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คำนำ 

 

คูมือการจัดทำผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารยสำนักเทคโนโลยีการศึกษานี้ จัดทำขึ้นเพื่อเปน

แนวปฏิบัติสำหรับคณาจารยท่ีจะดำเนินการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการเม่ือครบกำหนดกรอบเวลาการยื่น

ขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาศึกษาศาสตร (6501) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (650161) 

ซึ่งไดรวบรวมขอมูล เอกสารที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนที่จำเปนตองใชสำหรับการขอกำหนดตำแหนงเพื่อให

คณาจารยสามารถทำความเขาใจและนำไปปฏิบัติตามขั ้นตอนตางๆ ไดอยางถูกตอง  รวมถึงการนำ

ภาพประกอบมาใชเพ่ือการทำผลงานทางวิชาการและแหลงขอมูลเพ่ือการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 

ศูนยวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

สำนักเทคโนโลยกีารศึกษา 

เมษายน 2565 
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ผังข้ันตอนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูขอตรวจสอบคุณสมบัติท่ีกองทรัพยากรบุคคล 

(เอกสารหมายเลข 2) 

ผูขอกรอกแบบประวัติในแบบ ก.พ.อ.03/มสธ.01 

(เอกสารหมายเลข 4) 

มีบันทึกผลการตรวจสอบฯ  

จากกองทรัพยากรบุคคล 

แกไขตามขอเสนอแนะของฝายเลขานุการ ก.พ.ว. 

ผูขอสงแบบ กพอ.03/มสธ0.1 พรอมหลักฐานจำนวน 1 ชุด 

 ไปยังฝายเลขานุการ ก.พ.ว. เพ่ือตรวจสอบความถูกตองพรอมผลงานทางวิชาการ 

ผูขอสงแบบ กพอ.03/มสธ0.1 พรอมหลักฐาน จำนวน 4 ชุด 

 ไปยังสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (ผาน หน.ศวช) เพ่ือตรวจสอบความครบถวน 

(เขาท่ีประชุมผูบริหารสำนักฯ) 

ผูขอสงเตรียมผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

ประกอบดวย 

1. ภาระงานสอนยอนหลัง 3 ป (ปริญญาตรี หรือบัณฑติศึกษา) จำนวน 35 ช่ัวโมง  

2. แผนจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษาทางไกล (ตองเปนชุดท่ีผลิตเสร็จและเปดสอนแลว)  

(ผศ. 3 แผน / รศ. 5 แผน / ศ. 5 แผน) สำหรบัประเมินการสอน (เอกสารหมายเลข 1) 

3. ผลงานทางวิชาการ (เพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหนงท่ีเสนอขอ) ตามเกณฑ ก.พ.อ. กำหนด 

จัดเตรียมผลงานครบถวน 

ท่ีประชุม ผบร.เสนอรายชื่อ กก.ประเมินผล 

การสอนสงไปยัง ฝายเลขานุการ ก.พ.ว. 

สวนของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

ตัวอยางบันทึกขอความ  

(เอกสารหมายเลข 3) 
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สวนของฝายเลขานุการ ก.พ.ว. 
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แผนจัดระบบและออกแบบส่ือการศึกษาทางไกล 

 

จัดทำรูปเลม แผนจัดระบบและออกแบบส่ือการศึกษาทางไกล 

ปก 

คำนำ  

สารบัญ 

เนื้อหาประกอบดวย 4 สวน 

สวนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับชุดวิชา 

 1.1 คำอธิบายชุดวิชา 

 1.2 วัตถุประสงคชุดวิชา 

 1.3 รายชื่อหนวยการสอน 

 1.4 การวิเคราะหความสอดคลองของรูปแบบสื่อการศึกษากับโครงสรางชุดวิชา 

สวนท่ี 2 การออกแบบส่ือการศึกษาชุดวิชา 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 2.2 การออกแบบสื่อการศึกษาชุดวิชา 

สวนท่ี 3 แผนการสอนรายการ โครงสรางรายการ และบทรายการ 

 3.1 แผนการสอนรายการ 

 3.2 โครงสรางรายการ 

 3.3 บทรายการ 

สวนท่ี 4 การตรวจพิจารณาและปรับปรุงส่ือการศึกษา 

 4.1  ผลการตรวจพิจารณาคุณภาพสื่อการศึกษา 

 4.2 การปรับปรุงสื่อการศึกษา 

บรรณานุกรม 

  

เอกสารหมายเลข 1 
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การนำภาพประกอบมาใชในการผลิตส่ือเพ่ือการทำผลงานทางวิชาการ 

 

 องคประกอบหนึ่งที ่สำคัญประการหนึ่งสำหรับการผลิตรายการเพื่อการศึกษาที่ชวยใหผู รับสาร

สามารถทำความเขาใจกับเนื้อหาสาระไดอยางประสิทธิภาพ นั่นคือภาพประกอบรายการ ไมวาจะเปนภาพนิ่ง 

(Still Image) ภาพวิดีโอ (Video) หรือภาพเคลื่อนไหว (Animation) เปนตน การสืบคนภาพเพื่อนำมาใช

ประกอบรายการแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ (1) ภาพท่ีมีลิขสิทธิ์ (Copyright) และ(2) ภาพท่ีอยูภายใตสัญญาค

รีเอทีฟคอมมอนต ซึ่งแนนอนวาการนำภาพที่มีลิขสิทธิ์มาใชประกอบรายการจำเปนตองขออนุญาตเจาของ

ผลงานหรือเจาของลิขสิทธิ์โดยสามารถขออนุญาตผานการประสานงานในรปูแบบของวาจาหรือเปนลายลักษณ

อักษร เพื่อใหมีหลักฐานยืนยันแตอยางไรก็ดีในปจจุบันมีภาพประกอบจำนวนมากที่เจาของผลงานอนุญาตให

สามารถนำมาใชไดโดยไมจำเปนตองขออนุญาตแตจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวอยางเครงครัด ดังนั้นการ

สืบคนภาพเพ่ือนำมาใชประกอบรายการโดยไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์จำเปนที่ตองทำความเขาใจเกี่ยวกับ

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส (Creative Commons License) ซึ่งหมายถึง สัญญาอนุญาตการเปดหรือ

ละสิทธิบางบางประการซ่ึงเจาของลิขสิทธิ์ไดระบุไวใหผูอ่ืนทราบสิทธิ์ในการนำผลงานไปใชตอ ซ่ึงผูท่ีนำผลงาน

ไปใชตองปฏิบัติตามเง่ือนไขขอตกลงท่ีกำหนดไว (ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และเสมอกาญจน โสภณหิรัญรักษ

, 2560) ทั้งนี้เว็บไซต Creativecommons.org ไดแบงประเภทของสัญญาอนุญาตครีเอททีพคอมมอนสไว 6 

รูปแบบ ดังนี ้

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส ตัวยอ ความหมาย 

 
Attribution 

CC BY อนุญาตใหนำไปใชไดโดยไมตองขออนุญาตเจาของ

ผลงานไมวาจะเปนการเผยแพร ใชซ้ำ ดัดแปลง 

แตตองอางอิงถึงเจาของผลงาน หรือแสดงท่ีมา 

 
Attribution-Share Alike 

CC BY-SA อนุญาตใหนำไปใชไดโดยไมตองขออนุญาตเจาของ

ผลงานไมวาจะเปนการเผยแพร ใชซ้ำ ดัดแปลง 

แตตองอางอิงถึงเจาของผลงาน หรือแสดงท่ีมา

และหากมีการดัดแปลง จะตองเผยแพรตอใน

สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 

 
Attribution-No Derivative 

Works 

CC BY-ND อนุญาตใหนำไปใชไดโดยไมตองขออนุญาตเจาของ

ผลงานไมวาจะเปนการเผยแพร ใชซ้ำแตหาม

ดัดแปลงแกไขใด ๆ และตองอางถึงถึงเจาของ

ผลงาน หรือแสดงท่ีมา 

 
Attribution-Non Commercial 

CC BY-NC อนุญาตใหนำไปใชไดโดยไมตองขออนุญาตเจาของ

ผลงานไมวาจะเปนการเผยแพร ใชซ้ำ ดัดแปลง 

แตหามนำไปใชในเชิงพาณิชย และจะตองอางอิง

ถึงเจาของผลงาน หรือแสดงท่ีมา 
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สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส ตัวยอ ความหมาย 

 
Attribution-Non Commercial- 

Share Alike 

CC BY-NC-SA อนุญาตใหนำไปใชไดโดยไมตองขออนุญาตเจาของ

ผลงานไมวาจะเปนการเผยแพร ใชซ้ำ ดัดแปลง 

แตตองอางอิงถึงเจาของผลงาน หรือแสดงที ่มา

และหามนำไปใชในเชิงพาณิชยและหากมีการ

ดัดแปลง จะตองเผยแพรตอในสัญญาอนุญาตชนิด

เดียวกัน 

 
Attribution-Non Commercial- 

Share Alike- No Derivative 

Works 

CC BY-NC-ND อนุญาตใหนำไปใชไดโดยไมตองขออนุญาตเจาของ

ผลงานไมวาจะเปนการเผยแพร ใชซ้ำแตหามไปใช

เชิงพาณิชย และดัดแปลงแกไขใด ๆ และตองอาง

ถึงถึงเจาของผลงาน หรือแสดงท่ีมา 

  

 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 ดังนั้นเปนหนาท่ีสำคัญท่ีผูนำภาพมาใชจะตองศึกษารายละเอียดตาง ๆ อยางรอบคอบ และถึงแมวา

บางเว็บไซตอาจจะกำหนดภาพเปนสาธารณะสมบัติ (Public Domain) หรือ เจาของไดสละแลวซึ่งลิขสิทธิ์ 

(CC0) แตแนวปฏิบัติที่ดี ผูที่นำภาพมาใชก็ควรใหเกียรติกับผูสรางสรรคผลงาน หรือเจาของ

ดวยการแสดงท่ีมา เชน ภาพโดย (ชื่อผูสรางสรรค) จาก (เว็บไซตหรือแหลงสืบคน) ดังนี้  

https://flickr.com/
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/
https://www.freepik.com/
https://www.flaticon.com/


7 

 

ภาพตัวอยางของภาพประกอบสื่อการศึกษาชุดวิชา 32484 ความรูพ้ืนฐานของมัคคุเทศก 

และการทองเท่ียวอาเซียน สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. (ธนัทณัฏฐ ฉัตรภัครัตน, 2564) 

  



8 

แหลงขอมูลเพ่ือการสืบคนและเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 

แหลงขอมูลเพ่ือการสืบคนฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 

 
 

 
 

ตัวอยางเว็บไซต Scimago Journal & Country Rank 

ท่ีมา:  https://www.scimagojr.com/ 

https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
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ตัวอยางวารสารในฐาน Scopus 

ท่ีมา:  https://www.scopus.com/sources 
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ตัวอยางวารสารในฐาน ISI Web of science  

ท่ีมา:  https://www.oncotarget.com/webofscience/how-to-search/ 
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แหลงขอมูลเพ่ือการสืบคนฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับชาติ 

 

 
 

 
 

ตัวอยางฐานขอมูล Thaijo 

ท่ีมา: https://www.tci-thaijo.org/ 
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ตัวอยางเว็บไซตตรวจสอบรายช่ือวารสารและสำนักพิมพในกลุมวารสารหลอกลวง  

(Predatory Journals) 

 

 
 

ตัวอยางเว็บไซตตรวจสอบกลุมวารสารหลอกลวง 

ท่ีมา : https://beallslist.net/  
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ตัวอยางโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนาจอเว็บไซตอักขราวิสุทธิ์ 

ท่ีมา : http://www.akarawisut.com/ 
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สวนราชการ ศูนยวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  โทร.   

ท่ี  อว 0602.03(ศวช.)/  วันท่ี         

เรื่อง  ตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ       

 

เรียน    ผูอำนวยการกองทรัพยากรบุคคล 

 

 เนื่องดวย (ชื่อ)   สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  มีความประสงคขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ ในตำแหนง     

 ในการนี้ ขอความอนุเคราะหจากกองทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหนง

ทางวิชาการดังกลาว 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 

      

       

(     ) 

         อาจารยประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

(ตัวอยาง) 

เอกสารหมายเลข 2 
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สวนราชการ ศูนยวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา  โทร.   

ท่ี  อว 0602.03(ศวช.)/  วันท่ี         

เรื่อง ขอรับการพิจารณากำหนดตำแหนงทางวิชาการ        

 

เรียน ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (ผาน หน.ศวช.) 

 

เนื่องดวย   อาจารยประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  มีความประสงคขอรับ

การพิจารณากำหนดตำแหนงทางวิชาการ ในตำแหนง   ซึ่งไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือ

กำหนดตำแหนงทางวิชาการจากกองทรัพยากรบุคคล และสำนกัวิชาการไดตรวจสอบแบบคำขอรับการพิจารณา

กำหนดตำแหนงทางวิชาการและหลักฐานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหนงทางวิชาการแลว  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      

       

 (     ) 

     อาจารยประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

เอกสารหมายเลข 3 
(ตัวอยาง) 
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บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ  ศูนยวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   สำนักเทคโนโลยีการศึกษา   โทร.    

ท่ี  อว 0602.03(ศวช)/  วันท่ี            

เรื่อง ขอความอนุเคราะหออกหลักฐานรับรองผลงานวิจัย       

 

เรียน  ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  

 ตามท่ี    ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 

       ซึ่งไดจัดสงรายงานฉบับสมบูรณและเอกสารท่ี

เก่ียวของครบถวนแลว 

ในการนี้ ใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดออกหนังสือรับรองผลงานวิจัย พรอมแนบรายชื่อ

คณะกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือใชประกอบการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการตอไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
       (     ) 

                             หัวหนาโครงการวิจัย 
 

 
 

 

  

ตัวอยางบันทึกขอหนังสือรับรองงานวิจัยจากหนวยงานภายใน 
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ท่ี อว0602.03(01)/ สำนักเทคโนโลยกีารศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี 11120 

 

      วันท่ี     
 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหออกหลักฐานรับรองผลงานวิจัย 

 

เรียน         

 

 ตามท่ี      ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก  

   เรื่อง         ซ่ึงมี

คณะนักวิจัย ไดแก    และไดจัดสงรายงานฉบับสมบูรณและเอกสารท่ีเก่ียวของ

ครบถวนแลว  

 ในการนี้ ใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดออกหนังสือหลักฐานรับรองผลงานวิจัย พรอมแนบ

รายชื่อคณะผูตรวจสอบทางวิชาการ เพ่ือใชประกอบการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการตอไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

(     ) 

                       ผูอำนวยการแผนงานวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย 
 

 

 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

โทร.     

 

ตัวอยางบันทึกขอหนังสือรับรองงานวิจัยจากหนวยงานภายนอก 
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ก.พ.อ.๐๓/มสธ.๐๑ 

 

เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

วาดวยการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

๑. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหนงทางวิชาการ 
 

สวนท่ี ๑ :  แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ    
 

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดำรงตำแหนง    

โดยวิธ ี    

รหัส ๔ หลัก/สาขาวชิา.............................. 

ของ     

สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

๑. ประวัติสวนตัว 

๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 

๑.๒ อายุ……..…ป 

๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ) 

คุณวุฒิ   ป พ.ศ. ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

๑.๓.๑ 

๑.๓.๒ 

๑.๓.๓ 

๑.๓.๔ 

๑.๓.๕ 

(ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ใหระบุหัวขอเรื่อง

วิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีทำเปนสวนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ ดวย) 

๒. ประวัติการรับราชการ 

๒.๑ ปจจุบันดำรงตำแหนง………………………………….…..... รับเงินเดือน……………………บาท 

๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงอาจารย เม่ือวันท่ี..……….. เดือน………………………… พ.ศ………… 

๒.๓ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา............................................................................ 

 เม่ือวันท่ี ……...……เดือน……………………....….พ.ศ……….... 

เอกสารหมายเลข 4 
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๒.๔ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................................................. 

 เม่ือวันท่ี………..… เดือน…………………..………. พ.ศ………… 

 อายุราชการ………… ป ……… เดือน 

๒.๕ ตำแหนงอ่ืนๆ 

๒.๕.๑………………………………………………………………………………………..……………. 

 ๒.๕.๒………………………………………………………………………………………………..……. 

 ๒.๕.๓……………………………………………………………………………………………………... 

 ๒.๕.๔……………………………………………………………………………………………………... 

๒.๕.๕………………………………………………………………………………………..……………. 

(ในกรณีท่ีเคยบรรจุเขารับราชการในตำแหนงอ่ืน หรือเคยดำรงตำแหนงอาจารยประจำ/อาจารยพิเศษ

ในสังกัดอ่ืน ใหระบุตำแหนง สังกัด และ วัน เดือน ป ท่ีดำรงตำแหนงนั้นดวย) 

๓.  ภาระงานยอนหลัง ๓ป  (เปนภาระงานท่ีทำโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 

๓.๑งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

 ๓.๑.๑งานสอนและผลิตสื่อการสอนทางไกล (ตองเปนชุดท่ีผลิตเสร็จ และเปดสอนแลว) 

ระดับ รายวิชาท่ีสอนช.ม./สัปดาหเปดสอนภาค/ปการศึกษา 

ปริญญาตรี         …………………...………….        …………          ……………………….. 

ปริญญาโท         …………………...………….        …………          ……………………….. 

ปริญญาเอก        …………………...………….        …………         ……………………….. 

 ๓.๑.๒การผลิตสื่อ/ การสอนเสริม/ การออกแบบสื่อ/ การอบรมเขมพิเศษ/ การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ/ 

การอบรมเขมเสริมประสบการณวิชาชีพ/ การสัมมนาเสริม/ การสัมมนาเขม/ การเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/

การคนควาอิสระ/ การสอนปฏิสัมพันธผานสื่อและเครือขาย 

ระดับรายวิชาท่ีสอนช.ม./ภาคเปดสอนภาค/ปการศึกษา 

ปริญญาตรี      ……………….…...………….     (ชั่วโมงปฏิบัติจริง)       ………………….. 

ปริญญาโท      ……………….…...………….     (ชั่วโมงปฏิบัติจริง)       ………………….. 

ปริญญาเอก    ……………….…...………….      (ชั่วโมงปฏิบัติจริง)      ………………….. 

๓.๒   งานวิจัย (โปรดระบุชื่อเรื่องท่ีทำการวิจัย และระยะเวลาท่ีใชในแตละโครงการ) 

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาท่ีใชในการใหบริการ 

        ตอสัปดาห) 

 ๓.๓.๑ งานบริการทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย เชน งานวิทยากรบรรยายแกบุคลากรภายใน 

มหาวิทยาลัย 

 ๓.๓.๒ งานบริการทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เชน งานสอนพิเศษมหาวิทยาลัยอ่ืน งานกรรมการ  

 ผูทรงคุณวุฒิตางกรม ตางกระทรวง 
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๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 

 ๓.๔.๑ ตำแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัย        

๓.๔.๒ งานคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานในมหาวิทยาลัย 

๓.๕ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 

๓.๕.๑ งานคณะกรรมการกลุมผลิต/ ปรับปรุง/ บริหารชุดวชิา (ท่ีอยูในระหวางดำเนินการ) 

๓.๕.๒ งานบริหารและบริการวิชาการลักษณะอ่ืน เชน งานออกขอสอบ งานตรวจขอสอบ งาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม งานท่ีปรึกษาชมรมนักศึกษา งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

๔. ผลงานทางวิชาการ 

๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย 

๔.๑.๑ผลงานวิจัยจำนวน ..... เรื่อง 

๔.๑.๑.๑…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๑.๑.๒…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๑.๑.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนจำนวน ...... เรื่อง 

๔.๑.๒.๑…………………………………………………………………………… 

  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
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 ๔.๑.๒.๒…………………………………………………………………………… 

  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๑.๒.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 

๔.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคมจำนวน ...... เรื่อง 

๔.๑.๓.๑…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๑.๓.๒…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๑.๓.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 



22 

๔.๑.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตำรา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการจำนวน ...... เรื่อง 

๔.๑.๔.๑…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๑.๔.๒…………………………………………………………………………… 

    ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๑.๔.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๑.๕งานเขียนเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำนวน หนวย 

(๕ หนวยเทียบเทา  ตำรา ๑ เลม )           

๔.๑.๕.๑…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

□ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ๔.๑.๕.๒…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ๔.๑.๕.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 
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       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

(หมายเหตุ ๑. ผลงานทางวิชาการอ่ืนใดทุกชนิดท่ีใชในการเสนอขอกำหนดตำแหนงตองไดรับการเผยแพรแลว

เทานั้น หรือตองมีเอกสารรับรองท่ีระบุ วัน เดือน ป ท่ีไดรับการเผยแพรมาแสดงดวย ๒. ผลงานทางวิชาการ

ทุกประเภท   ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด หรือ 

รูปแบบ APA ๖thอันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ และจำนวนหนาท่ีไดรับการเผยแพร 

และ๓. ในกรณีท่ีมีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองการมีสวนรวมในผลงานความรับผิดชอบ

เทาใดมาประกอบ การพิจารณาดวย) 

๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหนงรองศาสตราจารย 

๔.๒.๑ ผลงานวิจัยจำนวน ..... เรื่อง 

๔.๒.๑.๑…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย/รอง

ศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๒.๑.๒…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย/รอง

ศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๒.๑.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย/รอง

ศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนจำนวน ...... เรื่อง 

๔.๒.๒.๑…………………………………………………………………………… 

  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 
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□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๒.๒.๒…………………………………………………………………………… 

  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๒.๒.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคมจำนวน ...... เรื่อง 

๔.๒.๓.๑…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๒.๓.๒…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

□ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๒.๓.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 
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       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๒.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตำรา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการจำนวน ...... เรื่อง 

๔.๒.๔.๑…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย

มาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๒.๔.๒…………………………………………………………………………… 

    ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย

มาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๒.๔.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย

มาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี 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 (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๒.๕.๒…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง

รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 
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□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๒.๕.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง

รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๒.๕.๔…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือ 

ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๓.๕.๕…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง

รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม   

□ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

(หมายเหตุ ๑. ผลงานทางวิชาการอ่ืนใดทุกชนิดท่ีใชในการเสนอขอกำหนดตำแหนงตองไดรับการเผยแพร

แลวเทานั้น หรือตองมีเอกสารรับรองท่ีระบุ วัน เดือน ป ท่ีไดรับการเผยแพรมาแสดงดวย ๒. ผลงานทาง

วิชาการทุกประเภท   ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด หรือ รูปแบบ APA ๖thอันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ และจำนวนหนาท่ีไดรับ

การเผยแพร และ๓. ในกรณีท่ีมีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองการมีสวนรวมในผลงานความ

รับผิดชอบเทาใดมาประกอบ การพิจารณาดวย) 

๔.๓  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหนงศาสตราจารย 

   ๔.๓.๑ผลงานวิจัยจำนวน ..... เรื่อง 

๔.๓.๑.๑…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือ 

ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 
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□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๓.๑.๒…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือ 

ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๓.๑.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิจัยนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือ 

ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนจำนวน ...... เรื่อง 

๔.๓.๒.๑…………………………………………………………………………… 

  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และ/หรือ ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๓.๒.๒…………………………………………………………………………… 

  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และ/หรือ ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๓.๒.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และ/หรือ ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 
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       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคมจำนวน ...... เรื่อง 

๔.๓.๓.๑…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือ ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๓.๓.๒…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือ ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

□ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๓.๓.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือ ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๓.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตำรา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการจำนวน ...... เรื่อง 

 ๔.๓.๔.๑…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือ 

ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ๔.๓.๔.๒…………………………………………………………………………… 

    ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือ 

ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 
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       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

 ๔.๓.๔.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือ 

ตำแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี 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 (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

           ๔.๓.๕.๒…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง

รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

           ๔.๓.๕.๓…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง

รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ๔.๓.๕.๔…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง

รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  □ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 
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       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๓.๕.๕…………………………………………………………………………… 

  ผลงานนี้เคยใชสำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ ตำแหนง

รองศาสตราจารย และ/หรือตำแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม   

□ ไมเคยใช 

□  เคยใช (เม่ือป พ.ศ...........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........... 

       ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

(หมายเหตุ ๑. ผลงานทางวิชาการอ่ืนใดทุกชนิดท่ีใชในการเสนอขอกำหนดตำแหนงตองไดรับการ

เผยแพรแลวเทานั้น หรือตองมีเอกสารรับรองท่ีระบุ วัน เดือน ป ท่ีไดรับการเผยแพรมาแสดงดวย ๒. ผลงาน

ทางวิชาการทุกประเภท   ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด หรือ รูปแบบ APA ๖thอันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ และจำนวนหนาท่ีไดรับ

การเผยแพร และ๓. ในกรณีท่ีมีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองการมีสวนรวมในผลงานความ

รับผิดชอบเทาใดมาประกอบ การพิจารณาดวย) 

 

ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ…………………………………………….เจาของประวตัิ 

             (……………………………………………….….) 

   ตำแหนง …………………………………………………… 

   วันท่ี……..เดือน……………..พ.ศ. …… 

 

คำช้ีแจง การนำผลงานทางวิชาการท่ียังมิไดมีการเผยแพรมาเสนอขอกำหนดตำแหนงนั้นโดยอนุโลม หากผู

เสนอขอกำหนดตำแหนงไดรับผลประเมินผานตามเกณฑท่ีกำหนด วันท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง

ทางวิชาการท่ีสูงข้ึนจะเปนวันท่ีท่ีผลงานทางวิชาการนั้นระบุวันท่ีไดรับการเผยแพรแลว 
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สวนท่ี ๒ :  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 

 

แบบประเมินแตงตั้งใหดำรงตำแหนง……………………..……. 

(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย) 

รหัส ๔ หลัก/สาขาวิชา.............................. 

(เชี่ยวชาญในสาขาวิชา..รหัส ๖ หลัก (ถามี/แตไมมีก็ได).......................................................) 

โดยวิธี.....(วิธีปกติ/ วิธีท่ี ๑/ วธิีท่ี ๒) 

             (วิธีพิเศษ/ วิธีท่ี ๑) 

ของ……………………………………….. 

สังกัด(แขนงวิชา)……………………………………… 

  สาขาวิชา/สำนัก.........................................................มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
  

  ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง....(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ 

ศาสตราจารย)...แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว.........................................................................เปนผูมีคุณสมบัติ 

�   ครบถวน           �   ไมครบถวน ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด 

 

ลงชื่อ.................................................................. 

        (................................................................) 

       ตำแหนง   ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาแขนงวิชา/ หัวหนาฝาย/ หัวหนาศูนย 

         วันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ.......... 

ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับประธานกรรมการประจำสาขาวิชา 

 ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว................................................................................... 

� มีปริมาณผลงานทางวิชาการ 

� เผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กำหนด  

เปนผูมีคุณสมบัติ 

� เขาขาย □  ไมเขาขาย ท่ีจะไดรับการเสนอเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนง  

(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย) 

            ลงชื่อ........................................................................  

               (..............................................................................) 

          ตำแหนง ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา/ผูอำนวยการสำนัก 

                 วันท่ี...........เดือน......................................พ.ศ........... 
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สวนท่ี ๓ : แบบประเมินผลการสอนทางไกล 
 

  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนทางไกล  โดยไดรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

พิจารณาตำแหนงทางวิชาการ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    ในการประชุมครั้งท่ี.........../................เม่ือ

วันท่ี…………...................ไดประเมินผลการสอนของ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................. 

แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ.....(ชำนาญ/ ชำนาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)..... ในการสอน   มีคุณภาพ….. 

(อยู/ ไมอยู)..... ในหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

 

 

     ลงชื่อ.......................................................................... 

             (................................................................) 

       ตำแหนง  ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนทางไกล 

             วันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ.......... 
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สวนท่ี ๔  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

   ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที ่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยา  บรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา........ .... ..... ....................................ในการประชุมครั ้งท่ี

........../................. 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...............

คุณภาพอยูในระดับ........................... 

       ๑.๒)........................................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ

...............คุณภาพอยูในระดบั........................... 

  ๒) ผลงานวิชาการรับใชสังคม..................เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.

กำหนด........เรื่อง ไดแก 

๒.๑)........................................................................................ บุคลากรมีสวนรวมรอยละ............. 

คุณภาพอยูในระดับ....................................   

๒.๒)........................................................................................ บุคลากรมีสวนรวมรอยละ............. 

คุณภาพอยูในระดับ....................................   

  ๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น..................เรื ่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑท่ี 

ก.พ.อ.กำหนด........เรื่อง ไดแก 

๓.๑)........................................................................................ บุคลากรมีสวนรวมรอยละ............. 

คุณภาพอยูในระดับ....................................   

๓.๒)........................................................................................ บุคลากรมีสวนรวมรอยละ............. 

คุณภาพอยูในระดับ....................................   

  ๔) ตำรา/หนังสือ......................เรื ่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด

.............เรื่อง ไดแก 

๔.๑) ........................................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ.............. 

คุณภาพอยูในระดับ............................................. 

๔.๒) ........................................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ.............. 

คุณภาพอยูในระดับ............................................. 
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  ๕) บทความทางวิชาการ..............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ.กำหนด..........

เรื่อง ไดแก 

๕.๑) ........................................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ.............คุณภาพอยูใน

ระดับ........................... 

๕.๒) ........................................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ.............คุณภาพอยูใน

ระดับ........................... 

  ๖) งานเขียนเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย..............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑ

ท่ี ก.พ.อ. กำหนด..........เรื่อง ไดแก 

๖.๑) ........................................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ.............คุณภาพอยูใน

ระดับ........................... 

๖.๒) ………............................................................................บุคลากรมีสวนรวมรอยละ.............คุณภาพอยูใน

ระดับ........................... 
 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง   อัน

ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จำนวนหนา เปนตน) 
 

 

สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบดวย: เนื้อหาสาระของผลงาน ผลท่ีไดรับ การ

นำไปใชประโยชน และแสดงใหเห็นถึงความเช่ียวชาญ) 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 

    ลงชื่อ................................................................... 

                                               (................................................................) 

         ตำแหนง ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

        เพ่ือทำหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 

          และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

                     วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ.................... 
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ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ  
 

  คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ในการ

ประชุมครั้งที่......../..........เมื่อวันที่..........................................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ 

นาย/นาง/นางสาว...................................................ตามท่ีคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพ่ือทำหนาท่ีประเมินผล

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)..ใหกำหนดตำแหนง นาย/นาง/นางสาว................................................เปนตำแหนง..(ผู ชวย

ศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)...................................................................................... 

ในสาขาวิชา.......................................และใหนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ

ตอไป 

 

     ลงชื่อ.................................................................... 

         (..................................................................)  

         ตำแหนง  ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

                     วันท่ี..................เดือน.........................พ.ศ............... 



36 

สวนท่ี ๕  มติสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

  สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ในการประชุมครั้งที่.........../................. เมื ่อวันท่ี

.............เดือน.........................พ.ศ............. พิจารณาแลวมีมต ิ

�อนุมัติ  �ไมอนุมัติ   

  ๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว.......................................................................................ให

ดำรงตำแหนง (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย) ในสาขาวิชา……………………………………..

ไดตั้งแตวันท่ี...................................................................................... 

  ๒. (สำหรับตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย) ใหอธิการบดีออกคำสั่ง

แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑ และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีออกคำสั่งแตงตั้งพรอมสง

สำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวชิาการ และแบบคำขอ (แบบ ก.พ.อ.๐๓/มสธ.๐๑) 

          (สำหรับตำแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอ  ก.พ.อ. ใหความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง 

นาย/นาง/นางสาว................................................................................ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยใน

ส าขาว ิ ช า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ไ ด  ต ั ้ ง แต  ว ั น ท่ี

..........................................................................พรอมสงสำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทำ

หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทาง

วิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคำขอ (แบบ ก.พ.อ.๐๓/มสธ.๐๑) 

 

 

    ลงชื่อ................................................................... 

                                              (................................................................) 

                   ตำแหนง นายกสภา/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

       วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ............. 
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แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑   สำหรับบุคลากร 
 

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากร

มหาวิทยาลัย พ.ศ............. หมวดท่ี ๕ ความผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กำหนดใหบุคลากร

กำหนดตำแหนงทางวิชาการเปนผู ร ักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  และตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ขาพเจาผูเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการขอยืนยันวา ในการทำผลงานทางวิชาการทุกประเภท 

 ๑.  ขาพเจามีความซื่อสัตยทางวิชาการ  ไมเคยนำผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตนและไมเคย

ลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน  รวมท้ังไมเคยนำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในสิ่งพิมพทางวิชาการ

ท่ียอมรับไดมากกวาหนึ่งแหลงในลักษณะท่ีจะทำใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

 ๒.  ขาพเจาใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นำมาใชในผลงานทางวิชาการของ

ตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควาไวอยางชัดเจน 

 ๓.  ขาพเจาไมเคยละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื ่นและสิทธิมนุษยชนเพื่อใหไดมา  ซ่ึง

ผลงานทางวิชาการ 

 ๔. ขาพเจาศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ  ไมมีอคติมาเก่ียวของและเสนอผลงาน  ตามความเปน

จริง   ขาพเจาไมเคยจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชนสวนตัว  หรือไมเคยสรางความเสียหายแก

ผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริงไมขยายขอคนพบโดยปราศจาก  การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

 ๕.  ขาพเจาไดนำผลงานไปใชประโยชนในทางท่ีชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ผลงานท่ีขาพเจาไดยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการเปนไปตามหลักจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการที่กำหนดไวขางตน  ๕ ประการ  และขาพเจาไดรับทราบผลของการละเมิดหลัก

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังกลาว   
 

ลงชื่อ ........................................................................ 

                                                     (                                                             ) 

วันท่ี ........... เดือน ............................... พ.ศ. ............... 
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ตอนท่ี ๒   สำหรับคณะกรรมการประจำสาขาวิชา 
 

     ในการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชา........................................... ครั้งท่ี ..........  วันท่ี ......... เดอืน 

............................................................... พ.ศ. ............ ทราบและตรวจสอบขอความขางตนแลวเปนความจริง          
 

                          ลงชื่อ .................................................................  

                                                           (                                                      ) 

                      (ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา/ผูอำนวยการสำนัก) 

                   วันท่ี ........... เดอืน ................................................. พ.ศ. ............ 
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เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

วาดวยการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

๓.ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

 

๓.๑   ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตองเปนงานท่ีบุคลากรตองเปน

เจาของและเปนผูดำเนินการเอง 

๓.๒ ถาเปนงานท่ีบุคลากรมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตองมีลักษณะดังนี้    

๓.๒.๑ ผลงานทางวิชาการ ท่ีมิใชผลงานวิจัย บุคลากรจะตองมีสวนรวมไมนอยกวา

รอยละ ๕๐ และตองเปนผูดำเนินการหลักในเรื่อง นั้น 

๓.๒.๒   สำหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัยตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้   

(๑) บุคลากรตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐   

(๒) บุคลากรตองเปนผูดำเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้น  และตองมีผลงานวิจัย

อีกหลายเรื่องท่ีเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน ซ่ึงแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ ๕๐  

ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง  

(๓)  ในกรณีงานวิจัยท่ีเปนชุดโครงการ(Research Program) บุคลากรจะตองเปน

ผูดำเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย ๑ เรื่องและมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอย

กวารอยละ ๕๐ 

(๔)ในกรณีงานวิจัยท่ีดำเนินการเปนชุดตอเนื่องกัน บุคลากรจะตองเปนผูดำเนินการ

หลักและมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

  ผูดำเนินการวิจัยหลัก (Corresponding Author) หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทและความ

รับผิดชอบสำคัญในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) และการ

สรุปผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) รวมท้ังเปน

ผูดำเนินการหลักในการเผยแพรดังกลาว 

 ท้ังนี้ ผลงานวิจัยแตละเรื่องควรมีผูดำเนินการหลัก (Corresponding Author) ไดเพียงคน

เดียว เวนแตกรณีอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด 

๓.๓ การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทาง

วิชาการท่ีมีผูรวมงานหลายคนจะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา แตละคนมีสวนรวมในผลงานเรื่องนั้น

รอยละเทาใด  รวมท้ังระบุบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้นท้ังนี้ หากไมสามารถติดตอผูรวมงาน

ใหลงนามรับรองไดครบทุกคนใหดำเนินการดังนี้ 

(๑) กรณีไมสามารถติดตอผูรวมงานทุกคนใหลงนามรับรองได ใหระบุจำนวนผูรวมงาน

ทุกคนและใหถือวาผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการเทาเทียมกัน 
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(๒) กรณีผูรวมงานบางคนไมสามารถลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทาง

วิชาการได ใหมีการลงนามรับรองโดยประธานกรรมการประจำสาขาวิชา หรือผูอำนวยการสำนัก และระบุ

เหตุผลท่ีไมสามารถระบุการมีสวนรวมของผูนั้นใหชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณา นั้น ท้ังนี้ใหคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเปนผู

พิจารณาเหตุผลความจำเปนดังกลาว 

การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละเรื่อง  เม่ือไดลงนามรับรองแลวจะเปลี่ยนแปลง 

ไมไดหากตรวจสอบพบภายหลังวาบุคลากรกำหนดตำแหนงระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความเปนจริงจะถือวา

การกระทำของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรม ไมเหมาะสมท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ทาง

วิชาการ  โดยใหมีการตรวจสอบหาขอเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยตอไป 

๓.๔  กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใชสังคมซ่ึงมีการดำเนินงานเปนหมูคณะ  หรือเปนงานท่ีมี

การบูรณาการหลายสาขาวิชา บุคลากรตองเปนผูดำเนินการหลักในสาขาวิชาท่ีเสนอขอ โดยมีบทบาทใน

ข้ันตอนการทำงานอยางนอย ๓ ข้ันตอน คือ 

ก. การวิเคราะหสถานการณกอนเริ่มกิจกรรมรับใชสังคม 

ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 

ค. การประเมินผลลัพธและสรุปแนวทางในการนำไปขยายผลหรือปรบัปรุง 

ใหบุคลากรกำหนดตำแหนงระบุบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้นของ

ผูรวมงานทุกคนและบทบาทหนาท่ีหลักของบุคลากรกำหนดตำแหนง โดยใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรอง 

ท้ังนี้ อาจไมตองระบุสัดสวน 

การมีสวนรวมเปนรอยละก็ได และใหมีลักษณะการเผยแพรตามเอกสารแนบทาย 

๓.๕ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ.กำหนด โดยมีชื่อผูใดระบุ

เปนเจาของผลงาน ผูมีชื่อท่ีระบุทุกรายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอยข้ึนอยูกับ

ขอตกลงระหวางผูรวมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ  

๓.๖ กรณีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเผยแพรอันเปนผลมาจากของ

นักศึกษาท่ีบุคลากรขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการเปนอาจารยท่ีปรึกษานั้น บุคลากรตองเปนผูริเริ่มกภำกับ

ดูแลและมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะหืและสังเคราะหผลงานวิจัย โดยบุคลากรผูขอกำหนดตำแหนงทาง

วิชาการอาจใชผลงานดังกลาวไดในสัดสวนไมเกินรอยละ ๕๐ 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

เรื่อง การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๔.แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานวิชาการ 
 

 �งานวิจัย       �ตำรา          �หนังสือ       

 �ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น �ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

 �บทความทางวิชาการ     

 

ผูรวมงาน จำนวน ………….. คน  แตละคนมีสวนรวมดังนี้ : 

 

ชื่อผูรวมงาน ลักษณะการมีสวนรวม หนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณรอยละ 

  

 

  

  

 

  

 

 

   

 

 

   

  

 

  

   
 

 

      ลงชื่อ   ……………..…………………………. 

                 (………………………………………) 

      ลงชื่อ   ……………………………………….. 

                 (………………………………………) 

      ลงชื่อ   ……………………………………….. 

                (………………………………………) 

      ลงชื่อ   ……………………………………….. 

                (………………………………………) 
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เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วาดวยการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๕. แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคม (มีในคำนิยามแลว) 
 

แนวทางการกำหนดสาขาวิชาท่ีจะแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

ใหระบุชื่อสาขาวิชาท่ีจะแตงตั้งโดยระบุเฉพาะชื่อสาขาวิชาท่ีแสดงความรูความเชี่ยวชาญหลักของ

บุคลากรท้ังนี้ บุคลากรกำหนดตำแหนงท่ีเคยไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการโดยไมไดใชผลงาน

วิชาการรับใชสังคมประสงคจะเสนอขอกำหนดตำแหนงสูงข้ึนในสาขาวิชาเดิมโดยใชผลงานวิชาการรับใชสังคม

สามารถเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการสูงข้ึนไดโดยไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาแตหากการ

กำหนดสาขาวิชานั้นเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพ้ืนฐานของตนใหถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาและ

จะตองเสนอขอกำหนดตำแหนงโดยวิธีพิเศษ 

 

แนวทางการรับรองการใชประโยชนตอสังคม 

ใหมีการรับรองการใชประโยชนตอสังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคมโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้  

๑. ใหสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทำหนาท่ีรับรองการใชประโยชนตอ

สังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคมนั้น 

๒. ผูเสนอขอกำหนดตำแหนงแสดงหลักฐานการรับรองการใชประโยชนตอสังคมของผลงานวิชาการ

รับใชสังคมจากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 

 

แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคมโดยใชแนวทางในการประเมินดังตอไปนี้ 

๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 

๒. ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเชนการสัมภาษณผูเก่ียวของหรือสารสนเทศจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของเปนตน 

๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ๑และขอ๒แลวอาจประเมินจากการตรวจสอบ

สภาพจริงท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีรวมดวยซ่ึงคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบดวยตนเองหรือแตงตั้งผูแทนใหไป

ตรวจสอบแทนก็ได 

ท้ังนี้ใหเนนถึงการมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 
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เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วาดวยการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๖.  แนวทางการประเมินผลการสอน 

หลักเกณฑ 

ใหคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนวาผูขอกำหนดตำแหนงทาง 

วิชาการมีความสามารถในการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาท่ีสอนตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชา 

ท่ีสอนโดยใชแนวทางในการประเมินตามความเหมาะสมดังตอไปนี้ 

๑. มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบโดยกำหนดจุดมุงหมายของการสอนใหชัดเจนและ 

คัดเลือกการเรียนการสอนใหเหมาะสมเพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีวางไวโดยเสนอเอกสาร 

หลักฐานท่ีสามารถประเมินไดในทุกหัวขอท่ีผูขอกำหนดตำแหนงเปนผูสอน (คำนิยามรูปแบบการเผยแพร 

และลักษณะคุณภาพดังตารางแนบทาย) ซ่ึงมีการอางอิงแหลงท่ีมาอยางถูกตองตามหลักวิชาการและ 

กฎหมาย 

๒. มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตางๆเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน 

ตลอดเวลาเชนใชภาษาท่ีเขาใจงายยกตัวอยางประกอบสอดแทรกประสบการณจริงหรือใชคำถาม 

เพ่ือใหผูเรียนคิดและตอบคำถามใหเขาใจไดชัดเจน 

๓. มีความสามารถท่ีจะสอนใหผูเรียนสามารถเสาะแสวงหาความรูและพัฒนาองคความรู 

ไดดวยตนเองดวยความมีวิจารณญาณรูวาแหลงความรูใดท่ีควรเชื่อถือสามารถเปนผูเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ตลอดชีวิต (lifelong learner) 

๔. มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรูอยางมีเหตุผลในวิชาท่ีสอน 

๕. มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๖. มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตามความเหมาะสม 

๗. มีความสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนท่ีทันสมัยเหมาะสมเปนอยางดี 

สามารถจำลองสถานการณสมมติเพ่ือใหผูเรียนเขารวมอยางกระตือรือรน 

๘. มีความสามารถท่ีจะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธการรวมงาน (interpersonal skill) 

ความสามารถในการแสดงออกการแกปญัหาการปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น 

๙. มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาท่ีสอนกรณีท่ีสภา

สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินผลการสอนของคณาจารยประจำปท่ี

ครอบคลุมประเด็นตางๆตามท่ีกำหนดไวขางตนอยางเปนรูปธรรมเท่ียงตรงและเชื่อถือไดคณะกรรมการอาจให

ใชระบบการประเมินผลการสอนดังกลาวนั้นแทนแนวทางการประเมินผลการสอนตามท่ีก.พ.อ. กำหนดได

นอกจากนี้คณะกรรมการอาจกำหนดแนวทางในการประเมินเพ่ิมเติมข้ึนอีกก็ไดโดยจัดทำเปนประกาศใหเปนท่ี

ทราบทัวกันกอนการประเมิน 
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วิธีการ 

๑. ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาภาควชิา/คณบดี) ประเมินผลการสอนในชั้นตน 

วาผูเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการมีผลการสอนอยูในเกณฑท่ีกำหนดไวหรือไม 

๒. ใหคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนของผูขอกำหนดตำแหนง 

ทางวิชาการวาอยูในเกณฑท่ีกำหนดไวหรือไมท้ังนี้อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนไดตาม

ความเหมาะสม 
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เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วาดวยการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๗.  คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ  ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ 

ท่ีจำแนกตามระดับคุณภาพ 

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑ 

 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย 

ผลงานทางวิชาการท่ีเปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธี

วิทยาการวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคท่ี

ชัดเจนเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลคำตอบ หรือขอสรุปรวมท่ีจะนำไปสู

ความกาวหนาทางวิชาการ (งานวิจัยพ้ืนฐาน) หรือ การนำวิชาการนั้นมา

ใชประโยชน (งานวิจัยประยุกต) หรือ การพัฒนาอุปกรณหรือ

กระบวนการใหมท่ีเกิดประโยชน 

 

อาจจัดไดเปน ๓ รูปแบบ ดังนี้ 

๑. รายงานวิจัย ท่ีมีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดท้ัง

กระบวนการวจิัย (Research Process) อาทิ การกำหนดประเด็นปญหา  

วัตถุประสงค การทำวรรณกรรมปริทัศน  โจทยหรือสมมติฐาน  การเก็บ

รวบรวมขอมูล การพิสูจนโจทยหรือสมมติฐาน  การวิเคราะหขอมูล การ

ประมวลสรุปและใหขอเสนอแนะ การอางอิง และอ่ืนๆ  

๒. บทความวิจัย ท่ีประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมี

ความกระชับและสั้น สำหรับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือ

ในวารสารทางวิชาการ 

๓. ในรูปของหนังสอื (monograph) ซ่ึงนำงานวิจัยใชประกอบการเขียน 

 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยูใน

ฐานขอมูลท่ี ก.พ.อ.กำหนด ท้ังนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปน

รูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส 

๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัย  

๓. นำเสนอเปนบทความวิจัยตอท่ีประชุมทางวิชาการท่ีเปน ฉบับเต็ม

ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยตองมีคณะ
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คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 

ผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูในวงวิชาการนัน้ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของทำหนาท่ีคัด

สรร กลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง การใชภาษา และแกไข

ถอยคำ หรือรูปแบบการนำเสนอท่ีถูกตองกอนการเผยแพรในหนังสือ

ประมวลบทความในการประชมุวิชาการ (Proceedings) ซ่ึงอาจอยูใน

รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส และอาจเผยแพรกอนหรือหลัง

ประชุมก็ได ท้ังนี้ คณะผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความ

ดังกลาวจะตองมีผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูในวงวิชาการ สาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของจากหลากหลายสถาบัน 

๔. เผยแพรในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณพรอมหลักฐานวาได

เผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของอยางกวางขวางตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดท้ังนี้ คณะ

ผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะตองไมใชคณะกรรมการตรวจรับทุน

หรือตรวจรับงานจางเพ่ือใหงานวิจัยนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคหรือ

ขอกำหนดของสัญญาจางเทานั้น 

 

เม่ือไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพ

ของ“งานวิจัย” นัน้แลว   การนำ“งานวิจัย”  นั้น  มาแกไขปรบัปรุงหรือ

เพ่ิมเติมสวนใดสวนหนึ่ง  เพ่ือนำมาเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ  

และใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย”  นั้นอีกครั้งจะกระทำไมได 

ระดับดี   เปนงานวิจัยท่ีมีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกตองเหมาะสม

ในระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือ

นำไปใชประโยชนได 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

     ๑. เปนผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะหและนำเสนอผลเปนความรู

ใหมท่ีลึกซ้ึงกวางานเดิมท่ีเคยมีผูศึกษาแลว 

     ๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนำไป

ประยุกตไดอยางแพรหลาย 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 

     ๑. เปนงานบุกเบิกท่ีมีคุณคายิ่ง และมีการสังเคราะหอยางลึกซ้ึงจน

ทำใหเปนการสรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใด
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คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑ 

เรื่องหนึ่ง ทำใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเกิดการใชประโยชน

ในแนวทางหรือรูปแบบใหมๆท่ีจะมีผลกระทบ (Impact) อยางชัดเจน 

     ๒. เปนท่ียอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวาง 

ในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของในระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ

 

คำนิยาม 

 

 

 

รูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

ผลงานวิชาการท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรมท่ีมีหวงโซคุณคา (Value 

Chain) สวนใหญอยูภายในประเทศ เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี

ข้ึนเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาหรือการแกปญหาอุตสาหกรรม 

 

จัดทำเปนเอกสารโดยมีคำอธิบายอยางชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือ

ชี้ใหเห็นวาเปนผลงานท่ีทำใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอ

อุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนและเกิดความกาวหนาทาง

วิชาการในประเด็นตอไปนี้ 

• ขอมูลของสถานการณปญหากอนการดำเนินการ 

• หลักฐานการมีสวนรวมและการยอมรับของผูใช 

• คำอธิบายกระบวนการแกปญหาทางอุตสาหกรรม (Solution 

Method) 

• คำอธิบายถึงความรูความเชี่ยวชาญท่ีใช และการนำเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของมาใช 

• คำอธิบายถึงความรูหรือองคความรูใหมท่ีเกิดข้ึนหลังจากเสร็จ

สิ้นการวิจัย 

• คำอธิบายถึงผลลัพธหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอผูใช หรือตอ

บางสวนของหวงโซคุณคา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมนั้น 

หรือตอท้ังวงการอุตสาหกรรมนั้น 

• คำอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนำกลับมาใช

ในการเรียนการสอน เชนการเขียนตำรา หรือการปรบัปรุง

เนื้อหาในรายวิชาท่ีสอน หรือใชเปนหัวขอวิทยานิพนธหรือ

ปญหาพิเศษของนักศึกษา 
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คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑ 

การเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอไปนี้  

๑. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความ 

วิชาการ หรือการประชุมวิชาการท่ีมีหนังสือประมวลบทความ 

(Proceedings) และมีการประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของจากหลากหลายสถาบันซ่ึงอาจอยูในรูปแบบ

หนังสือพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส และอาจเผยแพรกอนหรือหลังการ

ประชุมก็ได ท้ังนี้บทความดังกลาวจะตองมีผูแตงรวมเปนบุคลากรจาก

อุตสาหกรรมหรือหากไมมี จะตองมีเอกสารยืนยันการใชประโยชนจาก

งานวิจัยดังกลาวโดยอุตสาหกรรม เชน สัญญารวมทุนวิจัย หรือหลักฐาน

เชิงประจักษในการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

๒. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท่ีมีเนื้อหาหรือมีเอกสาร 

ประกอบท่ีมีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

และมีการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของจากหลากหลายสถาบัน 

๓. เอกสารแสดงทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากผลงานดังกลาว 

เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ขอตกลงอนุญาตใหใชสิทธิ์ (licensing 

agreement) โดยมีเอกสารประกอบท่ีมีเนื้อหารูปแบบของผลงาน

วิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

๔. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท่ีไมไดรับอนุญาตใหเปดเผย  

โดยมีเนื้อหาหรือ มีเอกสารประกอบท่ีมีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงาน

วิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และตองมีหลักฐานแสดงเหตุผลท่ีไมสามารถ

เปดเผยตอสาธารณะได แตมีหลักฐานรับรองวาไดนำไปใชประโยชนแลว 

๕. รายงานการประเมินจากหนวยงานภายนอกท่ีแสดงถึง 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับ

ภาคอุตสาหกรรม โดยผูเสนอตองจัดทำเอกสารประกอบท่ีมีเนื้อหาตาม

รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

 

ระดับดี   มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปญหา

หรือความตองการโดยการมีสวนรวมของอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย มี

การวิเคราะหหรือสังเคราะหความรูท่ีสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ

ทำความเขาใจสถานการณ จนมีแนวโนมทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี
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คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑ 

ข้ึนอยางเปนท่ีประจักษ หรือมีแนวโนมกอใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม

นั้น 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองสามารถนำไปใชเปน

ตัวอยางในการแกปญหาหรือทำความเขาใจสถานการณ จนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนอยางเปนท่ีประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนา

อุตสาหกรรมอ่ืนได หรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวงกวาง

ในระดับจังหวัด หรือประเทศอยางเปนรูปธรรม 

 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองสงผลกระทบตอ

ภาคอุตสาหกรรมหรือแวดวงวิชาการอยางกวางขวางอยางมีนัยสำคัญ

เปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือไดรับรางวัลจาก

องคกรท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสูภาคอุตสาหกรรมให

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดย

ใชแนวทางการประเมินดังตอไปนี้ 

๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 

๒. ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชนขอมูลจาก 

อุตสาหกรรม การสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ หรือสารสนเทศจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของเปนตน 

๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑และ 

ขอ ๒แลว อาจประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมรวม

ดวย ซ่ึงคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบดวยตนเองหรือแตงตั้ง

ผูแทนใหไปตรวจสอบเองก็ได 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิชาการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

ผลงานวิชาการซ่ึงอาจดำเนินงานในรูปการศึกษา หรือการวิจัยเชิง

ทดลองหรือการวิจัยและพัฒนามีเปาหมายเพ่ือสงเสริมพัฒนา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคหรือแกไขปญหาดานการเรียนรูของผูเรียน 

องคประกอบของผลงานประกอบดวยคำอธิบายหรือขอมูลหลักฐาน

สำคัญไดแก 

๑. สภาพปญหาท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน 
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รูปแบบ 

 

 

 

 

 

การเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล หรือความนาเชื่อถือท่ี 

ผูสอนใชในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเปนนวัตกรรม เพ่ือสงเสริม

พัฒนาผูเรียนหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้นวัตกรรมดังกลาวอาจเปน

รูปแบบใหมของการสอนหรือเปนการสอนแนวใหม หรือเปนงาน

ประดิษฐคิดคนท่ีพัฒนาข้ึนใหมหรือปรับประยุกตจากของเดิมจนเห็นได

ชัดเชน เปนบทเรียนแบบใหม กิจกรรมใหมหรือเทคนิคใหมในการจัดการ

เรียนการสอน สื่อท่ีใชในการเรียนการสอน และ 

๓. กระบวนการและผลลัพธในการนำนวัตกรรมนั้นไปทดลองใชกับ 

ผูเรียนในสถานการณจริง แสดงผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคโดยมีขอมูลหลักฐานรับรองวาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ผูเรียนในทิศทางท่ีพึงประสงคโดยมีขอมูลหลักฐานรับรองวาไดเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในผูเรียนในทิศทางท่ีพึงประสงคกอใหเกิดการเรียนรูท้ังใน

ผูเรียนและผูสอน 

 

๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความ 

วิจัย หรือ  

๒. ผลผลิตจากการศึกษาท่ีเปนบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียน 

การสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดในการพัฒนาและผลการใชกับผูเรียน

ประกอบดวย อาจจัดทำเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

๑. เผยแพรเปนรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ และมีการ 

ประเมินคุณภาพโดยคณะผูทรงคุณวุฒิและมีหลักฐานในการเผยแพร

ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ 

๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความท่ีมีบรรณาธิการโดยคณะ 

ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมิน

คุณภาพ 

๓. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในรูปของวารสารวิชาการท่ี 

อยูในฐานขอมูลท่ี ก.พ.อ. กำหนดท้ังนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจ

เผยแพรเปนรูปเลม สิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

๔. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยตอท่ีประชุมทางวิชาการ 
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ลักษณะคุณภาพ 

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีการบรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณวุฒิ

จากหลากหลายสถาบัน 

๕. เผยแพรในรูปของผลผลิตของงานทางการศึกษาแบบ 

อิเล็กทรอนิกส โดยมีคำอธิบายแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ

สอน วิธีการใช และผลท่ีเกิดข้ึนกับผูสอน 

 

ระดับดี 

๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเปนงานริเริ่ม 

สรางสรรคท่ีปรับจากแนวคิดเดิมหรือเปนงานแนวคิดใหม 

๒. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนนำไปสู 

การพัฒนาการเรียนรูหรือคุณลักษณะของผูเรียนท่ีพึงประสงคไดจริง 

 

ระดับดีมาก 

๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ 

๒. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาสามารถนำไปใช 

ประโยชนกับการพัฒนาผูเรียนกลุมอ่ืนได 

๓. ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเก่ียวกับการ 

พัฒนาการเรียนการสอนท่ีมี Impact Factors 

 

ระดับดีเดน 

๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมากและ 

๒. ผลงานไดรับรางวัลหรือการยกยองดานการพัฒนาการเรียนการ 

สอนงานการศึกษาหรือ งานประดิษฐคิดคน ในระดับชาติและ/หรือระดับ

นานาชาติ 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

เปนผลงานท่ีเกิดจากการศึกษาวิจัย หรือวิเคราะห สังเคราะหทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง สิ่งแวดลอม หรือดาน

วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร หรือทางวิชาการดานอ่ืน อันนำไปสู

ขอเสนอนโยบายสาธารณะใหม หรือขอเสนอแนะเชิงความคิด หรือเชิง

ประจักษเก่ียวกับนโยบายสาธารณะหรือการนำนโยบายนัน้ไปปฏิบัติ 

เพ่ือใหภาครัฐนำไปใชในการกำหนดนโยบาย กฎหมาย แผน คำสั่ง หรือ



52 

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑ 

 

 

 

รูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 

มาตรการอ่ืนใด ท้ังนี้เพ่ือแกปญหาท่ีมีอยูหรอืพัฒนาใหเกิดผลดีตอ

สาธารณะไมวาระดับชาติ ทองถ่ิน หรือระดับนานาชาติ 

 

จัดทำเปนเอกสาร โดยมีคำอธิบายทางวิชาการประกอบดวย การ

วิเคราะห สังเคราะห สภาพปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ

ปกครอง สิ่งแวดลอม หรือดานอ่ืนท่ีตองการแกไข โดยมีเหตุผลหลักฐาน

และขอมูลสนับสนุนแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ตามหลักวิชาการ ท้ังนี้

โดยมีนโยบาย รางกฎหมาย รางกฎ แผน คำสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด เปน

ผลผลิต (output) รวมท้ังมีการคาดการณผลลัพธ (outcome) และ

ผลกระทบ (impact) ตอสังคมในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติดวย 

 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

๑. ไดมีการนำเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คำสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด

พรอมคำอธิบายตอผูมีสวนไดเสีย และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในนโยบาย

สาธารณะนั้นๆ ท้ังไดมีการนำไปสูการพิจารณาหรือดำเนินการโดยผูมี

หนาท่ีเก่ียวของ 

 ๒. ไดมีการเผยแพรนโยบายสาธารณะนั้นไปยังผูเก่ียวของ 

 

ระดับดี   เปนผลงานท่ีแสดงการวิเคราะหสังเคราะหท่ีมีหลักฐานขอมูล 

หรือเหตุผลสนับสนุน ซ่ึงแสดงความกาวหนาทางวิชาการ 

ระดับดีมาก  เปนเกณฑเดียวกับระดับดี แตตองเปนขอเสนอใหมท่ี

ครอบคลุมการแกปญหา หรือพัฒนาท่ีกวางขวางกวาขอเสนอเดิม โดย

ตองมีรางกฎหมาย รางนโยบาย รางแผนฯลฯ ท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก 

และมีการอางอิงโดยผูท่ีเก่ียวของ 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองไดรับการอางอิง 

อภิปรายอยางกวางขวางในสังคม หรือไดรับการนำไปใชโดยผูรับผิดชอบ

ในนโยบายสาธารณะนั้นและเกิดประโยชน 
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คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

 

 

 

การเผยแพร 

 

 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 

กรณีศึกษา (Case study) 

งานเขียนท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ การบริหารจัดการ คดี หรือ

กรณีท่ีเกิดข้ึนจริง มาจัดทำเปนกรณีศึกษาเพ่ือใชในการสอน (Teaching 

case study) ท้ังนี้โดยเปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตามหลัก

วิชาการถึงสาเหตุของปญหาและปจจัยอ่ืนๆมาประกอบการตัดสินใจและ

กำหนดทางเลือกในการแกปญหาตามหลักวิชา หรือทำขอเสนอในการ

พัฒนาองคกร หรือเพ่ือใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรม ของบุคคลหรือ

พฤติกรรมขององคกร เพ่ือกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห หาเหตุผลและ

แนวทางการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะหขอเท็จจริงและ

การใชดุลพินิจตัดสินใจคดีนั้นๆ 

จำนวนกรณีศึกษาท่ีจะนำมาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนให

เปนไปตามท่ี ก.พ.อ กำหนด 

 

เอกสารท่ีตีพิมพหรือเปนสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสประกอบดวยคูมือการ

สอน(Teaching Notes) และใชประกอบการเรียนการสอนมาแลว มี

องคประกอบครบถวนคือ บทนำ เนื้อหา และบทสงทาย 

 

เผยแพรในลักษณะของสิ่งตีพิมพหรือสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสโดยตองมี

คณะผูทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งเปนผูประเมินคุณภาพ 

หรือเผยแพรในหนังสือหรือแหลงรวบรวมกรณีศึกษาท่ีมีการบรรณาธิการ

โดยคณะผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 

 

ระดับดี 

๑. เปนกรณีศึกษาท่ีมีองคประกอบครบถวน คือ บทนำ เนื้อหา บท 

สงทาย และรายละเอียดขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเชนตาราง 

และรูปภาพ 

๒. เปนกรณีศึกษาท่ีมีเนื้อหาและการนำเสนอท่ีชัดเจนเปน

ประโยชนตอ 

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
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ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตองเปนกรณีศึกษาท่ีมีการ

เสนอเนื้อหาและการวิเคราะหท่ีทันตอความกาวหนาทางวิชาการ เปน

ประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนำไปประยุกตใชได

อยางแพรหลาย 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง 

๑. เปนกรณีศึกษาท่ีบุกเบิกทางวิชาการ นำเสนอปญหาหรือ 

ประเด็นท่ีไมเคยมีผูศึกษามากอน มีการสังเคราะหขอมูลอยางลึกซ้ึง และ

สรางความรูใหมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีทำใหเกิดความกาวหนาทาง

วิชาการอยางชัดเจน 

๒. เปนกรณีศึกษาท่ีกระตุนทำใหเกิดความคิดและคนควาใน 

วิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

การเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแปล 

งานแปลจากตัวงานตนแบบท่ีเปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา 

หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาข่ืนท่ีมีความสำคัญและ

ทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซ่ึงเม่ือนำมาแปลแลวเปนการเสริม

ความกาวหนาทางวิชาการท่ีประจักษชัดเปนการแปลจาก

ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปน

ภาษาตางประเทศหรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปน

ภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ

ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ (Peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบันดังนี้ 

๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ  

๒.  การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ อาทิ การเผยแพรในรูปของ

ซีดีรอม ฯลฯ  

การเผยแพรดังกลาวนั้นจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชใน

บทเรียนการสอนวิชาตางๆในหลักสูตร ซ่ึงจำนวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งท่ี

อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความ

กวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
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ลักษณะคุณภาพ 

ท้ังนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการ

ของสถาบันอุดมศึกษาคณะ/และ หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับ

สาขาวิชานั้นและตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

 

กรณีอยูระหวางการพิจารณา หากคณะผูทรงคุณวุฒิมีมติใหปรับปรุงงาน

แปลซ่ึงอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึนได ท้ังนี้เม่ือได

แกไขปรับปรุงงานแปลดังกลาวเรียบรอยแลวใหเสนอคณะผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณา โดยไมตองนำงานแปลดังกลาวไปเผยแพรใหมอีกครั้งหนึ่ง 

 

กรณีท่ีไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแลวไมอยูในเกณฑ

ท่ี ก.พ.อ กำหนด การนำงานแปลนั้นไปแกไขปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม

เนื้อหาในงานแปลเพ่ือนำมาเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการครั้ง

ใหม สามารถกระทำได แตใหมีการประเมินคุณภาพงานแปลนั้นใหมอีก

ครั้งหนึ่ง 

 

กลุมวิชาทางวิทยาศาสตร 

ระดับดี   เปนการถายทอดเนื้อหาจากตนฉบับเดิมไดสมบูรณพรอมท้ังมี

บทนำของผูแปลท่ีใหขอมูลครบถวนเก่ียวกับเอกสารท่ีแปล 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตองมีการใชภาษาท่ีสละสลวย

และอานเขาใจงาย 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตองมีบทนำเชิงวิเคราะห

ท่ีแสดงความรูความเขาใจของผูแปลในเรื่องนั้นๆ และเรื่องอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของกัน หรือมีการคนควาเพ่ิมเติมของผูแปลใสไวในบทนำ หรือใน

เชิงอรรถ แลวแตกรณี 

 

สำหรับวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใหใชลักษณะคุณภาพ

ดังตอไปนี้ 

ระดับดี   เปนงานแปลท่ีแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบทแบบแผน

ทางความคิดหรือวัฒนธรรมตนกำเนิด และบงชี้ความสามารถในการสื่อ

ความหมายไดอยางดี มีการศึกษาวิเคราะหและตีความท้ังตัวบทและ
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บริบทของตัวงานในลักษณะท่ีเทียบไดกับงานวิจัยมีการใหอรรถาธิบาย

เชิงวิชาการในรูปแบบตางๆอันเหมาะสมในระดับจุลภาคและมหภาค 

ระดับดีมาก  เปนงานแปลท่ีแสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซ้ึงในตัวบท

แบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรมตนกำเนิด และบงชี้ความสามารถ

ในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะหและตีความ

ท้ังตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะท่ีเทียบไดกับงานวิจัยของผู

สันทัดกรณี  

มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆอันเหมาะสมในระดับ

จุลภาค และมหภาค 

ระดับดีเดน  ใหขอสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใชเกณฑ

เดียวกับระดับดีมากโดยมีขอกำหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 

๑. เปนงานท่ีแปลมาจากตนแบบท่ีมีความสำคัญในระดับท่ีมีผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

๒. เปนงานแปลท่ีอยูในระดับท่ีพึงยึดถือเปนแบบฉบับได 

๓. มีการใหขอสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลท่ีมีลักษณะ

เปนการบุกเบิกทางวิชาการ 

 

 

 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเผยแพร 

 

 

พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุ

กรม (directory) และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

งานอางอิงท่ีอธิบาย และใหขอมูลเก่ียวกับคำ หรือหัวขอ หรือหนวยยอย 

ในลักษณะอ่ืนๆอันเปนผลของการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ และมี

หลักวิชา รวมท้ังแสดงสถานะลาสุดทางวิชาการ (state of the art) ของ

สาขาวิชานั้นๆ เปนการรวบรวมคำ หรือหัวขอหรือหนวยยอย จัดระบบ

อางอิง โดยเปนงานของนักวิชาการคนเดียว มีคำนำท่ีชี้แจง หลักการ 

หลักวิชา หรือทฤษฎีท่ีนำมาใช รวมท้ังอธิบายวิธีการใช และมี

บรรณานุกรมรวม หรือบรรณานุกรมแยกสวนตามหนวยยอย รวมท้ัง 

ดัชนีคนคำ ในกรณีท่ีจำเปน 

 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ

ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ (Peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบันดังนี ้
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ลักษณะคุณภาพ 

๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ หรือ 

๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ท้ังนี้ตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางมาแลว

มานอยกวาสี่เดือน 

 

ระดับดี   เปนงานอางอิงท่ีใหความรูพ้ืนฐานอันถูกตองและทันสมัย 

ครอบคลุมเนื้อหาท่ีกวางขวางตามท่ียอมรับกันในวงวิชาการ 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตองการใหขอมูลและทัศนะท่ี

ชี้ใหเห็นถึงวิวัฒนาการของศัพท หัวขอ หรือหนวยยอยและ/หรือ

สาขาวิชานั้นๆ 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตองมีการชี้ทางใหผูอาน 

หรือผูใชเกิดความคิดเชิงวิพากษ และ/หรือเกิดความสนใจท่ีจะศึกษา

คนควาตอไป 

 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

 

 

 

 

 

การเผยแพร 

 

 

 

ผลงานสรางสรรควิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลงานวิชาการท่ีเปนการประดิษฐคิดคนเครื่องมือ เครื่องทุนแรง ผลงาน

การสรางสรรค พืชหรือสัตวพันธุใหม หรือจุลินทรียท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ

สำหรับการใชประโยชนเฉพาะดาน วัคซีน ผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐ

อ่ืนๆท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงพัฒนาข้ึนจากการ

ประยุกตใชองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยวทิยาท่ีเปนท่ี

ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 

 

ผลงานสรางสรรคพรอมดวยสิ่งตีพิมพหรือเอกสารทางวิชาการท่ีแสดงถึง

แนวคิดในการวิจัยคนควาและพัฒนางานนั้นๆ กระบวนการในการวิจัย

และพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติตางๆท้ังท่ีเปนคุณสมบัติพ้ืนฐาน 

และคุณสมบัติพิเศษท่ีเปนขอเดน ผลการทดสอบในสภาพของการ

นำไปใชจรงิในสภาพท่ีเหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการ

นำไปใชในแงเศรษฐกิจหรือสังคม 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ

ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ (Peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบันดังนี้ 
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ลักษณะคุณภาพ 

๑. การจดันทิรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดง

สาธารณะ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถาย  แถบ

บันทึกภาพ 

๒. เอกสารประกอบ ตองตีพิมพเผยแพร หรือเผยแพรโดยสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

ท้ังนี้ตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางมาแลว

มานอยกวาสี่เดือน 

 

ระดับดี   เปนผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซ่ึงตองใช

ความรูเชิงวิชาการ มีผลการทดสอบตามหลักวิชาท่ีชัดเจน เชื่อถือได 

และการนำผลงานไปใชมีศักยภาพในการสงผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือ

สังคมในระดับปานกลาง 

ระดับดีมาก  เปนผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซ่ึงตองใช

ความรูเชิงวิชาการมากข้ึน มีผลการทดสอบตามหลักวิชาท่ีชัดเจน เชื่อถือ

ได และการนำผลงานไปใชมีศักยภาพในการสงผลกระทบทางเศรษฐกิจ

หรือทางสังคมในระดับสูง 

ระดับดีเดน  เปนผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซ่ึงตองใช

ความรูเชิงวิชาการท่ีลึกซ้ึง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาท่ีชัดเจน เชื่อถือ

ได ผลงานมีคุณสมบัติโดดเดน และมีศักยภาพสูงในการนำไปใช

ประโยชน หรือกอใหเกิดการใชประโยชนในแนวทางหรอืรูปแบบใหมๆ ท่ี

จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 

ผลงานหรือชุดของผลงานสรางสรรคแสดงใหเห็นถึงคุณคาทางสุนทรียะ 

ปรัชญา จริยธรรม หรือเปนงานท่ีสะทอนสังคม แสดงใหเห็นถึง

ความสามารถในการสรางสรรคของเจาของผลงาน มีการนำเสนอพรอม

คำอธิบายอันกอรปดวยหลักวิชาท่ีเอ้ือตอการสรางความรูความเขาใจใน

ความหมายและคุณคาของผลงานเชน ผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม 

ดานศิลปะการแสดง ดานดนตรี ดานสถาปตยกรรม การออกแบบ

จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ และศิลปะดานอ่ืนๆ 

 



59 

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑ 

รูปแบบ 

 

 

 

 

การเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 

งานสรางสรรค พรอมบทวิเคราะหท่ีอธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ

ความคิดเชิงทฤษฎี รวมท้ังกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสรางงาน 

มีการใหขอมูลและขอวินิจฉัยท่ีเอ้ือใหเกิดการตีความและประเมินคุณคา

ในหมูของผูรับงาน 

 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ

ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ (Peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบันดังนี้ 

๑. วรรณกรรมตนแบบ เอกสารประกอบ ตองตีพิมพเผยแพร หรือ

เผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

๓. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดง

สาธารณะ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถาย  แถบ

บันทึกภาพ 

ท้ังนี้ตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางมาแลว

มาไมนอยกวาสี่เดือน 

ระดับดี   เปนผลงานท่ีมีคุณคาทางศิลปะ โดยท่ีผูประพันธุสามารถ 

อธิบายหลักการและกระบวนการสรางสรรคท่ีสื่อความกับผูรับไดเปน

อยางดี 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และเปนตัวอยางอันดีท่ียังเกิด

ประโยชนเดนชัดตอวรรณกรรมศึกษา วิชาดานการเขียนสรางสรรค 

(Creative writing) และการสรางสรรคศิลปะแขนงนั้นๆ 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนตัวอยางอันดีท่ี

ยังเกิดประโยชนเดนชัดตอวรรณกรรมศึกษา วิชาดานการเขียน

สรางสรรค (Creative writing) และการสรางสรรคศิลปะแขนงนั้นๆ 

 

 

คำนิยาม 

 

รูปแบบ 

 

 

สิทธิบัตร (patent) 

สิทธิบัตรตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 

 

อาจทำไดหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนรูปเลมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

๑. มีบทวิเคราะหท่ีอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น  
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การเผยแพร 

 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 

เพ่ือชี้ใหเห็นวาเปนผลงานท่ีทำใหเกิดการพัฒนาและความกาวหนาทาง

วิชาการ หรือสงเสริมความรูหรือหอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ 

หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด 

๒. ตองผานการพิสูจน หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดให 

ครบถวนท่ีแสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย 

 

มีหลักฐานการนำสิทธิบัตรไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลายในวง

วิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไม

นอยกวาสี่เดือน 

 

ระดับดี   เปนสิทธิบัตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนและพิสูจนไดวามีผูนำไป

วิจัยหรือพัฒนาตอยอด 

ระดับดีมาก  เปนสิทธิบัตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนและพิสูจนไดวามี

ผูนำไปใชประโยชนในเชิงพานิชยระดับชาติ 

ระดับดีเดน  เปนสิทธิบัตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนและพิสูจนไดวามี

ผูนำไปใชประโยชนในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานวาไดนำไปใช

ประโยชนเชิงพานิชยหรือเชิงสาธารณประโยชนอยางกวางขวาง 

 

 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซอฟตแวร 

หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความหมายของกฎหมายวา

ดวยลิขสิทธิ์ซ่ึงเปนผลงานท่ีไดจากการวิจัย หรือการประดิษฐคิดคนใหม

หรือการสรางองคความรูใหมท่ีมีหลักวิชาอันสามารถอธิบายไดอยาง

ชัดเจน รวมถึงซอฟตแวรท่ีมีการประยุกตหลักวิชา เพ่ือประโยชนในการ

วิเคราะหขอมูลตางๆในเชิงวิชาการ โดยตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 

๑. การดำเนินโครงการท่ีมีลักษณะการพัฒนาซอฟตแวรโดยใช 

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical method) หรือการดำเนินงาน

ลักษณะ Engineering Design ซ่ึงเปนการปรับปรุงกระบวนการ

ออกแบบโดยตรง 

๒. งานท่ีมีลักษณะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับ 
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รูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเผยแพร 

 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 

แฟมขอมูลตนฉบับ (Source code) เพ่ือพัฒนาระบบทำงานใหดีข้ึน 

โดยมีการปรับปรุงระบบอยางมีนัยสำคัญ 

๓. โครงการท่ีมีการเก็บขอมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผล 

เพ่ือใหสอดคลองกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะตองแสดงใหเห็น

ชัดเจนวาหลังจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวรมาใช

พัฒนาแลวระบบการทำงานดีข้ึนไดอยางไร โดยตองมีการปรับปรุงระบบ

หรือสำรวจความตองการ รวมถึงแสดงผลลัพธหรือตัวชี้วัดท่ีชัดเจนซ่ึง

มิไดนำเขามาเพ่ือทดแทนระบบเดิมเพียงอยางเดียว ท้ังนี้ผลลัพธท่ีได

จะตองสอดคลองลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 

 

อาจจัดทำไดหลายรูปแบบท้ังท่ีเปนรูปเลม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

๑. มีคำอธิบาย/ชี้แจง โดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เชนคูมือท่ี 

อธิบายการใชงาน หลักการของวิธีการทำงานและหนาท่ีของซอฟตแวร

ดังกลาวอยางละเอียดและชัดเจนเพ่ือชี้ใหเห็นวาเปนผลงานท่ีทำใหเกิด

การพัฒนา และความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางองคความรู

หรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได

อยางไร ในแงใด 

๒. ตองผานการพิสูจน หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดให 

ครบถวนท่ีแสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย 

 

มีหลักฐานการนำซอฟตแวรไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลายในวง

วิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไม

นอยกวาสี่เดือน 

 

ระดับดี   เปนงานท่ีมีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอน ถูกตอง เหมาะสมตาม

ระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนำไป

ประยุกตใชได 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

๑. เปนผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะหและนำเสนอผลเปนความรู 

ใหมท่ีลึกซ้ึงกวางานเดิม ท่ีเคยมีผูศึกษามาแลว 

๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนำไป 



62 

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ๒๕๖๑ 

ประยุกตได 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตองไดรับการอางอิงและ

ใชงานอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของในระดับชาติ 

 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

ผลงานทางวิชาการท่ีเปนประโยชนตอสังคมท่ีสงผลใหเกิด

ประโยชนอยางเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ 

ผลงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมนี้ตองเปนผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานเก่ียวกับ 

ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง

การปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเปนผลงานท่ีนำไปสูการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร หรือทรัพยสินทางปญญารูปแบบอ่ืนท่ีสามารถแสดงได

เปนท่ีประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม และกอใหเกิด

ประโยชนอยางชัดเจนหรือสรางการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนัก และ

การรับรูปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน 

 

จัดทำเปนเอกสารโดยมีคำอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น

เพ่ือชี้ใหเห็นวาเปนผลงานท่ีทำใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอสังคมมี

ความเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนและเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือ

เสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆหรือหลาย

สาขาวิชา และสามารถนำไปอางอิงไดโดยตองปรากฏเปนท่ีประจักษใน

ประเด็นตอไปนี้ 

• การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 

• การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการท่ีทำให

เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 

• ความรูหรือความเชี่ยวชาญท่ีใชในการทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงนั้น 

• การคาดการณสิ่งท่ีจะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดข้ึน

แลว 

• การประเมินผลลัพธโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
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การเผยแพร 

 

 

 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 

• การสรุปแนวทางการธำรงรักษาหรือการนำไปขยายผลหรือการ

ปรับปรุง 

ท้ังนี้นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกลาวขางตน 

แลวอาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนๆเก่ียวกับผลงานเชนรูปภาพหรือการ

บันทึกเปนภาพยนตรหรือแถบเสียงหรือวีดีทัศนจดหมายยืนยันถึงผล

ประกอบการกำไร หรือความเอ้ืออำนวยจากหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ท่ีไดรับผลประโยชนประกอบการ

พิจารณาดวยก็ได 

 

ใหมีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนำเสนอผลงานในพ้ืนท่ีหรือการเปดให

เยี่ยมชมพ้ืนท่ีและจะตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสอดคลองกับผลงานโดยการเผยแพรนั้นจะตอง

มีการบันทึกเปนเอกสารหรือเปนลายลักษณอักษรท่ีสามารถใชอางอิง

หรือศึกษาคนควาตอไปได 

 

ระดับดีมีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจนมีการระบุปญหา

หรือความตองการโดยการมีสวนรวมของสังคมกลุมเปาหมายบุคลากร

ภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชนมีการวิเคราะหหรือสังเคราะหความรูท่ี

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือทำความเขาใจสถานการณมีการ

ถายทอดผลงานทางวิชาการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอยาง

เปนท่ีประจักษหรือกอใหเกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องคกรภาครัฐ หรือ

องคกรภาคเอกชน นั้น  

ระดับดีมากใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตองสามารถนำไปใชเปน

ตัวอยางในการแกไขปญหาหรือทำความเขาใจสถานการณจนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอยางเปนท่ีประจักษหรือกอใหเกิดการพัฒนา

ใหกับสังคม องคกรภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชนอ่ืนไดหรือกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอยางเปน

รูปธรรม 

ระดับดีเดนใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตองสงผลกระทบตอสังคม

อยางกวางขวางเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือไดรับ
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รางวัลจากองคกรท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติเชน UNESCO 

WHO UNICEF เปนตน 

หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคม ให

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการประเมินผลงานวิชาการ

รับใชสังคมโดยใชแนวทางประเมินตอไปนี ้

๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการ 

เสนอผลงาน 

๒. ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเชน การ 

สัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ หรือสารสนเทศจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ  

๑ และขอ ๒ แลว อาจประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงท่ีมีอยูใน

พ้ืนท่ีรวมดวย ซ่ึงคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหนาท่ีประเมินผล

งานทางวิชาการ จะตรวจสอบดวยตนเองหรือแตงตั้งผูแทนใหไป

ตรวจสอบแทนก็ได 

ท้ังนี้ใหเนนถึงการมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 

 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรา 

งานวิชาการท่ีใชสำหรับการเรียนการสอนท้ังวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของ

วิชา ซ่ึงเกิดจากนำขอคนพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของบุคลากรหรือ

ความรูท่ีไดจากการคนควาศึกษามาวิเคราะห สังเคราะห รวบรวมและ

เรียบเรียง โดยมีมโนทัศนท่ีผูเขียนกำหนดใหเปนแกนกลาง ซ่ึงสัมพันธ

กับมโนทัศนยอยอ่ืนอยางเปนระบบ มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถ

ภาพตามหลักการเขียนท่ีดี ใชภาษาท่ีเปนมาตรฐานวิชาการ และให

ความรูใหมอันเปนความรูสำคัญท่ีมีผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอวง

วิชาการนั้นๆ 

          เนื้อหาสาระของตำราตองมีความทันสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันท่ี

บุคลากรยื่นเสนอขอตำแหนงทางวิชาการ 

          ท้ังนี้บุคลากรจะตองระบุวิชาท่ีเก่ียวของในหลักสูตรท่ีใชตำรา

เลมท่ีเสนอขอตำแหนงทางวิชาการดวย 

          ผลงานทางวิชาการท่ีเปน “ตำรา” นี้อาจไดรับการพัฒนาข้ึนจาก

เอกสารคำสอนจนถึงระดับท่ีมีความสมบูรณท่ีสุด ซ่ึงผูอานอาจเปนบุคคล
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รูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

การเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่ืนท่ีมิใชผูเรียนในวิชานั้น แตสามารถอานและทำความเขาใจในสาระ

ของตำรานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น 

หากผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเปนเอกสารประกอบการ

สอนหรือเอกสารคำสอนไปแลว จะนำมาเสนอเปนตำราไมได เวนแตจะมี

การพัฒนาจนเห็นไดชัดวาเปนตำรา 

 

เปนรูปเลมท่ีประกอบดวย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการ

วิเคราะห การสรุป การอางอิงบรรณานุกรม และดัชนี้คนคำ ท้ังนี้อาจ

ควรมีการอางอิงแหลงขอมูลท่ีทันสมัยและครบถวนสมบูรณ 

          การอธิบายสาระสำคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล 

แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทำความ

เขาใจในสาระสำคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ 

 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ

ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลาย

สถาบันดังนี้ 

๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ  

๒.  การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ เชน การเผยแพรในรูปของ

ซีดีรอม elearning online learning  

๓. การเผยแพรเปน e-book โดยสำนักพิมพซ่ึงเปนท่ียอมรับ 

         การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวา

การใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จำนวนพิมพ

เปนดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนี

อ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 

          ท้ังนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจาก

คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ี

เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น       กรณีท่ีไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพ

ของ“ตำรา” แลว ไมอยูในเกณฑท่ี ก.พ.อ.กำหนดการนำ “ตำรา” นั้น 

ไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “ตำรา” เพ่ือนำมาเสนอขอ

กำหนดตำแหนงทางวิชาการครั้งใหม สามารถกระทำไดแตใหมีการ

ประเมินคุณภาพ “ตำรา” ท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขนั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 
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ลักษณะคุณภาพ 

 

ระดับดี   เปนตำราท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและ

ทันสมัย มีแนวคิดและการนำเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียน

การสอนในระดับอุดมศึกษา 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

     ๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอ

ความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ  

     ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัย

ของผูเขียนท่ีเปนการแสดงใหเห็นถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอการเรียน

การสอน 

๓.สามารถนำไปใชอางอิงหรือนำไปปฏิบัติได 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 

     ๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึง

ระดับท่ีสรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง 

     ๒.  มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง  

     ๓. เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของใน

ระดับชาติ และ/หรือนานาชาต ิ

 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือ 

งานวิชาการท่ีเกิดจากการคนควาศึกษาความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยาง

รอบดานและลึกซ้ึง มีการวิเคราะห สังเคราะหและเรียบเรียงอยางเปน

ระบบประกอบดวยมโนทัศนหลักท่ีเปนแกนกลางและมโนทัศนยอยท่ี

สัมพันธกัน ทีความละเอียดลึกซ้ึงใชภาษาท่ีเปนมาตรฐานวิชาการ ให

ทัศนะของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรง

ทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เนื้อหาของ

หนังสือไมจำเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตร

หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไมจำเปนตองนำไปใช

ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  

ท้ังนี้เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันท่ีผู

ขอยื่นเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 
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รูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนรูปเลมท่ีประกอบดวย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การ

สรุป การอางอิงบรรณานุกรม ดัชนีคนคำท่ีทันสมัยและครบถวนสมบูรณ 

โดยอาจมีขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษาประกอบดวยก็ได 

 ตามรูปแบบอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

๑. เปนงานท่ีนักวิชาการเขียนท้ังเลม (Authored  

Book) คือเอกสารท่ีผูเขียนเรียบเรียงข้ึนท้ังเลมอยางมีเอกภาพ มี

รากฐานวิชาการท่ีม่ันคง และใหทัศนะของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญา 

ความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ 

๒. เปนงานวิชาการบางบทหรือสวนหนึ่งในหนังสือท่ีมี 

ผูเขียนหลายคน (Book Chapter) โดยจะตองมีความเปนเอกภาพของ

เนื้อหาวิชาการ ซ่ึงผูอานสามารถทำความเขาใจในสาระสำคัญนั้นไดโดย

เบ็ดเสร็จในแตละบท และเปนงานการศึกษาคนควาอยางมีระบบมีการ

วิเคราะหและ สังเคราะหขอมูลดวยวิธีวิทยาอันเปนท่ียอมรับจนได

ขอสรุปท่ีทำใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือนำไปประยุกตใชได 

กรณีท่ีในแตละบทมีผูเขียนหลายคนจะตองระบุบทบาทหนาท่ีของแตละ

คนอยางชัดเจน 

 

จำนวนบทท่ีจะนำมาแทนหนังสือ ๑ เลม ใหเปนไปตามท่ี ก.พ.อ. 

กำหนด 

 

เผยแพรในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง โดยจะตองแสดงหลักฐานวาไดผาน

การประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ (Peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบันดังนี้ 

๑.  การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ  

๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ อาทิการเผยแพรในรูปของ

ซีดีรอม  

๓. การเผยแพรเปน e-book โดยสำนักพิมพซ่ึงเปนท่ียอมรับ 

การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชใน

การเรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จำนวนพิมพเปนดัชนี

หนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัด

ความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
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ลักษณะคุณภาพ 

          กรณีท่ีไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพแลวไมอยูในเกณฑท่ี 

ก.พ.อ.กำหนด การนำ “หนังสือ” นั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม

เนื้อหาใน “หนังสือ” เพ่ือนำมาเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการครั้ง 

ใหม สามารถกระทำได แตใหมีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ”ท่ีไดรับ

การปรับปรุงแกไขนั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 

 

ระดับดี   เปนหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและ

ทันสมัย มีแนวคิดและการนำเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

     ๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอ

ความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ  

     ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยท่ี

เปนการแสดงใหเห็นถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

๓. สามารถนำไปใชอางอิงหรือนำไปปฏิบัติได 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 

     ๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึง

ระดับท่ีสรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง 

     ๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง  

๓. เปนท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

บทความทางวิชาการ 

งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการกำหนดประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือ

วิเคราะหอยางชัดเจน ท้ังนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลัก

วิชาการโดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการ

วิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนำความรูจากแหลงตางๆ มา

ประมวลรอยเรียงเพ่ือวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยท่ีผูเขียนแสดงทัศนะ

ทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 
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รูปแบบ 

 

 

 

การเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 

ประกอบดวยการนำความท่ีแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นท่ีตองการ

อธิบายหรือวิเคราะหกระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุป มี

การอางอิงและบรรณานุกรมท่ีครบถวนและสมบูรณ 

 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ

ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ (Peer Reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบันดังนี้ 

๑.  เผยแพรในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ ท้ังนี้วารสารทาง

วิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส 

๒.  เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการบรรณาธิการ

โดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆประเมิน 

               เม่ือไดเผยแพร“บทความทางวิชาการ”ตามลักษณะขางตน

แลวการนำ “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม

สวนใดสวนหนึ่ง เพ่ือนำมาเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการและใหมี

การประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทำ

ไมได 

ระดับดี  เปนบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทาง 

วิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการนำเสนอท่ีชัดเจน

เปนประโยชนตอวงวิชาการ 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกำหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

     ๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอ

ความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ  

๒. สามารถนำไปใชอางอิงหรือนำไปปฏิบัติได 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 

     ๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึง

ระดับท่ีสรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง 

     ๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนท่ีเชื่อถือ

และยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ 
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คำนิยาม 

 

 

 

 

รูปแบบ 

 

 

 

 

 

การเผยแพร 

 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 

เอกสารประกอบการสอน 

ผลงานทางวิชาการท่ีใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและ

วิธีการสอนอยางเปนระบบ  จัดเปนเครื่องมือสำคัญของผูสอนในการใช

ประกอบการสอน 

 

เปนเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีตนสอน ประกอบดวย 

แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร)  และ

อาจมีสิ่งตางๆ  ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึนอีกก็ได เชน รายชื่อบทความหรือ

หนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารท่ีเก่ียวเนื่อง แผนภูมิ 

(chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เปนตน 

 

อาจเปนเอกสารท่ีจัดทำเปนรูปเลมหรือถายสำเนาเย็บเลม หรือเปนสื่อ

อ่ืนๆ เชน ซีดีรอม ท่ีใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาแลว 

 

อยูในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีจะกำหนดเปน

ขอบังคับ 

 

 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

 

 

 

เอกสารคำสอน 

ผลงานทางวิชาการท่ีใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาท่ีสอน และ

วิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาข้ึนจากเอกสารประกอบการ

สอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือ

สำคัญของผูเรียนท่ีนำไปศึกษาดวยตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการเรียน

ในวิชานั้นๆ  

 

เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีตนสอน 

ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ

พอสมควร) และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึน เชน รายชื่อบทความหรือ

หนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารท่ีเก่ียวเนื่อง แผนภูมิ 
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การเผยแพร 

 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 

(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน(slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาท่ีใช

ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมท้ังการอางอิงเพ่ือขยาย

ความท่ีมาของสาระและขอมูล และบรรณานุกรมท่ีทันสมัย 

 

ตองไดรับการจัดทำเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสำเนาเย็บเลม 

หรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คำสอน” ใหแก

ผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว 

 

อยูในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีจะกำหนดเปน

ขอบังคับ 

 

 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารการสอนชุดวิชา 

หนวยการสอนจำนวน ๕ หนวย ท่ีใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ 

เปนสวนหนึ่งของวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาตรี ท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาท่ีสอน และวิธีการสอน

อยางเปนระบบ ท่ีมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกันของเนื้อหา โดยอาจ

พัฒนาข้ึนจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสาร

ประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสำคัญของผูเรียนท่ีนำไปศึกษาดวย

ตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการเรียนในวิชานั้นๆ  

 

 

เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีตนสอน 

ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ

พอสมควร) และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึน เชน รายชื่อบทความหรือ

หนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารท่ีเก่ียวเนื่อง แผนภูมิ 

(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน(slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาท่ีใช

ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมท้ังการอางอิงเพ่ือขยาย

ความท่ีมาของสาระและขอมูล และบรรณานุกรมท่ีทันสมัย 
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การเผยแพร 

 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 

ตองไดรับการจัดทำเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสำเนาเย็บเลม 

หรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คำสอน” ใหแก

ผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว 

 

อยูในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีจะกำหนดเปน

ขอบังคับ 

 

คำนิยาม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

การเผยแพร 

 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 

ประมวลสาระชุดวิชา 

หนวยการสอนจำนวน ๕ หนวย ท่ีใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ 

เปนสวนหนึ่งของวิชา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท ท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาท่ีสอน และวิธีการสอน

อยางเปนระบบ ท่ีมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกันของเนื้อหา โดยอาจ

พัฒนาข้ึนจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสาร

ประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสำคัญของผูเรียนท่ีนำไปศึกษาดวย

ตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการเรียนในวิชานั้นๆ  

 

เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีตนสอน 

ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ

พอสมควร) และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึน เชน รายชื่อบทความหรือ

หนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารท่ีเก่ียวเนื่อง แผนภูมิ 

(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน(slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาท่ีใช

ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมท้ังการอางอิงเพ่ือขยาย

ความท่ีมาของสาระและขอมูล และบรรณานุกรมท่ีทันสมัย 

 

ตองไดรับการจัดทำเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสำเนาเย็บเลม 

หรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คำสอน” ใหแก

ผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว 

 

อยูในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีจะกำหนดเปน

ขอบังคับ 
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๙ 

เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

วาดวยการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

๘.  ตัวอยาง 

 

กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมเติม 
 

  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 ๑/๓เม่ือรวมกันแลวถือวามีสิทธิขอตำแหนงผูชวยศาสตราจารยได) 

 

วิธีการคำนวณดังนี ้
 

อาจารยใชวุฒิปริญญาตรี ๖ป    =     ๗๒เดือน 

เพราะฉะนั้นยังขาดในสวนท่ีใชปริญญาตรี   =     (๙ x ๑๒) ๑๐๘ – ๗๒  =   ๓๖เดือน 

ตอมาจะเทียบวุฒิปริญญาโทจะตองคูณดวย .๕๕๕๕    =     (๑๐๘ :  (๕ x ๑๒)  ๖๐)  ๕ 
       

 =     ๓๖ x .๕๕๕๕ = ๒๐เดือน = ๑ป ๘ เดือน 

เพราะฉะนั้นถาจะใชวุฒิปริญญาโท จะตองทำงานอีก ๑ป ๘ เดือน 

 

กรณีการขอตำแหนงทางวิชาการกอนลาศึกษา 
 

  หากจะลาศึกษาหรือฝกอบรมท้ังในประเทศและตางประเทศ และประสงคจะขอตำแหนงทาง

วิชาการก็ใหเสนอขอกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม และตองเปนการขอตำแหนงโดยวิธีปกติ

เทานั้น 
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บรรณานุกรม 

 

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และเสมอกาญจน โสภณหิรัญรักษ. (2560). มาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียน

การสอน MOOC ที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ. ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลยั

ไซเบอรไทยเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในระรบบเปด (ThaiMOOC) ภายใตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคม สำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา. 
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