นที่รวมดวยซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบดวยตนเองหรือแตงตั้งผูแทนใหไป
ตรวจสอบแทนก็ได
ทั้งนี้ใหเนนถึงการมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย
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๖. แนวทางการประเมินผลการสอน
หลักเกณฑ
ใหคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนวาผูขอกำหนดตำแหนงทาง
วิชาการมีความสามารถในการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาที่สอนตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชา
ที่สอนโดยใชแนวทางในการประเมินตามความเหมาะสมดังตอไปนี้
๑. มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบโดยกำหนดจุดมุงหมายของการสอนใหชัดเจนและ
คัดเลือกการเรียนการสอนใหเหมาะสมเพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไวโดยเสนอเอกสาร
หลักฐานที่สามารถประเมินไดในทุกหัวขอที่ผูขอกำหนดตำแหนงเปนผูสอน (คำนิยามรูปแบบการเผยแพร
และลักษณะคุณภาพดังตารางแนบทาย) ซึ่งมีการอางอิงแหลงที่มาอยางถูกตองตามหลักวิชาการและ
กฎหมาย
๒. มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตางๆเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน
ตลอดเวลาเชนใชภาษาที่เขาใจงายยกตัวอยางประกอบสอดแทรกประสบการณจริงหรือใชคำถาม
เพื่อใหผูเรียนคิดและตอบคำถามใหเขาใจไดชัดเจน
๓. มีความสามารถที่จะสอนใหผูเรียนสามารถเสาะแสวงหาความรูและพัฒนาองคความรู
ไดดวยตนเองดวยความมีวิจารณญาณรูวาแหลงความรูใดที่ควรเชื่อถือสามารถเปนผูเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต (lifelong learner)
๔. มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรูอยางมีเหตุผลในวิชาที่สอน
๕. มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
๖. มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตามความเหมาะสม
๗. มีความสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเปนอยางดี
สามารถจำลองสถานการณสมมติเพื่อใหผูเรียนเขารวมอยางกระตือรือรน
๘. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธการรวมงาน (interpersonal skill)
ความสามารถในการแสดงออกการแกปญัหาการปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น
๙. มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอนกรณีที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินผลการสอนของคณาจารยประจำปที่
ครอบคลุมประเด็นตางๆตามที่กำหนดไวขางตนอยางเปนรูปธรรมเที่ยงตรงและเชื่อถือไดคณะกรรมการอาจให
ใชระบบการประเมินผลการสอนดังกลาวนั้นแทนแนวทางการประเมินผลการสอนตามที่ก.พ.อ. กำหนดได
นอกจากนี้คณะกรรมการอาจกำหนดแนวทางในการประเมินเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ไดโดยจัดทำเปนประกาศใหเปนที่
ทราบทัวกันกอนการประเมิน
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วิธีการ
๑. ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาภาควิชา/คณบดี) ประเมินผลการสอนในชั้นตน
วาผูเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการมีผลการสอนอยูในเกณฑที่กำหนดไวหรือไม
๒. ใหคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนของผูขอกำหนดตำแหนง
ทางวิชาการวาอยูในเกณฑที่กำหนดไวหรือไมทั้งนี้อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตาม
ความเหมาะสม
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๗. คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ
ที่จำแนกตามระดับคุณภาพ
คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑
งานวิจัย
คำนิยาม
ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธี
วิทยาการวิจัยที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่
ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลคำตอบ หรือขอสรุปรวมที่จะนำไปสู
ความกาวหนาทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือ การนำวิชาการนั้นมา
ใชประโยชน (งานวิจัยประยุกต) หรือ การพัฒนาอุปกรณหรือ
กระบวนการใหมที่เกิดประโยชน
รูปแบบ

อาจจัดไดเปน ๓ รูปแบบ ดังนี้
๑. รายงานวิจัย ที่มีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้ง
กระบวนการวิจัย (Research Process) อาทิ การกำหนดประเด็นปญหา
วัตถุประสงค การทำวรรณกรรมปริทัศน โจทยหรือสมมติฐาน การเก็บ
รวบรวมขอมูล การพิสูจนโจทยหรือสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล การ
ประมวลสรุปและใหขอเสนอแนะ การอางอิง และอื่นๆ
๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมี
ความกระชับและสั้น สำหรับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือ
ในวารสารทางวิชาการ
๓. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งนำงานวิจัยใชประกอบการเขียน

การเผยแพร

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยูใน
ฐานขอมูลที่ ก.พ.อ.กำหนด ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปน
รูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัย
๓. นำเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการที่เปน ฉบับเต็ม
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยตองมีคณะ

46
คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑
ผูทรงคุณวุฒิที่อยูในวงวิชาการนัน้ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของทำหนาที่คัด
สรร กลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง การใชภาษา และแกไข
ถอยคำ หรือรูปแบบการนำเสนอที่ถูกตองกอนการเผยแพรในหนังสือ
ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ซึ่งอาจอยูใน
รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส และอาจเผยแพรกอนหรือหลัง
ประชุมก็ได ทั้งนี้ คณะผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความ
ดังกลาวจะตองมีผูทรงคุณวุฒิที่อยูในวงวิชาการ สาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของจากหลากหลายสถาบัน
๔. เผยแพรในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณพรอมหลักฐานวาได
เผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่
เกี่ยวของอยางกวางขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดทั้งนี้ คณะ
ผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะตองไมใชคณะกรรมการตรวจรับทุน
หรือตรวจรับงานจางเพื่อใหงานวิจัยนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคหรือ
ขอกำหนดของสัญญาจางเทานั้น
ลักษณะคุณภาพ

เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพ
ของ“งานวิจัย” นัน้ แลว การนำ“งานวิจัย” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่ง เพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ
และใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งจะกระทำไมได
ระดับดี เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกตองเหมาะสม
ในระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือ
นำไปใชประโยชนได
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนำเสนอผลเปนความรู
ใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิมที่เคยมีผูศึกษาแลว
๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนำไป
ประยุกตไดอยางแพรหลาย
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
๑. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่ง และมีการสังเคราะหอยางลึกซึ้งจน
ทำใหเปนการสรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใด
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เรื่องหนึ่ง ทำใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเกิดการใชประโยชน
ในแนวทางหรือรูปแบบใหมๆที่จะมีผลกระทบ (Impact) อยางชัดเจน
๒. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวาง
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
คำนิยาม
ผลงานวิชาการที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรมที่มีหวงโซคุณคา (Value
Chain) สวนใหญอยูภายในประเทศ เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาหรือการแกปญหาอุตสาหกรรม
รูปแบบ

จัดทำเปนเอกสารโดยมีคำอธิบายอยางชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อ
ชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทำใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอ
อุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความกาวหนาทาง
วิชาการในประเด็นตอไปนี้
• ขอมูลของสถานการณปญหากอนการดำเนินการ
• หลักฐานการมีสวนรวมและการยอมรับของผูใช
• คำอธิบายกระบวนการแกปญหาทางอุตสาหกรรม (Solution
Method)
• คำอธิบายถึงความรูความเชี่ยวชาญที่ใช และการนำเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมาใช
• คำอธิบายถึงความรูหรือองคความรูใหมที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จ
สิ้นการวิจัย
• คำอธิบายถึงผลลัพธหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูใช หรือตอ
บางสวนของหวงโซคุณคา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมนั้น
หรือตอทั้งวงการอุตสาหกรรมนั้น
• คำอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนำกลับมาใช
ในการเรียนการสอน เชนการเขียนตำรา หรือการปรับปรุง
เนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใชเปนหัวขอวิทยานิพนธหรือ
ปญหาพิเศษของนักศึกษา
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การเผยแพร
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอไปนี้
๑. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความ
วิชาการ หรือการประชุมวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความ
(Proceedings) และมีการประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของจากหลากหลายสถาบันซึ่งอาจอยูในรูปแบบ
หนังสือพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส และอาจเผยแพรกอนหรือหลังการ
ประชุมก็ได ทั้งนี้บทความดังกลาวจะตองมีผูแตงรวมเปนบุคลากรจาก
อุตสาหกรรมหรือหากไมมี จะตองมีเอกสารยืนยันการใชประโยชนจาก
งานวิจัยดังกลาวโดยอุตสาหกรรม เชน สัญญารวมทุนวิจัย หรือหลักฐาน
เชิงประจักษในการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน
๒. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสาร
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
และมีการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของจากหลากหลายสถาบัน
๓. เอกสารแสดงทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากผลงานดังกลาว
เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ขอตกลงอนุญาตใหใชสิทธิ์ (licensing
agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหารูปแบบของผลงาน
วิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๔. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่ไมไดรับอนุญาตใหเปดเผย
โดยมีเนื้อหาหรือ มีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงาน
วิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และตองมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไมสามารถ
เปดเผยตอสาธารณะได แตมีหลักฐานรับรองวาไดนำไปใชประโยชนแลว
๕. รายงานการประเมินจากหนวยงานภายนอกที่แสดงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยผูเสนอตองจัดทำเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปญหา
หรือความตองการโดยการมีสวนรวมของอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย มี
การวิเคราะหหรือสังเคราะหความรูที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หรือ
ทำความเขาใจสถานการณ จนมีแนวโนมทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
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ขึ้นอยางเปนที่ประจักษ หรือมีแนวโนมกอใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
นั้น
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองสามารถนำไปใชเปน
ตัวอยางในการแกปญหาหรือทำความเขาใจสถานการณ จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยางเปนที่ประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมอื่นได หรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวงกวาง
ในระดับจังหวัด หรือประเทศอยางเปนรูปธรรม

คำนิยาม

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองสงผลกระทบตอ
ภาคอุตสาหกรรมหรือแวดวงวิชาการอยางกวางขวางอยางมีนัยสำคัญ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือไดรับรางวัลจาก
องคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสูภาคอุตสาหกรรมให
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดย
ใชแนวทางการประเมินดังตอไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชนขอมูลจาก
อุตสาหกรรม การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ หรือสารสนเทศจากหนวยงานที่
เกี่ยวของเปนตน
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑และ
ขอ ๒แลว อาจประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมรวม
ดวย ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบดวยตนเองหรือแตงตั้ง
ผูแทนใหไปตรวจสอบเองก็ได
ผลงานวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู
ผลงานวิชาการซึ่งอาจดำเนินงานในรูปการศึกษา หรือการวิจัยเชิง
ทดลองหรือการวิจัยและพัฒนามีเปาหมายเพื่อสงเสริมพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคหรือแกไขปญหาดานการเรียนรูของผูเรียน
องคประกอบของผลงานประกอบดวยคำอธิบายหรือขอมูลหลักฐาน
สำคัญไดแก
๑. สภาพปญหาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
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๒. แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล หรือความนาเชื่อถือที่
ผูสอนใชในการออกแบบการเรียนการสอนที่เปนนวัตกรรม เพื่อสงเสริม
พัฒนาผูเรียนหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้นวัตกรรมดังกลาวอาจเปน
รูปแบบใหมของการสอนหรือเปนการสอนแนวใหม หรือเปนงาน
ประดิษฐคิดคนที่พัฒนาขึ้นใหมหรือปรับประยุกตจากของเดิมจนเห็นได
ชัดเชน เปนบทเรียนแบบใหม กิจกรรมใหมหรือเทคนิคใหมในการจัดการ
เรียนการสอน สื่อที่ใชในการเรียนการสอน และ
๓. กระบวนการและผลลัพธในการนำนวัตกรรมนั้นไปทดลองใชกับ
ผูเรียนในสถานการณจริง แสดงผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคโดยมีขอมูลหลักฐานรับรองวาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ผูเรียนในทิศทางที่พึงประสงคโดยมีขอมูลหลักฐานรับรองวาไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในผูเรียนในทิศทางที่พึงประสงคกอใหเกิดการเรียนรูทั้งใน
ผูเรียนและผูสอน
รูปแบบ

๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความ
วิจัย หรือ
๒. ผลผลิตจากการศึกษาที่เปนบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดในการพัฒนาและผลการใชกับผูเรียน
ประกอบดวย อาจจัดทำเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส

การเผยแพร

๑. เผยแพรเปนรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ และมีการ
ประเมินคุณภาพโดยคณะผูทรงคุณวุฒิและมีหลักฐานในการเผยแพร
ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการโดยคณะ
ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมิน
คุณภาพ
๓. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในรูปของวารสารวิชาการที่
อยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ. กำหนดทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจ
เผยแพรเปนรูปเลม สิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
๔. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ
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ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณวุฒิ
จากหลากหลายสถาบัน
๕. เผยแพรในรูปของผลผลิตของงานทางการศึกษาแบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยมีคำอธิบายแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน วิธีการใช และผลที่เกิดขึ้นกับผูสอน
ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี
๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเปนงานริเริ่ม
สรางสรรคที่ปรับจากแนวคิดเดิมหรือเปนงานแนวคิดใหม
๒. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนำไปสู
การพัฒนาการเรียนรูหรือคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคไดจริง
ระดับดีมาก
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ
๒. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาสามารถนำไปใช
ประโยชนกับการพัฒนาผูเรียนกลุมอื่นได
๓. ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่มี Impact Factors

คำนิยาม

ระดับดีเดน
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมากและ
๒. ผลงานไดรับรางวัลหรือการยกยองดานการพัฒนาการเรียนการ
สอนงานการศึกษาหรือ งานประดิษฐคิดคน ในระดับชาติและ/หรือระดับ
นานาชาติ
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
เปนผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือวิเคราะห สังเคราะหทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง สิ่งแวดลอม หรือดาน
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร หรือทางวิชาการดานอื่น อันนำไปสู
ขอเสนอนโยบายสาธารณะใหม หรือขอเสนอแนะเชิงความคิด หรือเชิง
ประจักษเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการนำนโยบายนัน้ ไปปฏิบัติ
เพื่อใหภาครัฐนำไปใชในการกำหนดนโยบาย กฎหมาย แผน คำสั่ง หรือ
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มาตรการอื่นใด ทั้งนี้เพื่อแกปญหาที่มีอยูหรือพัฒนาใหเกิดผลดีตอ
สาธารณะไมวาระดับชาติ ทองถิ่น หรือระดับนานาชาติ
รูปแบบ

จัดทำเปนเอกสาร โดยมีคำอธิบายทางวิชาการประกอบดวย การ
วิเคราะห สังเคราะห สภาพปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง สิ่งแวดลอม หรือดานอื่นที่ตองการแกไข โดยมีเหตุผลหลักฐาน
และขอมูลสนับสนุนแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้
โดยมีนโยบาย รางกฎหมาย รางกฎ แผน คำสั่ง หรือมาตรการอื่นใด เปน
ผลผลิต (output) รวมทั้งมีการคาดการณผลลัพธ (outcome) และ
ผลกระทบ (impact) ตอสังคมในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติดวย

การเผยแพร

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. ไดมีการนำเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คำสั่ง หรือมาตรการอื่นใด
พรอมคำอธิบายตอผูมีสวนไดเสีย และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในนโยบาย
สาธารณะนั้นๆ ทั้งไดมีการนำไปสูการพิจารณาหรือดำเนินการโดยผูมี
หนาที่เกี่ยวของ
๒. ไดมีการเผยแพรนโยบายสาธารณะนั้นไปยังผูเกี่ยวของ

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เปนผลงานที่แสดงการวิเคราะหสังเคราะหที่มีหลักฐานขอมูล
หรือเหตุผลสนับสนุน ซึ่งแสดงความกาวหนาทางวิชาการ
ระดับดีมาก เปนเกณฑเดียวกับระดับดี แตตองเปนขอเสนอใหมที่
ครอบคลุมการแกปญหา หรือพัฒนาที่กวางขวางกวาขอเสนอเดิม โดย
ตองมีรางกฎหมาย รางนโยบาย รางแผนฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับดีมาก
และมีการอางอิงโดยผูที่เกี่ยวของ
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองไดรับการอางอิง
อภิปรายอยางกวางขวางในสังคม หรือไดรับการนำไปใชโดยผูรับผิดชอบ
ในนโยบายสาธารณะนั้นและเกิดประโยชน
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กรณีศึกษา (Case study)
คำนิยาม
งานเขียนที่เกิดขึ้นจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ การบริหารจัดการ คดี หรือ
กรณีที่เกิดขึ้นจริง มาจัดทำเปนกรณีศึกษาเพื่อใชในการสอน (Teaching
case study) ทั้งนี้โดยเปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตามหลัก
วิชาการถึงสาเหตุของปญหาและปจจัยอื่นๆมาประกอบการตัดสินใจและ
กำหนดทางเลือกในการแกปญหาตามหลักวิชา หรือทำขอเสนอในการ
พัฒนาองคกร หรือเพื่อใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรม ของบุคคลหรือ
พฤติกรรมขององคกร เพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห หาเหตุผลและ
แนวทางการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะหขอเท็จจริงและ
การใชดุลพินิจตัดสินใจคดีนั้นๆ
จำนวนกรณีศึกษาที่จะนำมาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให
เปนไปตามที่ ก.พ.อ กำหนด
รูปแบบ

เอกสารที่ตีพิมพหรือเปนสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสประกอบดวยคูมือการ
สอน(Teaching Notes) และใชประกอบการเรียนการสอนมาแลว มี
องคประกอบครบถวนคือ บทนำ เนื้อหา และบทสงทาย

การเผยแพร

เผยแพรในลักษณะของสิ่งตีพิมพหรือสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสโดยตองมี
คณะผูทรงคุณวุฒิที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งเปนผูประเมินคุณภาพ
หรือเผยแพรในหนังสือหรือแหลงรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการ
โดยคณะผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี
๑. เปนกรณีศึกษาที่มีองคประกอบครบถวน คือ บทนำ เนื้อหา บท
สงทาย และรายละเอียดขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเชนตาราง
และรูปภาพ
๒. เปนกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการนำเสนอที่ชัดเจนเปน
ประโยชนตอ
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
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ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตองเปนกรณีศึกษาที่มีการ
เสนอเนื้อหาและการวิเคราะหที่ทันตอความกาวหนาทางวิชาการ เปน
ประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนำไปประยุกตใชได
อยางแพรหลาย
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง
๑. เปนกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ นำเสนอปญหาหรือ
ประเด็นที่ไมเคยมีผูศึกษามากอน มีการสังเคราะหขอมูลอยางลึกซึ้ง และ
สรางความรูใหมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทำใหเกิดความกาวหนาทาง
วิชาการอยางชัดเจน
๒. เปนกรณีศึกษาที่กระตุนทำใหเกิดความคิดและคนควาใน
วิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติหรือนานาชาติ
งานแปล
คำนิยาม
งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา
หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขื่นที่มีความสำคัญและ
ทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อนำมาแปลแลวเปนการเสริม
ความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัดเปนการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปน
ภาษาตางประเทศหรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปน
ภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง
การเผยแพร

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ
ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันดังนี้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ อาทิ การเผยแพรในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพรดังกลาวนั้นจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชใน
บทเรียนการสอนวิชาตางๆในหลักสูตร ซึ่งจำนวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่
อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความ
กวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน
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ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการ
ของสถาบันอุดมศึกษาคณะ/และ หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชานั้นและตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน
กรณีอยูระหวางการพิจารณา หากคณะผูทรงคุณวุฒิมีมติใหปรับปรุงงาน
แปลซึ่งอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้นได ทั้งนี้เมื่อได
แกไขปรับปรุงงานแปลดังกลาวเรียบรอยแลวใหเสนอคณะผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณา โดยไมตองนำงานแปลดังกลาวไปเผยแพรใหมอีกครั้งหนึ่ง
กรณีที่ไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแลวไมอยูในเกณฑ
ที่ ก.พ.อ กำหนด การนำงานแปลนั้นไปแกไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติม
เนื้อหาในงานแปลเพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการครั้ง
ใหม สามารถกระทำได แตใหมีการประเมินคุณภาพงานแปลนั้นใหมอีก
ครั้งหนึ่ง
ลักษณะคุณภาพ

กลุมวิชาทางวิทยาศาสตร
ระดับดี เปนการถายทอดเนื้อหาจากตนฉบับเดิมไดสมบูรณพรอมทั้งมี
บทนำของผูแปลที่ใหขอมูลครบถวนเกี่ยวกับเอกสารที่แปล
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตองมีการใชภาษาที่สละสลวย
และอานเขาใจงาย
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตองมีบทนำเชิงวิเคราะห
ที่แสดงความรูความเขาใจของผูแปลในเรื่องนั้นๆ และเรื่องอื่นๆที่
เกี่ยวของกัน หรือมีการคนควาเพิ่มเติมของผูแปลใสไวในบทนำ หรือใน
เชิงอรรถ แลวแตกรณี
สำหรับวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใหใชลักษณะคุณภาพ
ดังตอไปนี้
ระดับดี เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบทแบบแผน
ทางความคิดหรือวัฒนธรรมตนกำเนิด และบงชี้ความสามารถในการสื่อ
ความหมายไดอยางดี มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและ
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คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑
บริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยมีการใหอรรถาธิบาย
เชิงวิชาการในรูปแบบตางๆอันเหมาะสมในระดับจุลภาคและมหภาค
ระดับดีมาก เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท
แบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรมตนกำเนิด และบงชี้ความสามารถ
ในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะหและตีความ
ทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผู
สันทัดกรณี
มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆอันเหมาะสมในระดับ
จุลภาค และมหภาค
ระดับดีเดน ใหขอสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใชเกณฑ
เดียวกับระดับดีมากโดยมีขอกำหนดเพิ่มเติมดังนี้
๑. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสำคัญในระดับที่มีผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
๒. เปนงานแปลที่อยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได
๓. มีการใหขอสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะ
เปนการบุกเบิกทางวิชาการ

คำนิยาม

การเผยแพร

พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุ
กรม (directory) และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน
งานอางอิงที่อธิบาย และใหขอมูลเกี่ยวกับคำ หรือหัวขอ หรือหนวยยอย
ในลักษณะอื่นๆอันเปนผลของการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ และมี
หลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะลาสุดทางวิชาการ (state of the art) ของ
สาขาวิชานั้นๆ เปนการรวบรวมคำ หรือหัวขอหรือหนวยยอย จัดระบบ
อางอิง โดยเปนงานของนักวิชาการคนเดียว มีคำนำที่ชี้แจง หลักการ
หลักวิชา หรือทฤษฎีที่นำมาใช รวมทั้งอธิบายวิธีการใช และมี
บรรณานุกรมรวม หรือบรรณานุกรมแยกสวนตามหนวยยอย รวมทั้ง
ดัชนีคนคำ ในกรณีที่จำเปน
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ
ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันดังนี้
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คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ หรือ
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางมาแลว
มานอยกวาสี่เดือน
ลักษณะคุณภาพ

คำนิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร

ระดับดี เปนงานอางอิงที่ใหความรูพื้นฐานอันถูกตองและทันสมัย
ครอบคลุมเนื้อหาที่กวางขวางตามที่ยอมรับกันในวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตองการใหขอมูลและทัศนะที่
ชี้ใหเห็นถึงวิวัฒนาการของศัพท หัวขอ หรือหนวยยอยและ/หรือ
สาขาวิชานั้นๆ
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตองมีการชี้ทางใหผูอาน
หรือผูใชเกิดความคิดเชิงวิพากษ และ/หรือเกิดความสนใจที่จะศึกษา
คนควาตอไป
ผลงานสรางสรรควิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงานวิชาการที่เปนการประดิษฐคิดคนเครื่องมือ เครื่องทุนแรง ผลงาน
การสรางสรรค พืชหรือสัตวพันธุใหม หรือจุลินทรียที่มีคุณลักษณะพิเศษ
สำหรับการใชประโยชนเฉพาะดาน วัคซีน ผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐ
อื่นๆที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมซึ่งพัฒนาขึ้นจากการ
ประยุกตใชองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยวิทยาที่เปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
ผลงานสรางสรรคพรอมดวยสิ่งตีพิมพหรือเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึง
แนวคิดในการวิจัยคนควาและพัฒนางานนั้นๆ กระบวนการในการวิจัย
และพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติตางๆทั้งที่เปนคุณสมบัติพื้นฐาน
และคุณสมบัติพิเศษที่เปนขอเดน ผลการทดสอบในสภาพของการ
นำไปใชจริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการ
นำไปใชในแงเศรษฐกิจหรือสังคม
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ
ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันดังนี้

58
คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑
๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดง
สาธารณะ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถาย แถบ
บันทึกภาพ
๒. เอกสารประกอบ ตองตีพิมพเผยแพร หรือเผยแพรโดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางมาแลว
มานอยกวาสี่เดือน
ลักษณะคุณภาพ

คำนิยาม

ระดับดี เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซึ่งตองใช
ความรูเชิงวิชาการ มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได
และการนำผลงานไปใชมีศักยภาพในการสงผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมในระดับปานกลาง
ระดับดีมาก เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซึ่งตองใช
ความรูเชิงวิชาการมากขึ้น มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือ
ได และการนำผลงานไปใชมีศักยภาพในการสงผลกระทบทางเศรษฐกิจ
หรือทางสังคมในระดับสูง
ระดับดีเดน เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซึ่งตองใช
ความรูเชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือ
ได ผลงานมีคุณสมบัติโดดเดน และมีศักยภาพสูงในการนำไปใช
ประโยชน หรือกอใหเกิดการใชประโยชนในแนวทางหรือรูปแบบใหมๆ ที่
จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง
ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ
ผลงานหรือชุดของผลงานสรางสรรคแสดงใหเห็นถึงคุณคาทางสุนทรียะ
ปรัชญา จริยธรรม หรือเปนงานที่สะทอนสังคม แสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการสรางสรรคของเจาของผลงาน มีการนำเสนอพรอม
คำอธิบายอันกอรปดวยหลักวิชาที่เอื้อตอการสรางความรูความเขาใจใน
ความหมายและคุณคาของผลงานเชน ผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม
ดานศิลปะการแสดง ดานดนตรี ดานสถาปตยกรรม การออกแบบ
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ และศิลปะดานอื่นๆ
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คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑
รูปแบบ
งานสรางสรรค พรอมบทวิเคราะหที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ
ความคิดเชิงทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสรางงาน
มีการใหขอมูลและขอวินิจฉัยที่เอื้อใหเกิดการตีความและประเมินคุณคา
ในหมูของผูรับงาน
การเผยแพร

ลักษณะคุณภาพ

คำนิยาม
รูปแบบ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ
ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันดังนี้
๑. วรรณกรรมตนแบบ เอกสารประกอบ ตองตีพิมพเผยแพร หรือ
เผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส
๓. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดง
สาธารณะ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถาย แถบ
บันทึกภาพ
ทั้งนี้ตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางมาแลว
มาไมนอยกวาสี่เดือน
ระดับดี เปนผลงานที่มีคุณคาทางศิลปะ โดยที่ผูประพันธุสามารถ
อธิบายหลักการและกระบวนการสรางสรรคที่สื่อความกับผูรับไดเปน
อยางดี
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และเปนตัวอยางอันดีที่ยังเกิด
ประโยชนเดนชัดตอวรรณกรรมศึกษา วิชาดานการเขียนสรางสรรค
(Creative writing) และการสรางสรรคศิลปะแขนงนั้นๆ
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนตัวอยางอันดีที่
ยังเกิดประโยชนเดนชัดตอวรรณกรรมศึกษา วิชาดานการเขียน
สรางสรรค (Creative writing) และการสรางสรรคศิลปะแขนงนั้นๆ
สิทธิบัตร (patent)
สิทธิบัตรตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร
อาจทำไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
๑. มีบทวิเคราะหที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น
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คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑
เพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทำใหเกิดการพัฒนาและความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือสงเสริมความรูหรือหอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ
หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด
๒. ตองผานการพิสูจน หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดให
ครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย
การเผยแพร

มีหลักฐานการนำสิทธิบัตรไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลายในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไม
นอยกวาสี่เดือน

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เปนสิทธิบัตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและพิสูจนไดวามีผูนำไป
วิจัยหรือพัฒนาตอยอด
ระดับดีมาก เปนสิทธิบัตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและพิสูจนไดวามี
ผูน ำไปใชประโยชนในเชิงพานิชยระดับชาติ
ระดับดีเดน เปนสิทธิบัตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและพิสูจนไดวามี
ผูนำไปใชประโยชนในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานวาไดนำไปใช
ประโยชนเชิงพานิชยหรือเชิงสาธารณประโยชนอยางกวางขวาง

คำนิยาม

ซอฟตแวร
หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความหมายของกฎหมายวา
ดวยลิขสิทธิ์ซึ่งเปนผลงานที่ไดจากการวิจัย หรือการประดิษฐคิดคนใหม
หรือการสรางองคความรูใหมที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบายไดอยาง
ชัดเจน รวมถึงซอฟตแวรที่มีการประยุกตหลักวิชา เพื่อประโยชนในการ
วิเคราะหขอมูลตางๆในเชิงวิชาการ โดยตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังตอไปนี้
๑. การดำเนินโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟตแวรโดยใช
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical method) หรือการดำเนินงาน
ลักษณะ Engineering Design ซึง่ เปนการปรับปรุงกระบวนการ
ออกแบบโดยตรง
๒. งานที่มีลักษณะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับ
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แฟมขอมูลตนฉบับ (Source code) เพื่อพัฒนาระบบทำงานใหดีขึ้น
โดยมีการปรับปรุงระบบอยางมีนัยสำคัญ
๓. โครงการที่มีการเก็บขอมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผล
เพื่อใหสอดคลองกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะตองแสดงใหเห็น
ชัดเจนวาหลังจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวรมาใช
พัฒนาแลวระบบการทำงานดีขึ้นไดอยางไร โดยตองมีการปรับปรุงระบบ
หรือสำรวจความตองการ รวมถึงแสดงผลลัพธหรือตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่ง
มิไดนำเขามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอยางเดียว ทั้งนี้ผลลัพธที่ได
จะตองสอดคลองลักษณะงานวิจัยและพัฒนา
รูปแบบ

อาจจัดทำไดหลายรูปแบบทั้งที่เปนรูปเลม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส
๑. มีคำอธิบาย/ชี้แจง โดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เชนคูมือที่
อธิบายการใชงาน หลักการของวิธีการทำงานและหนาที่ของซอฟตแวร
ดังกลาวอยางละเอียดและชัดเจนเพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทำใหเกิด
การพัฒนา และความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางองคความรู
หรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได
อยางไร ในแงใด
๒. ตองผานการพิสูจน หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดให
ครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย

การเผยแพร

มีหลักฐานการนำซอฟตแวรไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลายในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไม
นอยกวาสี่เดือน

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เปนงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกตอง เหมาะสมตาม
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนำไป
ประยุกตใชได
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนำเสนอผลเปนความรู
ใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิม ที่เคยมีผูศึกษามาแลว
๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนำไป
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ประยุกตได
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตองไดรับการอางอิงและ
ใชงานอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ
ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม
คำนิยาม
ผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมที่สงผลใหเกิด
ประโยชนอยางเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ
ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมนี้ตองเปนผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานเกี่ยวกับ
ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเปนผลงานที่นำไปสูการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร หรือทรัพยสินทางปญญารูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได
เปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม และกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจนหรือสรางการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนัก และ
การรับรูปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน
รูปแบบ

จัดทำเปนเอกสารโดยมีคำอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น
เพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทำใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอสังคมมี
ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือ
เสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆหรือหลาย
สาขาวิชา และสามารถนำไปอางอิงไดโดยตองปรากฏเปนที่ประจักษใน
ประเด็นตอไปนี้
• การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย
• การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ทำให
เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
• ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้น
แลว
• การประเมินผลลัพธโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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• การสรุปแนวทางการธำรงรักษาหรือการนำไปขยายผลหรือการ
ปรับปรุง
ทั้งนี้นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกลาวขางตน
แลวอาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆเกี่ยวกับผลงานเชนรูปภาพหรือการ
บันทึกเปนภาพยนตรหรือแถบเสียงหรือวีดีทัศนจดหมายยืนยันถึงผล
ประกอบการกำไร หรือความเอื้ออำนวยจากหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ที่ไดรับผลประโยชนประกอบการ
พิจารณาดวยก็ได
การเผยแพร

ใหมีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนำเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปดให
เยี่ยมชมพื้นที่และจะตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคลองกับผลงานโดยการเผยแพรนั้นจะตอง
มีการบันทึกเปนเอกสารหรือเปนลายลักษณอักษรที่สามารถใชอางอิง
หรือศึกษาคนควาตอไปได

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดีมีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจนมีการระบุปญหา
หรือความตองการโดยการมีสวนรวมของสังคมกลุมเปาหมายบุคลากร
ภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชนมีการวิเคราะหหรือสังเคราะหความรูที่
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หรือทำความเขาใจสถานการณมีการ
ถายทอดผลงานทางวิชาการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยาง
เปนที่ประจักษหรือกอใหเกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องคกรภาครัฐ หรือ
องคกรภาคเอกชน นั้น
ระดับดีมากใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตองสามารถนำไปใชเปน
ตัวอยางในการแกไขปญหาหรือทำความเขาใจสถานการณจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเปนที่ประจักษหรือกอใหเกิดการพัฒนา
ใหกับสังคม องคกรภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชนอื่นไดหรือกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอยางเปน
รูปธรรม
ระดับดีเดนใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตองสงผลกระทบตอสังคม
อยางกวางขวางเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือไดรับ
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รางวัลจากองคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติเชน UNESCO
WHO UNICEF เปนตน
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคม ให
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการประเมินผลงานวิชาการ
รับใชสังคมโดยใชแนวทางประเมินตอไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการ
เสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวของเชน การ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ หรือสารสนเทศจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ
๑ และขอ ๒ แลว อาจประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยูใน
พื้นที่รวมดวย ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ จะตรวจสอบดวยตนเองหรือแตงตั้งผูแทนใหไป
ตรวจสอบแทนก็ได
ทั้งนี้ใหเนนถึงการมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย
ตำรา
คำนิยาม
งานวิชาการที่ใชสำหรับการเรียนการสอนทั้งวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของ
วิชา ซึ่งเกิดจากนำขอคนพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของบุคลากรหรือ
ความรูที่ไดจากการคนควาศึกษามาวิเคราะห สังเคราะห รวบรวมและ
เรียบเรียง โดยมีมโนทัศนที่ผูเขียนกำหนดใหเปนแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ
กับมโนทัศนยอยอื่นอยางเปนระบบ มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถ
ภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใชภาษาที่เปนมาตรฐานวิชาการ และให
ความรูใหมอันเปนความรูสำคัญที่มีผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอวง
วิชาการนั้นๆ
เนื้อหาสาระของตำราตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่
บุคลากรยื่นเสนอขอตำแหนงทางวิชาการ
ทั้งนี้บุคลากรจะตองระบุวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตรที่ใชตำรา
เลมที่เสนอขอตำแหนงทางวิชาการดวย
ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตำรา” นี้อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจาก
เอกสารคำสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอ านอาจเปนบุคคล
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อื่นที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น แตสามารถอานและทำความเขาใจในสาระ
ของตำรานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น
หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเปนเอกสารประกอบการ
สอนหรือเอกสารคำสอนไปแลว จะนำมาเสนอเปนตำราไมได เวนแตจะมี
การพัฒนาจนเห็นไดชัดวาเปนตำรา
รูปแบบ

เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการ
วิเคราะห การสรุป การอางอิงบรรณานุกรม และดัชนี้คนคำ ทั้งนี้อาจ
ควรมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ
การอธิบายสาระสำคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล
แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทำความ
เขาใจในสาระสำคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ

การเผยแพร

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ
ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบันดังนี้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน การเผยแพรในรูปของ
ซีดีรอม elearning online learning
๓. การเผยแพรเปน e-book โดยสำนักพิมพซึ่งเปนที่ยอมรับ
การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวา
การใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จำนวนพิมพ
เปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนี
อื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน
ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจาก
คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ/หรือสถาบันทางวิชาการที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น
กรณีที่ไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพ
ของ“ตำรา” แลว ไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ.กำหนดการนำ “ตำรา” นั้น
ไปแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ตำรา” เพื่อนำมาเสนอขอ
กำหนดตำแหนงทางวิชาการครั้งใหม สามารถกระทำไดแตใหมีการ
ประเมินคุณภาพ “ตำรา” ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขนั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง
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คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑
ลักษณะคุณภาพ

คำนิยาม

ระดับดี เปนตำราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและ
ทันสมัย มีแนวคิดและการนำเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอ
ความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัย
ของผูเขียนที่เปนการแสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอการเรียน
การสอน
๓.สามารถนำไปใชอางอิงหรือนำไปปฏิบัติได
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึง
ระดับที่สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของใน
ระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
หนังสือ
งานวิชาการที่เกิดจากการคนควาศึกษาความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยาง
รอบดานและลึกซึ้ง มีการวิเคราะห สังเคราะหและเรียบเรียงอยางเปน
ระบบประกอบดวยมโนทัศนหลักที่เปนแกนกลางและมโนทัศนยอยที่
สัมพันธกัน ทีความละเอียดลึกซึ้งใชภาษาที่เปนมาตรฐานวิชาการ ให
ทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรง
ทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เนื้อหาของ
หนังสือไมจำเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตร
หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไมจำเปนตองนำไปใช
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู
ขอยื่นเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ
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รูปแบบ
เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การ
สรุป การอางอิงบรรณานุกรม ดัชนีคนคำที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ
โดยอาจมีขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษาประกอบดวยก็ได
ตามรูปแบบอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
๑. เปนงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเลม (Authored
Book) คือเอกสารที่ผูเขียนเรียบเรียงขึ้นทั้งเลมอยางมีเอกภาพ มี
รากฐานวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญา
ความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
๒. เปนงานวิชาการบางบทหรือสวนหนึ่งในหนังสือที่มี
ผูเขียนหลายคน (Book Chapter) โดยจะตองมีความเปนเอกภาพของ
เนื้อหาวิชาการ ซึ่งผูอานสามารถทำความเขาใจในสาระสำคัญนั้นไดโดย
เบ็ดเสร็จในแตละบท และเปนงานการศึกษาคนควาอยางมีระบบมีการ
วิเคราะหและ สังเคราะหขอมูลดวยวิธีวิทยาอันเปนที่ยอมรับจนได
ขอสรุปที่ทำใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือนำไปประยุกตใชได
กรณีที่ในแตละบทมีผูเขียนหลายคนจะตองระบุบทบาทหนาที่ของแตละ
คนอยางชัดเจน
จำนวนบทที่จะนำมาแทนหนังสือ ๑ เลม ใหเปนไปตามที่ ก.พ.อ.
กำหนด
การเผยแพร

เผยแพรในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง โดยจะตองแสดงหลักฐานวาไดผาน
การประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันดังนี้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ อาทิการเผยแพรในรูปของ
ซีดีรอม
๓. การเผยแพรเปน e-book โดยสำนักพิมพซึ่งเปนที่ยอมรับ
การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชใน
การเรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จำนวนพิมพเปนดัชนี
หนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัด
ความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน
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คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑
กรณีที่ไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพแลวไมอยูในเกณฑที่
ก.พ.อ.กำหนด การนำ “หนังสือ” นั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
เนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการครั้ง
ใหม สามารถกระทำได แตใหมีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ”ที่ไดรับ
การปรับปรุงแกไขนั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะคุณภาพ

คำนิยาม

ระดับดี เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและ
ทันสมัย มีแนวคิดและการนำเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอ
ความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยที่
เปนการแสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ
๓. สามารถนำไปใชอางอิงหรือนำไปปฏิบัติได
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึง
ระดับที่สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
บทความทางวิชาการ
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือ
วิเคราะหอยางชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลัก
วิชาการโดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพือ่ สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนำความรูจากแหลงตางๆ มา
ประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะ
ทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย
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รูปแบบ
ประกอบดวยการนำความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ตองการ
อธิบายหรือวิเคราะหกระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุป มี
การอางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ
การเผยแพร

ลักษณะคุณภาพ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ
ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ (Peer Reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันดังนี้
๑. เผยแพรในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทาง
วิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ
โดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆประเมิน
เมื่อไดเผยแพร“บทความทางวิชาการ”ตามลักษณะขางตน
แลวการนำ “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
สวนใดสวนหนึ่ง เพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการและใหมี
การประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทำ
ไมได
ระดับดี เปนบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทาง
วิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการนำเสนอที่ชัดเจน
เปนประโยชนตอวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอ
ความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ
๒. สามารถนำไปใชอางอิงหรือนำไปปฏิบัติได
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึง
ระดับที่สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนที่เชื่อถือ
และยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ
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คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑
เอกสารประกอบการสอน
คำนิยาม
ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและ
วิธีการสอนอยางเปนระบบ จัดเปนเครื่องมือสำคัญของผูสอนในการใช
ประกอบการสอน
รูปแบบ

เปนเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย
แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และ
อาจมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได เชน รายชื่อบทความหรือ
หนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ
(chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เปนตน

การเผยแพร

อาจเปนเอกสารที่จัดทำเปนรูปเลมหรือถายสำเนาเย็บเลม หรือเปนสื่อ
อื่นๆ เชน ซีดีรอม ที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาแลว

ลักษณะคุณภาพ

อยูในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะกำหนดเปน
ขอบังคับ

คำนิยาม

รูปแบบ

เอกสารคำสอน
ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และ
วิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการ
สอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือ
สำคัญของผูเรียนที่นำไปศึกษาดวยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียน
ในวิชานั้นๆ
เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน
ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร) และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพิ่มขึ้น เชน รายชื่อบทความหรือ
หนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ

71
คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑
(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน(slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใช
ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพื่อขยาย
ความที่มาของสาระและขอมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย
การเผยแพร

ตองไดรับการจัดทำเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสำเนาเย็บเลม
หรือสื่ออื่นๆ ที่แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คำสอน” ใหแก
ผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว

ลักษณะคุณภาพ

อยูในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะกำหนดเปน
ขอบังคับ

คำนิยาม

รูปแบบ

เอกสารการสอนชุดวิชา
หนวยการสอนจำนวน ๕ หนวย ที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ
เปนสวนหนึ่งของวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาตรี ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอน
อยางเปนระบบ ที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของเนื้อหา โดยอาจ
พัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสาร
ประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสำคัญของผูเรียนที่นำไปศึกษาดวย
ตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ

เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน
ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร) และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพิ่มขึ้น เชน รายชื่อบทความหรือ
หนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ
(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน(slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใช
ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพื่อขยาย
ความที่มาของสาระและขอมูล และบรรณานุกรมที่ทนั สมัย
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คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑
การเผยแพร
ตองไดรับการจัดทำเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสำเนาเย็บเลม
หรือสื่ออื่นๆ ที่แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คำสอน” ใหแก
ผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว
ลักษณะคุณภาพ

คำนิยาม

อยูในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะกำหนดเปน
ขอบังคับ
ประมวลสาระชุดวิชา
หนวยการสอนจำนวน ๕ หนวย ที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ
เปนสวนหนึ่งของวิชา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาโท ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอน
อยางเปนระบบ ที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของเนื้อหา โดยอาจ
พัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสาร
ประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสำคัญของผูเรียนที่นำไปศึกษาดวย
ตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ

รูปแบบ

เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน
ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร) และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพิ่มขึ้น เชน รายชื่อบทความหรือ
หนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ
(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน(slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใช
ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพื่อขยาย
ความที่มาของสาระและขอมูล และบรรณานุกรมที่ทนั สมัย

การเผยแพร

ตองไดรับการจัดทำเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสำเนาเย็บเลม
หรือสื่ออื่นๆ ที่แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คำสอน” ใหแก
ผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว

ลักษณะคุณภาพ

อยูในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะกำหนดเปน
ขอบังคับ
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เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วาดวยการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. ตัวอยาง
กรณีไดรับวุฒิเพิ่มเติม
นาย ก. ไดรับวุฒิปริญญาตรี ทำการสอนเปนเวลา ๖ป ตอมาลาศึกษาตอและไดรับวุฒิปริญญา
โท เพิ่มขึ้น กลับมาทำการสอนหลังจากไดรับวุฒิปริญญาโทแลวอีก ๑ป ๘เดือน ใหนับระยะเวลาทำการสอน
ดังกลาวรวมกันตามอัตราสวน คือ สอนหลังจากปริญญาตรี ๖ป (เทากับ ๖/๙ = ๒/๓ กับสอนหลังจากปริญญา
โท ๑ป ๘ เดือนเทากับ ๑/๓เมื่อรวมกันแลวถือวามีสิทธิขอตำแหนงผูชวยศาสตราจารยได)
วิธีการคำนวณดังนี้
อาจารยใชวุฒิปริญญาตรี ๖ป
เพราะฉะนั้นยังขาดในสวนที่ใชปริญญาตรี
ตอมาจะเทียบวุฒิปริญญาโทจะตองคูณดวย .๕๕๕๕

=
=
=

=
เพราะฉะนั้นถาจะใชวุฒิปริญญาโท จะตองทำงานอีก ๑ป ๘ เดือน

๗๒เดือน
(๙ x ๑๒) ๑๐๘ – ๗๒ = ๓๖เดือน
(๑๐๘ : (๕ x ๑๒) ๖๐) ๕
๙
๓๖ x .๕๕๕๕ = ๒๐เดือน = ๑ป ๘ เดือน

กรณีการขอตำแหนงทางวิชาการกอนลาศึกษา
หากจะลาศึกษาหรือฝกอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ และประสงคจะขอตำแหนงทาง
วิชาการก็ใหเสนอขอกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม และตองเปนการขอตำแหนงโดยวิธีปกติ
เทานั้น
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