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ประเภทของผลงานทางวชิาการ

2



งำนวิจยั

ค ำนิยำม ผลงำนทำงวิชำกำร ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

* เป็นงำนศึกษำหรืองำนคน้ควำ้อยำ่งมีระบบ ดว้ยวิธี

วิทยำกำรวิจยัที่เป็นที่ยอมรบัในสำขำวิชำนั้นๆ

* มีที่มำและวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจน เพื่อใหไ้ดดม้ำ

ซ่ึงขอ้มูลค ำตอบ หรือขอ้สรุปรวม

* ขอ้มูล ค ำตอบ หรอืขอ้สรุปรวมนั้น น ำไดปสู่

ควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร (งำนวิจยัพ้ืนฐำน) 

หรือน ำไดปใชป้ระโยชน ์(งำนวิจยัประยุกต)์   

หรือกำรพฒันำอุปกรณห์รือกระบวนกำรใหม่

ที่เกิดประโยชน์
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งำนวิจยั (ตอ่)

รูปแบบ จดัไดดเ้ป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี

1. รำยงำนกำรวิจยัฉบบัสมบูรณ์

2. บทควำมวิจยั

3. หนงัสือ (monograph)

บทควำมวิจยั => ประมวลสรุปกระบวนกำรวิจยัในผลงำนวิจยันั้น 
ใหมี้ควำมกระชบัและสั้น ส ำหรบักำรน ำเสนอ

ในกำรประชุมทำงวิชำกำร หรือในวำรสำร

ทำงวิชำกำร
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งำนวิจยั (ตอ่)

เผยแพร่
* วำรสำรวิชำกำร (สิ่งพิมพห์รือส่ืออิเล็กทรอนิกส)์

* หนงัสือรวมบทควำมวิจยั 

* หนงัสือประมวลผลกำรประชุมทำงวิชำกำร 

(Proceedings)
* รำยงำนกำรวิจยัฉบบัสมบูรณ ์พรอ้มหลกัฐำนว่ำไดดเ้ผยแพร่          

ไดปยงัวงวิชำกำรและวิชำชีพในสำขำวิชำนั้น/ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่ง

กวำ้งขวำง ตอ้งไดม่ใช่คณะกรรมกำรตรวจรบัทุนหรือตรวจรบังำนจำ้ง

* หนงัสือ (monograph) พรอ้มหลกัฐำนว่ำไดดเ้ผยแพร่ไดปยงัวงวิชำกำร
และวิชำชีพในสำขำวิชำนั้น/ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งกวำ้งขวำง

ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้่านการประเมินโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ        

ในสาขาวิชานัน้ ๆ หรอื สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมาจากหลากหลาย

สถาบนั
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งำนวิจยั (ตอ่)

เม่ือไดดเ้ผยแพรแ่ลว้ กำรน ำงำนวิจยันั้น มำแกไ้ดขปรบัปรุงหรอื

เพิ่มเติมส่วนใดสว่นหน่ึง เพื่อน ำมำเสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง                   

ทำงวิชำกำรและใหมี้กำรประเมินคณุภำพงำนวิจยันั้นอีกครั้งหน่ึง 

จะกระท ำไดม่ไดด้
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งำนวิจยั (ตอ่)

ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดี * มีกระบวนกำรวิจยัทุกขั้นตอนถูกตอ้งเหมำะสม

ในระเบียบวิธีวิจยั

* แสดงใหเ้ห็นถึงควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร หรอื

น ำไดปประยุกตไ์ดด้
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หลักเกณฑ์ วชก. (มสธ. 6-09-60).ppt#9. PowerPoint Presentation


งำนวิจยั (ตอ่)

ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดี

* มีกำรวิเครำะหแ์ละน ำเสนอผลเป็นควำมรูใ้หม่ที่ลึกซ้ึง

กว่ำงำนเดิมที่เคยมีผูศึ้กษำแลว้

* เป็นประโยชนด์ำ้นวิชำกำรอยำ่งกวำ้งขวำง หรือ

สำมำรถน ำไดปประยุกตไ์ดดอ้ยำ่งแพรห่ลำย
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งำนวิจยั (ตอ่)

ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

* เป็นงำนบุกเบิกที่มีคณุค่ำยิง่ และมีกำรสงัเครำะห์

อยำ่งลึกซ้ึงจนท ำใหเ้ป็นกำรสรำ้งองคค์วำมรูใ้หม่ 

(Body of Knowledge) ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง  ท ำใหเ้กิด
ควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำรหรือเกิดกำรใชป้ระโยชน์

อยำ่งชดัเจน

* เป็นที่ยอมรบัและไดดร้บักำรอำ้งอิงถึงอยำ่ง

กวำ้งขวำงในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพที่เก่ียวขอ้งใน

ระดบัชำต ิและ/หรือระดบันำนำชำติ
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ต ำรำ

ค ำนิยำม

ผลงำนทำงวิชำกำร ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี

* ใชส้  ำหรบักำรเรียนกำรสอนทั้งวิชำหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชำ 

* น ำขอ้คน้พบจำกทฤษฎี งำนวิจยัของผูข้อ หรือควำมรูท่ี้ไดด ้            

มำวิเครำะห ์สงัเครำะห ์รวบรวมและเรียบเรียง

* มีเอกภำพสมัพนัธภำพและสำรตัถภำพตำมหลกักำรเขียนท่ีดี

* ใชภ้ำษำที่เป็นมำตรฐำนทำงวิชำกำร

* ทนัสมยั เม่ือพิจำรณำถึงวนัท่ียืน่เสนอขอ

* หำกเคยเสนอเป็นเอกสำรประกอบกำรสอนหรือเอกสำรค ำสอน

ไดปแลว้ จะน ำมำเสนอเป็นต ำรำไดม่ไดด ้เวน้แตจ่ะมีกำรพฒันำจนเห็น

ไดดช้ดัว่ำเป็นต ำรำ

** ตอ้งระบุวิชำท่ีใชส้อนในหลกัสูตรดว้ย ** 
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ต ำรำ (ตอ่)

รูปแบบ เป็นรูปเล่ม  ประกอบดว้ย

* ค ำน ำ สำรบญั เน้ือเรือ่ง กำรอธิบำย/วิเครำะห์

กำรสรุป กำรอำ้งอิง บรรณำนุกรม และดชันีคน้ค ำ

* มีกำรอำ้งอิงแหล่งขอ้มูลที่ทนัสมยัและครบถว้น 

สมบูรณ์

* กำรอธิบำยสำระมีควำมชดัเจน โดยอำจใชข้อ้มูล 

แผนภำพ ตวัอยำ่ง หรือกรณีศึกษำประกอบ

11



ต ำรำ (ตอ่)

เผยแพร่

• เผยแพรด่ว้ยวิธีกำรพิมพ์

• เผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น เผยแพรใ่นรูปของ

ซีดีรอม

• เผยแพร่เป็น e-book โดยส ำนกัพิมพซ่ึ์งเป็นที่ยอมรบั
- ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้า่นการประเมินโดยคณะ

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือ สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั

- ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่าก

คณะกรรมการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบนั

ทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานัน้
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ต ำรำ (ตอ่)

เม่ือไดดมี้กำรพิจำรณำประเมินคณุภำพของต ำรำแลว้ไดม่อยู่ในเกณฑ์

ท่ีก ำหนด กำรน ำต  ำรำนั้นไดปแกไ้ดขปรบัปรุงหรอืเพ่ิมเตมิเน้ือหำ              

ในต ำรำเพ่ือน ำมำเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรครั้งใหม่ 

สำมำรถกระท ำไดด ้แตใ่หมี้กำรประเมินคณุภำพต ำรำที่ไดดร้บักำร

ปรบัปรุงแกไ้ดขนั้นใหม่อีกครั้งหน่ึง
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ต ำรำ (ตอ่)

ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดี * มีเน้ือหำสำระทำงวิชำกำรถูกตอ้ง สมบูรณ ์

* มีควำมทนัสมยั

* มีแนวคิดและกำรน ำเสนอที่ชดัเจน

* เป็นประโยชนต์อ่กำรเรียนกำรสอนในระดบัอุดมศึกษำ
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หลักเกณฑ์ วชก. (มสธ. 6-09-60).ppt#10. ศาสตราจารย์ วิธีที่ 1


ต ำรำ (ตอ่)

ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดี

* มีกำรวิเครำะหแ์ละเสนอควำมรู ้หรือวิธีกำรที่

ทนัสมยัตอ่ควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร และเป็น

ประโยชนต์อ่วงวิชำกำร

* มีกำรสอดแทรกควำมคิดรเิริ่มและประสบกำรณ์

หรือ ผลงำนวิจยัของผูเ้ขียน ที่แสดงใหเ้ห็นถึง

ควำมรูท้ี่เป็นประโยชนต์อ่กำรเรียนกำรสอน

* สำมำรถน ำไดปใชอ้ำ้งอิงหรอืน ำไดปปฏิบตัไิดด ้
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หลักเกณฑ์ วชก. (มสธ. 6-09-60).ppt#11. ศาสตราจารย์ วิธีที่ 2


ต ำรำ (ตอ่)

ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

* เป็นงำนบุกเบิกทำงวิชำกำร และมีกำรสงัเครำะห์

จนถึงระดบัที่สรำ้งองคค์วำมรูใ้หม่ (Body of 
knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง

* มีกำรกระตุน้ใหเ้กิดควำมคิดและคน้ควำ้ต่อเน่ือง 

* เป็นที่เช่ือถือและยอมรบัในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ

ที่เก่ียวขอ้งในระดบัชำตหิรือนำนำชำติ
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หลักเกณฑ์ วชก. (มสธ. 6-09-60).ppt#12. การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ


หนงัสือ

ค ำนิยำม ผลงำนทำงวิชำกำร ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

* เกิดจำกกำรคน้ควำ้ควำมรูเ้ร่ืองใดเรื่องหน่ึงอย่ำงรอบดำ้น

และลึกซ้ึง

* มีกำรวิเครำะห ์สงัเครำะหแ์ละเรียบเรียงอยำ่งเป็นระบบ                

* มีควำมละเอียดลึกซ้ึง ใชภ้ำษำท่ีเป็นมำตรฐำนทำง

วิชำกำร

* ทนัสมยั เม่ือพิจำรณำถึงวนัท่ียืน่เสนอขอ

* หำกเคยเสนอเป็นเอกสำรประกอบกำรสอนหรือเอกสำร

ค ำสอนไดปแลว้ จะน ำมำเสนอเป็นหนงัสือไดม่ไดด้
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หนงัสือ (ตอ่)

รูปแบบ เป็นรูปเลม่  ประกอบดว้ย

* ค ำน ำ สำรบญั เน้ือเรือ่ง กำรวิเครำะห์

กำรสรุป กำรอำ้งอิงและบรรณำนุกรม  

(ทนัสมยัและครบถว้นสมบูรณ)์

* กำรอธิบำยสำระส ำคญั ตอ้งมีควำมชดัเจน  

โดยอำจใชข้อ้มูล แผนภำพ ตวัอยำ่ง หรือ

กรณีศึกษำ ซ่ึงท ำใหผู้อ้่ำนสำมำรถท ำควำม

เขำ้ใจในสำระส ำคญันั้นไดดโ้ดยเบ็ดเสรจ็
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หนงัสือ (ตอ่)

รูปแบบ 

(ตอ่)

มีรูปแบบอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ดงัน้ี

* เป็นงำนเขียนทั้งเลม่ (authored book) ที่เรยีบเรียงอยำ่ง
เป็นเอกภำพ มีรำกฐำนทำงวิชกำรที่มัน่คง สรำ้งเสริมปัญญำ 

ควำมคิด และควำมแข็งแกรง่ทำงวิชำกำร

* เป็นงำนบำงบทหรอืสว่นหน่ึงท่ีมีผูเ้ขียนหลำยคน (book 
chapter) ตอ้งมีควำมเป็นเอกภำพของเน้ือหำวิชำกำร สำมำรถ          
ท ำควำมเขำ้ใจในสำระส ำคญันั้นไดดโ้ดยเบ็ดเสรจ็ในแตล่ะบท 

เป็นงำนศึกษำคน้ควำ้อยำ่งมีระบบ มีกำรวิเครำะห ์สงัเครำะห ์            

มีควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร สำมำรถน ำไดปประยกุตใ์ชไ้ดด้

กรณีที่ในแตล่ะบทมีผูเ้ขียนหลำยคนจะตอ้งระบุบทบำท

หนำ้ที่ของแตล่ะคนอยำ่งชดัเจน
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หนงัสือ (ตอ่)

เผยแพร่
• พิมพโ์ดยโรงพิมพ ์หรือ ส ำนักพิมพ์

• เผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เช่น เผยแพร่

ในรูปของซีดีรอม

• เผยแพรเ่ป็น e-book โดยส ำนักพิมพซ่ึ์งเป็นท่ียอมรบั

- ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้่านการประเมินโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ        

ในสาขาวิชานัน้ ๆ หรอื สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมาจากหลากหลาย

สถาบนั
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หนงัสือ (ตอ่)

เม่ือไดดมี้กำรพิจำรณำประเมินคณุภำพของหนงัสือแลว้ไดม่อยูใ่น

เกณฑท่ี์ก ำหนด กำรน ำหนงัสือนั้นไดปแกไ้ดขปรบัปรุงหรอืเพิ่มเตมิ

เน้ือหำในหนงัสือ  เพ่ือน ำมำเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ครั้งใหม่ สำมำรถกระท ำไดด ้แตใ่หมี้กำรประเมินคณุภำพหนงัสือ  

ท่ีไดดป้รบัปรุงแกไ้ดขนั้นใหม่อีกครั้งหน่ึง
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หนงัสือ (ตอ่)

ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดี * มีเน้ือหำสำระทำงวิชำกำรถูกตอ้ง สมบูรณ ์

* มีควำมทนัสมยั

* มีแนวคิดและกำรน ำเสนอที่ชดัเจน

* เป็นประโยชนต์อ่วงวิชำกำร

22



หนงัสือ (ตอ่)

ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดี

* มีกำรวิเครำะหแ์ละเสนอควำมรู ้หรือวิธีกำร          

ที่ทนัสมยัตอ่ควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร และเป็น

ประโยชนต์อ่วงวิชำกำร

* มีกำรสอดแทรกควำมคิดรเิริ่มและประสบกำรณ์

หรือผลงำนวิจยัที่แสดงใหเ้ห็นถึงควำมรูท้ี่เป็น

ประโยชนต์อ่วงวิชำกำร

* สำมำรถน ำไดปใชอ้ำ้งอิงหรอืน ำไดปปฏิบตัไิดด ้
23



หนงัสือ (ตอ่)

ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

* เป็นงำนบุกเบิกทำงวิชำกำร และมีกำรสงัเครำะห์

จนถึงระดบัที่สรำ้งองคค์วำมรูใ้หม่ (Body of 
knowledge) ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง

* มีกำรกระตุน้ใหเ้กิดควำมคิดและคน้ควำ้ต่อเน่ือง 

* เป็นที่เช่ือถือและยอมรบัในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ

ที่เก่ียวขอ้งในระดบัชำตหิรอืนำนำชำติ

24



บทควำมทำงวิชำกำร

ค ำนิยำม
งำนเขียนทำงวิชำกำร ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

* มีกำรก ำหนดประเด็นท่ีตอ้งกำรอธิบำยหรือ

วิเครำะหอ์ยำ่งชดัเจนตำมหลกัวิชำกำร

* มีกำรส ำรวจวรรณกรรมเพื่อสนบัสนุน

จนสำมำรถสรุปผลวิเครำะหไ์ดด้

* น ำควำมรูจ้ำกแหลง่ตำ่งๆ มำประมวล 

รอ้ยเรยีงเพื่อวิเครำะหอ์ยำ่งเป็นระบบ

* ผูเ้ขียนแสดงทศันะทำงวิชำกำรของตน

อยำ่งชดัเจน

25



บทควำมทำงวิชำกำร (ตอ่)

รูปแบบ ประกอบดว้ย

* กำรน ำควำมที่แสดงเหตผุลหรือที่มำของ

ประเด็นที่ตอ้งกำรอธิบำยหรือวิเครำะห์

* กระบวนกำรอธิบำยหรอืวิเครำะห์

* บทสรุป

* กำรอำ้งอิง และบรรณำนุกรม ที่ครบถว้น

และสมบูรณ์

26



บทควำมทำงวิชำกำร (ตอ่)

เผยแพร่
• วำรสำรวิชำกำร (สิ่งพิมพห์รอืสื่ออิเล็กทรอนิกส)์

• หนงัสือรวมบทควำมทำงวิชำกำร

• หนงัสือรวมบทควำมในรูปแบบอื่นที่มีกำรบรรณำธิกำร

โดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer)

- ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้่านการประเมินโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ        

ในสาขาวิชานัน้ ๆ หรอื สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมาจากหลากหลาย

สถาบนั

27



28

บทควำมทำงวิชำกำร (ตอ่)

เม่ือไดดเ้ผยแพรแ่ลว้ กำรน ำบทควำมวิชำกำรนั้น มำแกไ้ดขปรบัปรุง   

หรือเพิ่มเตมิส่วนใดส่วนหน่ึง เพื่อน ำมำเสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง                   

ทำงวิชำกำรและใหมี้กำรประเมินคณุภำพบทควำมวิชำกำรนั้น

อีกครั้งหน่ึง จะกระท ำไดม่ไดด้



บทควำมทำงวิชำกำร (ตอ่)

ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดี * มีเน้ือหำสำระทำงวิชำกำรถูกตอ้ง สมบูรณ ์

* มีควำมทนัสมยั

* มีแนวคิดและกำรน ำเสนอที่ชดัเจน

* เป็นประโยชนต์อ่วงวิชำกำร

29



บทควำมทำงวิชำกำร (ตอ่)

ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดี

* มีกำรวิเครำะหแ์ละเสนอควำมรู ้หรือวิธีกำรที่ทนัสมยั

ตอ่ควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร และเป็นประโยชน์

ตอ่วงวิชำกำร

* สำมำรถน ำไดปใชอ้ำ้งอิงหรอืน ำไดปปฏิบตัไิดด้

30



บทควำมทำงวิชำกำร (ตอ่)

ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

* เป็นงำนบุกเบิกทำงวิชำกำร และมีกำรสงัเครำะห์

จนถึงระดบัที่สรำ้งองคค์วำมรูใ้หม่ (Body of knowledge)
ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง

* มีกำรกระตุน้ใหเ้กิดควำมคิดและคน้ควำ้ตอ่เน่ือง 

เป็นที่เช่ือถือและยอมรบัในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ

ที่เก่ียวขอ้งในระดบัชำตหิรือนำนำชำติ

31



ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

ค ำนิยำม ผลงำนที่เป็นประโยชนต์อ่สงัคมหรือทอ้งถิ่น             

ท่ีเกิดข้ึนโดยใชค้วำมเช่ียวชำญ โดยประจกัษต์อ่

สำธำรณะ

ผลงำนท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคมน้ีตอ้งเป็นผลใหเ้กิด

กำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีข้ึนทำงดำ้นใดดำ้นหน่ึง 

หรือหลำยดำ้น 

หรือเป็นงำนที่น ำไดปสูก่ำรจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือ

ทรพัยส์ินทำงปัญญำในรูปแบบอื่น

32



ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม (ตอ่)

รูปแบบ

จดัท ำเป็นเอกสำร โดยมีค ำอธิบำย/ช้ีแจงประกอบ

ผลงำน ครอบคลมุประเด็น ดงัตอ่ไดปน้ี

• สภำพกำรณก่์อนกำรเปลี่ยนแปลง

• กำรมีส่วนรว่มและกำรยอมรบัของสงัคมเป้ำหมำย

• กระบวนกำรที่ท  ำใหเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลงทีด่ีข้ึน

• ควำมรูห้รอืควำมเชี่ยวชำญที่ใช้

• กำรคำดกำรณส์ิ่งที่จะตำมมำหลงักำรเปลี่ยนแปลง

• กำรประเมินผลลพัธก์ำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

• แนวทำงกำรตดิตำมและธ ำรงรกัษำพฒันำกำรที่

เกิดข้ึนใหค้งอยูต่อ่ไดป
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ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม (ตอ่)

เผยแพร่
1. โดยกำรจดัเวทีน ำเสนอผลงำนในพ้ืนท่ี 

หรอืกำรเปิดใหเ้ยีย่มชมพ้ืนท่ี

และ

2. เผยแพรสู่ส่ำธำรณชนอยำ่งกวำ้งขวำงในลกัษณะ

ใดลกัษณะหน่ึงที่สอดคลอ้งกบัผลงำน โดยจะตอ้งมี

กำรบนัทึกเป็นเอกสำรหรอืลำยลกัษณอ์กัษรท่ี

สำมำรถใชอ้ำ้งอิง หรือคน้ควำ้ไดด้
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ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม (ตอ่)

ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดี * มีกำรรวบรวมขอ้มูลและสำรสนเทศท่ีชดัเจน

* มีกำรระบุปัญหำหรอืควำมตอ้งกำร โดยกำรมี

ส่วนรว่มของสงัคมเป้ำหมำย

* มีกำรวิเครำะหห์รือสงัเครำะหค์วำมรูท้ี่สำมำรถ

แกไ้ดขปัญหำท่ีเกิดข้ึน หรอืท ำควำมเขำ้ใจสถำนกำรณ์

* เกิดกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนอยำ่งเป็นท่ีประจกัษ ์

หรือก่อใหเ้กิดกำรพฒันำชุมชน/สงัคมนั้น
35



ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม (ตอ่)

ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดี

* สำมำรถน ำไดปใชเ้ป็นตวัอยำ่งไดด้

หรอื

* ก่อใหเ้กิดกำรพฒันำใหก้บัสงัคมอ่ืนไดด้

หรอื

* ก่อใหเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยระดบั

จงัหวดัหรือประเทศอยำ่งเป็นรูปธรรม
36



ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม (ตอ่)

ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

* ส่งผลกระทบตอ่สงัคมหรือแวดวงวิชำกำร

อยำ่งกวำ้งขวำง

* เป็นที่ยอมรบัในระดบัชำตหิรือนำนำชำติ หรือ

ไดดร้บัรำงวลัจำกองคก์รที่ไดดร้บักำรยอมรบัในระดบั

นำนำชำติ
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ผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ืออุตสำหกรรม

ค ำนิยำม o ผลงำนท่ีเป็นประโยชนต์อ่อุตสำหกรรมที่มี

ห่วงโซ่คณุค่ำ (Value Chain) ส่วนใหญอ่ยู่
ภำยในประเทศ

o เป็นผลใหเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงท่ีดีข้ึน 

เพื่อตอบสนองตอ่กำรพฒันำหรือกำรแกปั้ญหำ

ของอุตสำหกรรม

38



ผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ืออุตสำหกรรม (ตอ่)

รูปแบบ
จดัท ำเป็นเอกสำร โดยมีค ำอธิบำย/ช้ีแจงประกอบผลงำน 

ครอบคลมุประเด็น ดงัตอ่ไดปน้ี

• สถำนกำรณปั์ญหำก่อนด ำเนินกำร

• กำรมีส่วนรว่มและกำรยอมรบัของผูใ้ช้

• กระบวนกำรแกปั้ญหำทำงอุตสำหกรรม

• ควำมรูห้รือควำมเช่ียวชำญท่ีใช ้และกำรน ำเทคโนโลยี

อุตสำหกรรมมำใช้

• ควำมรูห้รือองคค์วำมรูใ้หม่ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรวิจยั

• กำรประเมินผลลพัธห์รือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

• วิธีและคุณภำพ/ประสิทธิภำพ ในกำรน ำกลบัมำใชใ้นกำร

เรียนกำรสอน
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เผยแพร่
• วำรสำรวิชำกำร / หนังสือรวมบทควำม / หนังสือประมวลผลกำร

ประชุมทำงวิชำกำร (Proceedings) และมีกำรประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ
จำกหลำกหลำยสถำบนั และมีเอกสำรยนืยนั กำรใชป้ระโยชน ์               

โดยอุตสำหกรรม

• รำยงำนกำรวิจยัฉบบัสมบูรณ ์ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ             

โดยผูท้รงคุณวุฒิจำกหลำกหลำยสถำบนั

• เอกสำรแสดงทรพัยส์ินทำงปัญญำ

• รำยงำนวิจยัฉบบัสมบูรณท์ี่ไดม่ไดดร้บัอนุญำตใหเ้ปิดเผย                

โดยมีเน้ือหำตำมรูปแบบของผลงำนทำงวิชำกำรเพื่ออตุสำหกรรม            

และตอ้งมีหลกัฐำนแสดงเหตผุลท่ีไดม่สำมำรถเปิดเผยไดด ้แตมี่หลกัฐำน

รบัรองกำรน ำไดปใชป้ระโยชน์

• รำยงำนกำรประเมินจำกภำยนอกท่ีแสดงถึงผลกระทบที่เช่ือมโยงกบั

ภำคอุตสำหกรรม
40

ผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ืออุตสำหกรรม (ตอ่)



ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดี * มีกำรรวบรวมขอ้มูลและสำรสนเทศท่ีชดัเจน

* มีกำรระบุปัญหำหรอืควำมตอ้งกำร โดยกำรมี

ส่วนรว่มของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย

* มีกำรวิเครำะหห์รือสงัเครำะหค์วำมรูท้ี่สำมำรถ

แกไ้ดขปัญหำท่ีเกิดข้ึน หรอืท ำควำมเขำ้ใจสถำนกำรณ์

* เกิดกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนอยำ่งเป็นท่ีประจกัษ ์

หรอืก่อใหเ้กิดกำรพฒันำอตุสำหกรรมนั้น
41

ผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ืออุตสำหกรรม (ตอ่)



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดี

* สำมำรถน ำไดปใชเ้ป็นตวัอยำ่งในกำรแกปั้ญหำ 

จนเกิดกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีข้ึน

หรอื

* ก่อใหเ้กิดกำรพฒันำใหก้บัอุตสำหกรรมอื่นไดด ้

หรือ

* ก่อใหเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยระดบั

จงัหวดัหรอืประเทศอยำ่งเป็นรูปธรรม 42

ผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ืออุตสำหกรรม (ตอ่)



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

* ส่งผลกระทบตอ่ภำคอุตสำหกรรมหรือแวดวง

วิชำกำร

หรอื

* เป็นที่ยอมรบัในระดบัชำตหิรือนำนำชำติ

หรอื

* ไดดร้บัรำงวลัจำกองคก์รที่ไดดร้บักำรยอมรบัใน

ระดบันำนำชำติ
43

ผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ืออุตสำหกรรม (ตอ่)



สิทธิบตัร (patent)

ค ำนิยำม

สิทธิบตัรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสิทธิบตัร

44



รูปแบบ
จดัท ำไดดห้ลำยรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเลม่ หรอื                    

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

- มีบทวิเครำะหท์ี่อธิบำย/ช้ีแจงโดยชดัเจน ช้ีใหเ้ห็น

ว่ำก่อใหเ้กิดกำรพฒันำและควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร 

หรือเสริมสรำ้งควำมรูห้รือเกิดประโยชนต์อ่สำขำวิชำ

หน่ึงๆ หรอืหลำยสำขำวิชำไดดอ้ยำ่งไดร ในแง่ใด

- ตอ้งผ่ำนกำรพิสูจน ์หรอืแสดงหลกัฐำนคณุคำ่             

ของผลงำน

45

สิทธิบตัร (patent) (ตอ่)



เผยแพร่

46

สิทธิบตัร (patent) (ตอ่)

มีหลกัฐำนกำรน ำสิทธิบตัรไดปใชห้รือประยุกตใ์ช ้             

อยำ่งแพรห่ลำยในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพที่เก่ียวขอ้ง

** ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชนมาแลว้                

ไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน **



ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดี * เป็นสิทธิบตัรท่ีไดดร้บักำรข้ึนทะเบียน

* พิสูจนไ์ดดว่้ำมีผูน้  ำไดปวิจยัหรอืพฒันำต่อยอด

47

สิทธิบตัร (patent) (ตอ่)



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดี

* เป็นสิทธิบตัรท่ีไดดร้บักำรข้ึนทะเบียน

* พิสูจนไ์ดดว่้ำมีผูน้  ำไดปใชป้ระโยชนเ์ชิงพำณิชย์

ระดบัชำติ

48

สิทธิบตัร (patent) (ตอ่)



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

49

สิทธิบตัร (patent) (ตอ่)

* เป็นสิทธิบตัรท่ีไดดร้บักำรข้ึนทะเบียน

* พิสูจนไ์ดดว่้ำมีผูน้  ำไดปใชป้ระโยชนใ์นระดบั

นำนำชำต ิ 

* มีหลกัฐำนว่ำไดดน้ ำไดปใชป้ระโยชนเ์ชิงพำณิชย์

หรือเชิงสำธำรณประโยชนอ์ยำ่งกวำ้งขวำง



ซอฟตแ์วร ์(software)

ค ำนิยำม * โปรแกรมคอมพิวเตอรต์ำมควำมหมำยของกฎหมำย

ว่ำดว้ยลิขสิทธิ 

* ไดดจ้ำกกำรวิจยั หรือกำรประดิษฐคิ์ดคน้ใหม่ หรอืกำร

สรำ้งองคค์วำมรูใ้หม่

* ซอฟตแ์วรท์ี่เป็นกำรประยุกตห์ลกัวิชำ เพื่อประโยชน์

ในกำรวิเครำะหข์อ้มูลตำ่ง ๆ ในเชิงวิชำกำร โดยตอ้งมี

ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี

50



ซอฟตแ์วร ์(software) (ตอ่)

ค ำนิยำม

(ตอ่)

- กำรพฒันำซอฟตแ์วรโ์ดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงตวัเลข 

(numerical method) หรือกำรด ำเนินงำนลกัษณะ engineering design
- กำรปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง และพฒันำในระดบัแฟ้มขอ้มูล

ตน้ฉบบั (source code) เพ่ือพฒันำระบบกำรท ำงำนใหดี้ข้ึน

- โครงกำรท่ีมีกำรเก็บขอ้มูลเชิงประสิทธิภำพและประเมินผล   

ตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่ำระบบกำรท ำงำนดีข้ึนไดดอ้ยำ่งไดร มีกำร

ปรบัปรุงระบบหรือส ำรวจควำมตอ้งกำร แสดงผลลพัธห์รือตวัช้ีวดั

ท่ีชดัเจน 

** ทั้งน้ี ผลลพัธท่ี์ไดดจ้ะตอ้งสอดคลอ้งลกัษณะงำนวิจยัและพฒันำ **

51



รูปแบบ
จดัท ำไดดห้ลำยรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือ                    

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

- มีค ำอธิบำย/ช้ีแจงโดยชดัเจนประกอบผลงำนนั้น

เช่น คู่มือที่อธิบำยกำรใชง้ำน หลกักำรของวิธีกำรท ำงำน

และหนำ้ท่ีของซอฟตแ์วร ์เพ่ือช้ีใหเ้ห็นว่ำเป็นผลงำนที่ท  ำ

ใหเ้กิดกำรพฒันำและควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร หรือ

เสริมสรำ้งควำมรูห้รือก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สำขำวิชำ

หน่ึงๆ หรือหลำยสำขำ วิชำไดดอ้ยำ่งไดร ในแง่ใด

- ตอ้งผ่ำนกำรพิสูจน ์หรือแสดงหลกัฐำนเป็นรำยละเอียด

ใหค้รบถว้นท่ีแสดงถึงคณุค่ำของผลงำนนั้นดว้ย

52

ซอฟตแ์วร ์(software) (ตอ่)



เผยแพร่

53

มีหลกัฐำนกำรน ำซอฟตแ์วรไ์ดปใชห้รอืประยุกตใ์ช ้             

อยำ่งแพรห่ลำยในวงวิชำกำรหรอืวิชำชีพที่เก่ียวขอ้ง

** ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชนมาแลว้                

ไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน **

ซอฟตแ์วร ์(software) (ตอ่)



ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดี * มีกระบวนกำรวิจยัทุกขั้นตอน ถูกตอ้ง เหมำะสม

ตำมระเบียบวิธีวิจยั 

* แสดงใหเ้ห็นถึงควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำรหรือ 

น ำไดปประยุกตใ์ชไ้ดด้

54

ซอฟตแ์วร ์(software) (ตอ่)



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดี

* มีกำรวิเครำะหแ์ละน ำเสนอผลเป็นควำมรูใ้หม่        

ท่ีลึกซ้ึงกว่ำงำนเดิมท่ีเคยมีผูศึ้กษำมำแลว้

* เป็นประโยชนด์ำ้นวิชำกำรอยำ่งกวำ้งขวำง หรือ

สำมำรถน ำไดปประยุกตไ์ดดอ้ยำ่งแพรห่ลำย

55

ซอฟตแ์วร ์(software) (ตอ่)



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

56

* ไดดร้บักำรอำ้งอิงและใชง้ำนอยำ่งกวำ้งขวำง              

ในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพที่เก่ียวขอ้งในระดบัชำติ

ซอฟตแ์วร ์(software) (ตอ่)



ผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อพฒันำกำรเรยีนกำรสอน

และกำรเรยีนรู ้

ค ำนิยำม
o กำรศึกษำหรือวิจยัเชิงทดลองเพื่อพฒันำคุณลกัษณะ

พึงประสงคห์รือแกไ้ดขปัญำดำ้นกำรเรียนรูข้องผูเ้รียน

o มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี

- สภำพปัญหำที่เก่ียวกบักำรเรียนกำรสอน

- แนวคิด ทฤษฎี หลกักำรและเหตผุลหรือควำม

เช่ือที่ผูส้อนใชใ้นกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน

- กระบวนกำรและผลลพัธใ์นกำรน ำนวตักรรมนั้น

ไดปทดลองใชก้บัผูเ้รียนในสถำนกำรณจ์ริง

57



รูปแบบ
จดัไดดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี

1. รำยงำนผลกำรศึกษำ บทควำมวิจยั  หรือ

2. บทเรียน กิจกรรม สื่อกำรเรยีนกำรสอน โดยมี

กำรอธิบำยแนวคิดในกำรพฒันำและผลกำรใชก้บั

ผูเ้รยีนประกอบดว้ย อำจจดัท ำเป็นเอกสำรหรอื

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

58

ผลงำนทำงวิชำกำรเพือ่พฒันำกำรเรียนกำรสอน

และกำรเรียนรู ้(ตอ่)



เผยแพร่
• รำยงำนกำรวิจยัฉบบัสมบูรณ ์ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ          

โดยผูท้รงคณุวุฒิและเผยแพรไ่ดปยงัวงวิชำกำรและวิชำชีพใน

สำขำวิชำนั้น/ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งกวำ้งขวำง

• หนงัสือรวมบทควำมท่ีมีกำรบรรณำธิกำรโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ            

ดำ้นกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน และมีกำรประเมินคุณภำพ

• วำรสำรวิชำกำร (สิ่งพิมพห์รือส่ืออิเล็กทรกนิกส)์

• หนงัสือประมวลผลกำรประชุมทำงวิชำกำร 

(Proceedings)
• ผลผลิตของงำนกำรศึกษำแบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยมีค ำอธิบำย

แนวคิดกำรพฒันำนวตักรรมกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรใช ้และผล

ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน
59

ผลงำนทำงวิชำกำรเพือ่พฒันำกำรเรียนกำรสอน

และกำรเรียนรู ้(ตอ่)



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดี * มีแนวคิดกำรออกแบบนวตักรรมกำรเรยีนกำรสอน

เป็นงำนรเิริม่สรำ้งสรรคท์ี่ปรบัจำกแนวคิดเดิมหรือ

เป็นแนวคิดใหม่

* มีหลกัฐำนชดัเจนว่ำผลกำรศึกษำน ำไดปสูก่ำร

พฒันำกำรเรยีนรูห้รือคณุลกัษณะของผูเ้รยีนที่                 

พึงประสงคไ์ดดจ้ริง

60

ผลงำนทำงวิชำกำรเพือ่พฒันำกำรเรียนกำรสอน

และกำรเรียนรู ้(ตอ่)



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดี

* มีหลกัฐำนชดัเจนว่ำผลกำรศึกษำสำมำรถ

น ำไดปใชป้ระโยชนก์บักำรพฒันำผูเ้รียนกลุม่อ่ืนไดด้

* ผลงำนไดดร้บักำรตพีิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรที่

เก่ียวกบักำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนที่มี impact 
factors
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ผลงำนทำงวิชำกำรเพือ่พฒันำกำรเรียนกำรสอน

และกำรเรียนรู ้(ตอ่)



ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

* ไดดร้บัรำงวลัหรือกำรยกยอ่งดำ้นกำรพฒันำกำร

เรยีนกำรสอน/งำนกำรศึกษำ หรืองำนประดิษฐ์

คิดคน้ในระดบัชำตแิละ/หรือระดบันำนำชำติ

62

ผลงำนทำงวิชำกำรเพือ่พฒันำกำรเรียนกำรสอน

และกำรเรียนรู ้(ตอ่)



ค ำนิยำม

o กำรศึกษำวิจยัหรือวิเครำะห ์สงัเครำะหท์ำงเศรษฐกิจ 

สงัคม กำรเมืองกำรปกครอง สิ่งแวดลอ้ม หรือดำ้น

วิทยำศำสตร ์วิศวกรรมศำสตร ์หรือทำงวิชำกำรดำ้นอื่น

o น ำไดปสูข่อ้เสนอแนะนโยบำยสำธำรณะใหม่ หรือ

ขอ้เสนอแนะเชิงควำมคิดหรือเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบั

นโยบำยสำธำรณะหรือกำรน ำนโยบำยไดปปฏิบตั ิเพ่ือให้

ภำครฐัน ำไดปใชก้ ำหนดนโยบำย กฎหมำย แผน ค ำสัง่ 

หรือมำตรกำรอื่นใด

o เพื่อแกไ้ดขปัญหำที่มีอยูห่รือพฒันำใหเ้กิดผลดีตอ่

สำธำรณะไดม่ว่ำระดบัชำต ิทอ้งถ่ิน หรือนำนำชำติ
63

ผลงำนทำงวิชำกำรเพือ่พฒันำนโยบำยสำธำรณะ



รูปแบบ
จดัท ำเป็นเอกสำร โดยมี

- ค ำอธิบำยทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย กำรวิเครำะห์

สงัเครำะหส์ภำพปัญหำทำงเศรษฐกิจ สงัคม 

กำรเมืองกำรปกครอง สิ่งแวดลอ้ม

- เหตผุลหลกัฐำนและขอ้มูลสนบัสนุนแนวทำงแกไ้ดข

ปัญหำตำมหลกัวิชำกำร

- นโยบำย รำ่งกฎหมำย รำ่งกฎ แผน ค ำสัง่ หรอื

มำตรกำรอื่นใดเป็นผลผลิต

- คำดกำรผลลพัธแ์ละผลกระทบตอ่สงัคมในระดบั

ทอ้งถิ่น ระดบัชำต ิหรือระดบันำนำชำติ
64

ผลงำนทำงวิชำกำรเพือ่พฒันำนโยบำยสำธำรณะ (ตอ่)



เผยแพร่

เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี

• มีกำรน ำเสนอนโยบำย กฎหมำย แผน ค ำสัง่ หรอื

มำตรกำรอื่นใด พรอ้มค ำอธิบำยตอ่ผูมี้ส่วนไดดเ้สีย และ

เจำ้หนำ้ท่ีผูร้บัผิดชอบในนโยบำยสำธำรณะนั้นๆ มีกำร

น ำไดปสูก่ำรพิจำรณำหรอืด ำเนินกำรโดยผูมี้หนำ้ที่

เก่ียวขอ้ง

• มีกำรเผยแพรน่โยบำยสำธำรณะนั้นไดปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง

65

ผลงำนทำงวิชำกำรเพือ่พฒันำนโยบำยสำธำรณะ (ตอ่)



ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดี * แสดงกำรวิเครำะหส์งัเครำะหท์ี่มีหลกัฐำนขอ้มูล

หรือเหตผุลสนบัสนุน 

* แสดงควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร

66

ผลงำนทำงวิชำกำรเพือ่พฒันำนโยบำยสำธำรณะ (ตอ่)



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดี

* เป็นขอ้เสนอใหม่ที่ครอบคลมุกำรแกปั้ญหำ              

หรือพฒันำที่กวำ้งกว่ำขอ้เสนอเดิม

* มีรำ่งกฎหมำย รำ่งนโยบำย รำ่งแผน ที่มี

คณุภำพระดบัดีมำกและมีกำรอำ้งอิงโดย

ผูเ้ก่ียวขอ้ง

67

ผลงำนทำงวิชำกำรเพือ่พฒันำนโยบำยสำธำรณะ (ตอ่)



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

* ไดดร้บักำรอำ้งอิงอภิปรำยอยำ่งกวำ้งขวำงในสงัคม

* ไดดร้บักำรน ำไดปใชโ้ดยผูร้บัผิดชอบในนโยบำย

สำธำรณะนั้น และเกิดประโยชน์

68

ผลงำนทำงวิชำกำรเพือ่พฒันำนโยบำยสำธำรณะ (ตอ่)



ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี

ค ำนิยำม - กำรประดิษฐคิ์ดคน้เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง 

- กำรสรำ้งสรรคพ์ืชหรือสตัวพ์นัธุใ์หม่หรือจลุินทรยี ์

ที่มีคณุสมบตัพิิเศษส ำหรบักำรใชป้ระโยชนเ์ฉพำะ

ดำ้นวคัซีน

- ผลิตภณัฑห์รือสิ่งประดิษฐอ์ื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม ซ่ึงพฒันำข้ึนจำกกำร

ประยุกตใ์ชอ้งคค์วำมรูท้ำงดำ้นวิทยำศำสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีโดยวิธีวิทยำที่เป็นที่ยอมรบัใน

สำขำวิชำนั้น ๆ 
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ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี (ตอ่)

รูปแบบ ผลงำนสรำ้งสรรคพ์รอ้มดว้ยสิ่งตพีิมพห์รือเอกสำร

ทำงวิชำกำร ที่แสดงถึงแนวคิดในกำรวิจยัคน้ควำ้

และพฒันำงำนนั้น ๆ กระบวนกำรในกำรวิจยัและ

พฒันำ ผลกำรทดสอบคณุสมบตัติำ่ง ๆ ผลกำร

ทดสอบในสภำพกำรน ำไดปใชจ้รงิ และศกัยภำพ 

ของผลกระทบจำกกำรน ำไดปใชใ้นแง่เศรษฐกิจ           

หรือสงัคม 
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เผยแพร่

71

• กำรจดันิทรรศกำร กำรจดัแสดง กำรจดักำรแสดง         

กำรแสดงสำธำรณะ กำรบนัทึกภำพ กำรบนัทึกเสียง 

ภำพถ่ำย แถบบนัทึกภำพ

• เอกสำรประกอบ ตอ้งพิมพเ์ผยแพร่ หรือเผยแพร่             

โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

* ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้า่นการประเมินโดยคณะ

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือ สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั*

** ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชนอย่างกวา้งขวาง

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน **

ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี (ตอ่)



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดี * เป็นผลงำนที่แสดงใหเ้ห็นถึงควำมคิดสรำ้งสรรค์

ที่ใชค้วำมรูเ้ชิงวิชำกำร 

* มีผลกำรทดสอบตำมหลกัวิชำที่ชดัเจน เช่ือถือไดด้

* กำรน ำผลงำนนั้นไดปใชมี้ศกัยภำพในกำร             

ส่งผลกระทบทำงเศรษฐกิจหรือทำงสงัคม

ในระดบัปำนกลำง

72

ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี (ตอ่)

หลักเกณฑ์ วชก. (มสธ. 6-09-60).ppt#10. ศาสตราจารย์ วิธีที่ 1


ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดี

* แสดงใหเ้ห็นถึงควำมคิดสรำ้งสรรคซ่ึ์งตอ้งใช้

ควำมรูเ้ชิงวิชำกำรมำกข้ึน 

* มีผลกำรทดสอบตำมหลกัวิชำที่ชดัเจน เช่ือถือไดด้

* กำรน ำผลงำนนั้นไดปใชมี้ศกัยภำพในกำรสง่ผล

กระทบทำงเศรษฐกิจหรอืทำงสงัคมในระดบัสูง
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ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลย ี(ตอ่)

หลักเกณฑ์ วชก. (มสธ. 6-09-60).ppt#11. ศาสตราจารย์ วิธีที่ 2


ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

* แสดงใหเ้ห็นถึงควำมคิดสรำ้งสรรคซ่ึ์งตอ้งใชค้วำมรู ้

เชิงวิชำกำรท่ีลึกซ้ึง

* มีผลกำรทดสอบตำมหลกัวิชำที่ชดัเจน เช่ือถือไดด ้* 

ผลงำนมีคณุสมบตัโิดดเดน่ และมีศกัยภำพสูงในกำร

น ำไดปใชป้ระโยชน ์

* ก่อใหเ้กิดกำรใชป้ระโยชนใ์นแนวทำงหรือรูปแบบ

ใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบทำงเศรษฐกิจหรือทำงสงัคม

ในระดบัสูง
74

ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี (ตอ่)

หลักเกณฑ์ วชก. (มสธ. 6-09-60).ppt#12. การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ


ค ำนิยำม * เป็นงำนแปลจำกตวังำนตน้แบบที่เป็นงำนวรรณกรรม 

หรืองำนดำ้นปรชัญำ หรือประวตัศิำสตร ์หรือวิทยำกำร

สำขำอื่นบำงสำขำที่มีควำมส ำคญัและทรงคณุค่ำใน

สำขำนั้น ๆ 

* เป็นกำรเสริมควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำรที่ประจกัษช์ดั

* เป็นกำรแปลจำกภำษำตำ่งประเทศมำเป็นภำษำไดทย 

หรือจำกภำษำไดทยเป็นภำษำตำ่งประเทศ หรือแปล            

จำกภำษำตำ่งประเทศหน่ึงเป็นภำษำตำ่งประเทศ                 

อีกภำษำหน่ึง

75

งำนแปล



เผยแพร่
• เผยแพรด่ว้ยวิธีกำรพิมพ์

• เผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรกนิกสอ์ื่น ๆ

เช่น ซีดีรอม 

* ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้า่นการประเมินโดยคณะ

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือ สาขาวิชาท่ี

เก่ียวขอ้ง  ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั*

** ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชน                   

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน **

76

งำนแปล (ตอ่)



งำนแปล (ตอ่)

เม่ือไดดเ้ผยแพรแ่ละมีกำรพิจำรณำประเมินคณุภำพของงำนแปล 

นั้นแลว้  กำรน ำงำนแปล นั้น มำแกไ้ดขปรบัปรุงหรอืเพ่ิมเตมิ

เน้ือหำในงำนท่ีแปลเพ่ือน ำมำเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำง

วิชำกำรครั้งใหม่ สำมำรถกระท ำไดด ้แตใ่หมี้กำรประเมินคณุภำพ

งำนแปลท่ีไดดร้บักำรปรบัปรุงแกไ้ดขนั้นใหม่อีกครั้งหน่ึง 
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งำนแปล (ตอ่)

ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดี * เป็นกำรถ่ำยทอดเน้ือหำจำกตน้ฉบบัเดิม               
ไดดส้มบูรณ ์พรอ้มทั้งมีบทน ำของผูแ้ปลที่ใหข้อ้มูล

ครบถว้นเก่ียวกบัเอกสำรที่แปล

78



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดีมำก

* มีกำรใชภ้ำษำที่สละสลวย

* อ่ำนเขำ้ใจง่ำย

งำนแปล (ตอ่)
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ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

* มีบทน ำเชิงวิเครำะหท์ี่แสดงควำมรูค้วำมเขำ้ใจ                 

ของผูแ้ปลในเรือ่งนั้น ๆ และเรือ่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั

* มีกำรคน้ควำ้เพิ่มเตมิของผูแ้ปลใส่ไดวใ้นบทน ำ

หรือในเชิงอรรถ

80

งำนแปล (ตอ่)



ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดี * แสดงใหเ้ห็นถึงควำมเขำ้ใจในตวับท แบบแผนทำง

ควำมคิด และ/หรือวฒันธรรมตน้ก ำเนิด  

* สื่อควำมหมำยไดดอ้ยำ่งดี    

* มีกำรศึกษำ วิเครำะห ์และตคีวำม ทั้งตวับทและ

บรบิทของตวังำนในลกัษณะที่เทียบไดดก้บังำนวิจยั

* มีกำรใหอ้รรถำธิบำยเชิงวิชำกำรในรูปแบบตำ่งๆ 

อนัเหมำะสม ทั้งในระดบัมหภำคและจลุภำค

81

งำนแปล (ตอ่) 

(สำขำทำงสงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร)์



ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดีมำก * แสดงใหเ้ห็นถึงควำมเขำ้ใจในตวับท แบบแผน

ทำงควำมคิด และ/หรือวฒันธรรมตน้ก ำเนิด  

และบ่งช้ีควำมสำมำรถในกำรส่ือควำมหมำยใน

ระดบัสูงมำก

* มีกำรศึกษำ วิเครำะห ์และตคีวำม ทั้งตวับทและ

บรบิทของตวังำนอยำ่งละเอียดลึกซ้ึง ในลกัษณะ   

ที่เทียบไดดก้บังำนวิจยัของผูส้นัทดักรณี

* มีกำรใหอ้รรถำธิบำยเชิงวิชำกำรในรูปแบบต่ำงๆ 

อนัเหมำะสม ทั้งในระดบัมหภำคและจลุภำค
82

งำนแปล (ตอ่) 

(สำขำทำงสงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร)์



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

* เป็นงำนที่แปลมำจำกตน้แบบที่มีควำมส ำคญั ในระดบั

ที่มีผลใหเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงวิชำกำร

* เป็นงำนที่แปลอยูใ่นระดบัที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบบัไดด้

* มีกำรใหข้อ้สรุปในดำ้นของวิธีกำรแปล และทฤษฎีกำร

แปลที่มีลกัษณะเป็นกำรบุกเบิกทำงวิชำกำร

83

งำนแปล (ตอ่) 

(สำขำทำงสงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร)์



พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม 

และงำนวิชำกำรอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั

ค ำนิยำม - งำนอำ้งอิงท่ีอธิบำย และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัค ำ หรือหัวขอ้ 

หรือหน่วยยอ่ย ในลกัษณะอ่ืน ๆ อนัเป็นผลของกำรศึกษำคน้ควำ้

อยำ่งเป็นระบบ และมีหลกัวิชำ

- แสดงสถำนะล่ำสุดทำงวิชำกำร (state-of-the-art) ของสำขำ        
วิชำนั้น ๆ 

- เป็นกำรรวบค ำหรือหวัขอ้ หรือหน่วยยอ่ย จดัระบบอำ้งอิง

- เป็นงำนเขียนของนกัวิชำกำรคนเดียว มีค ำน ำ หลกัวิชำ             

หรือทฤษฎีท่ีน ำมำใช ้

- อธิบำยวิธีกำรใช ้มีบรรณำนุกรมรวมหรือบรรณำนุกรมแยกส่วน

ตำมหน่วยยอ่ย รวมทั้งดชันีคน้ค ำ
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พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม 

และงำนวิชำกำรอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั (ตอ่)

เผยแพร่

85

• เผยแพรด่ว้ยวิธีกำรพิมพ์

• เผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

- ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้่านการประเมินโดย

คณะผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรอื สาขาวิชา

ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั

** ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชนอย่าง

กวา้งขวางมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน **



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดี * เป็นงำนอำ้งอิงท่ีใหค้วำมรูพ้ื้นฐำนอนัถูกตอ้ง

และทนัสมยั 

* ครอบคลมุเน้ือหำท่ีกวำ้งขวำงตำมท่ียอมรบักนั

ในวงวิชำกำร

86

พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม 

และงำนวิชำกำรอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั (ตอ่)

หลักเกณฑ์ วชก. (มสธ. 6-09-60).ppt#10. ศาสตราจารย์ วิธีที่ 1


ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดี

* มีกำรใหข้อ้มูลและทศันะท่ีช้ีใหเ้ห็นถึง

วิวฒันำกำรของศพัท ์หวัขอ้ หรอืหน่วยยอ่ย

และ/หรอืสำขำวิชำนั้น ๆ 
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พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม 

และงำนวิชำกำรอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั (ตอ่)

หลักเกณฑ์ วชก. (มสธ. 6-09-60).ppt#11. ศาสตราจารย์ วิธีที่ 2


ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

* มีกำรใหช้ี้ทำงใหผู้อ้่ำน หรอืผูใ้ช ้เกิดควำมคิด           

เชิงวิพำกษแ์ละ/หรือ เกิดควำมสนใจ ที่จะศึกษำ

คน้ควำ้ตอ่ไดป

88

พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม 

และงำนวิชำกำรอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั (ตอ่)

หลักเกณฑ์ วชก. (มสธ. 6-09-60).ppt#12. การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ


ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรียะ ศิลปะ

ค ำนิยำม - ผลงำนหรือชุดของผลงำนสรำ้งสรรคท์ี่แสดงใหเ้ห็นถึง

คณุค่ำทำงสุนทรียะ ปรชัญำ จริยธรรม 

- เป็นงำนที่สะทอ้นสงัคม แสดงใหเ้ห็นถึงควำมสำมำรถ             

ในกำรสรำ้งสรรคข์องเจำ้ของผลงำน

- มีกำรน ำเสนอพรอ้มค ำอธิบำยอนักอปรดว้ยหลกัวิชำที่

เอ้ือตอ่กำรสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจในควำมหมำยและ

คณุค่ำของงำน เช่น ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวรรณกรรม

ดำ้นศิลปะ กำรแสดง ดำ้นดนตรี ดำ้นสถำปัตยกรรม  

กำรออกแบบ จติรกรรม ประตมิำกรรม ภำพพิมพ ์            

และศิลปะดำ้นอื่น ๆ 
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รูปแบบ งำนสรำ้งสรรคพ์รอ้มบทวิเครำะหท์ี่อธิบำยหลกักำร 

หลกัวิชำ และ/หรอืควำมคิดเชิงทฤษฎี รวมทัง้

กระบวนกำรและ/หรือเทคนิคในกำรสรำ้งงำน               

มีกำรใหข้อ้มูลและขอ้วินิจฉยัท่ีเอ้ือใหเ้กิดกำร

ตคีวำมและกำรประเมินคณุค่ำในหมู่ของผูร้บังำน

90

ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรียะ ศิลปะ (ตอ่)



เผยแพร่
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ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรียะ ศิลปะ (ตอ่)

• วรรณกรรมตน้แบบ และเอกสำรประกอบ             

ตอ้งพิมพเ์ผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

• กำรจดันิทรรศกำร กำรจดัแสดง กำรจดั        

กำรแสดง กำรแสดงสำธำรณะ กำรบนัทึกภำพ  

กำรบนัทึกเสียง ภำพถ่ำย แถบบนัทึกภำพ

* ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้า่นการประเมินโดย

คณะผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรอื สาขาวิชา

ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั *

** ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชนอย่าง

กวา้งขวางมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน **



ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดี * เป็นผลงำนที่มีคณุค่ำทำงศิลปะ 

* สำมำรถอธิบำยหลกักำรและกระบวนกำรสรำ้งสรรค์

ที่ส่ือควำมกบัผูร้บัไดดเ้ป็นอยำ่งดี
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ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรียะ ศิลปะ (ตอ่)

หลักเกณฑ์ วชก. (มสธ. 6-09-60).ppt#10. ศาสตราจารย์ วิธีที่ 1


ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดี

* เป็นตวัอยำ่งที่ดีท่ียงัประโยชนเ์ดน่ชดัตอ่

วรรณกรรมศึกษำ วิชำกำรดำ้นกำรเขียนสรำ้งสรรค ์

(creative writing) และกำรศึกษำศิลปะแขนงนั้น ๆ
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ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรียะ ศิลปะ (ตอ่)

หลักเกณฑ์ วชก. (มสธ. 6-09-60).ppt#11. ศาสตราจารย์ วิธีที่ 2


ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

* เป็นงำนที่สรำ้งมิตใิหม่ในดำ้นกำรสรำ้งสรรค ์

สุนทรียศำสตร ์วรรณกรรมศึกษำ กำรเขียน

สรำ้งสรรค ์(creative writing) และกำรศึกษำศิลปะ
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ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรียะ ศิลปะ (ตอ่)

หลักเกณฑ์ วชก. (มสธ. 6-09-60).ppt#12. การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ


ค ำนิยำม

o งำนเขียนท่ีเกิดจำกกำรบุคคลหรือสถำบนั ศึกษำ

เหตกุำรณ ์กำรบริหำรจดักำร คดี หรือกรณีที่เกิดข้ึนจริง

มำจดัท ำเป็นกรณีศึกษำเพ่ือใชใ้นกำรสอน 

(Teaching Case Study)
o เป็นกำรรวบรวมขอ้มูลและวิเครำะหต์ำมหลกัวิชำกำร

ถึงสำเหตขุองปัญหำและปัจจยัอ่ืนๆ น ำมำประกอบกำร

ตดัสินใจและก ำหนดทำงเลือกในกำรแกปั้ญำ

o ท ำขอ้เสนอในกำรพฒันำองคก์ร หรือเพื่อใหเ้กิดควำม

เขำ้ใจในพฤตกิรรมของบุคคลหรือองคก์รเพ่ือกระตุน้ 

ใหผู้เ้รียนเกิดกำรวิเครำะหเ์หตผุลและแนวทำงในกำร

ตดัสินใจ
95

กรณีศึกษำ (Case Study)



รูปแบบ
* เอกสำรที่ตพีิมพห์รือเป็นสิ่งพิมพอ์ิเล็กทรอนิกส ์

ประกอบดว้ยคู่มือกำรสอน (Teaching Notes)
* ใชป้ระกอบกำรเรยีนกำรสอนมำแลว้

* มีองคป์ระกอบครบถว้น คือ บทน ำ เน้ือหำ                  

และบทสง่ทำ้ย
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กรณีศึกษำ (Case Study) (ตอ่)



เผยแพร่

* สิ่งตีพิมพห์รือสิ่งพิมพอ์ิเล็กทรอนิกส ์โดยตอ้งมี              

คณะผูท้รงคณุวุฒิท่ีสถำบนัอุดมศึกษำนั้นแตง่ตั้ง           

เป็นผูป้ระเมินคณุภำพ 

* เผยแพรใ่นหนงัสือหรือแหลง่รวบรวมกรณีศึกษำ             

ที่มีกำรบรรณำธิกำรโดยมีคณะผูท้รงคุณวุฒิประเมิน

คณุภำพ
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กรณีศึกษำ (Case Study) (ตอ่)



ลกัษณะคุณภำพ

ระดบัดี * มีองคป์ระกอบครบถว้น คือ บทน ำ เน้ือหำ บทสง่

ทำ้ย ทั้งเชิงปรมิำณและชิงคณุภำพ เช่น ตำรำง และ

รูปภำพ

* มีกำรน ำเสนอชดัเจนเป็นประโยชนต์อ่กำรเรียน

กำรสอนในระดบัอุดมศึกษำ
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กรณีศึกษำ (Case Study) (ตอ่)



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีมำก ระดบัดี

* มีกำรเสนอเน้ือหำและกำรวิเครำะหท่ี์ทนัตอ่

ควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร

* เป็นประโยชนด์ำ้นวิชำกำรอยำ่งกวำ้งขวำง

* สำมำรถน ำไดปประยุกตใ์ชไ้ดดอ้ยำ่งแพรห่ลำย
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กรณีศึกษำ (Case Study) (ตอ่)



ลกัษณะคณุภำพ

ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก

* เป็นงำนบุกเบิกทำงวิชำกำร น ำเสนอปัญหำหรือ

ประเด็นที่ไดม่เคยมีผูศึ้กษำมำก่อน

* มีกำรสงัเครำะหข์อ้มูลท่ีลึกซ้ึงและสรำ้งองคค์วำมรูใ้หม่

ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่ท  ำใหเ้กิดควำมกำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร

อยำ่งชดัเจน

* กระตุน้ใหเ้กิดควำมคิดและคน้ควำ้ในวิชำกำรหรือ

วิชำชีพท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัชำติหรือนำนำชำติ
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กรณีศึกษำ (Case Study) (ตอ่)




