
สุทิศา  จัน่มุกดา

หทยักาญจน ์ ทิพยม์า

16 พฤษภาคม 2562



 พ.ร.บ. ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 และ (ฉบบัท่ี 4)            

(ฉบบัที่ 5) (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2562

 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคล                

ใหด้  ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

พ.ศ. 2560 และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ และฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2561

 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง การก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรบัการเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยก าหนดไปแลว้

พ.ศ. 2561

 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ                

ส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

 ขอ้บงัคบัสภาสถาบนัอุดมศึกษา
2

กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง



กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
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สภาสถาบนั

อดุมศึกษา

ก.พ.ว.

ก าหนดมาตรฐาน

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

เสนอกลัน่กรอง

+ โปรดเกลา้ฯ ออกขอ้บงัคบัด าเนินการ

พิจารณา

ก.พ.อ.

(1 พ.ย. 2561)
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ต ำแหน่ง

วชิำกำร

คณุสมบตัิ

ผลงานทาง

วิชาการ

จริยธรรม

และ

จรรยาบรรณ

ผลการสอน



วุฒิปริญญาตรี   ด  ารงต าแหน่งอาจารย ์   6 ปี

วุฒิปริญญาโท   ด  ารงต าแหน่งอาจารย ์   4 ปี

วุฒิปริญญาเอก  ด  ารงต าแหน่งอาจารย ์  1 ปี + พน้ทดลอง

ผูช่้วยศาสตราจารย์

ด  ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 2 ปี

รองศาสตราจารย์

ด  ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 2 ปี

ศาสตราจารย์
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* ตอ้งมีชัว่โมงสอนประจ  าวิชาใดวิชาหน่ึงที่ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร

ของสถาบนั ซ่ึงเทียบค่าไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค*

*เสนอ เอกสารหลกัฐาน ประกอบการประเมิน*

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา 

ท าหนา้ที่ประเมินผลการสอน ตามขอ้บงัคบัของสภาสถาบนัฯ 

*กรณีที่สภาสถาบนัฯ เห็นว่า มีระบบการประเมินผลการสอน

ของคณาจารยป์ระจ  าปีที่ครอบคลมุประเด็นที่ก าหนด 

อาจใชร้ะบบประเมินดงักลา่วแทนได*้

ทั้งน้ี อาจแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนได้
6
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 ประเภทของผลงานทางวิชาการ

 การเผยแพร่

 การมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ

 ความสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาที่เสนอขอ



กลุ่มที ่1 งานวิจยั

ประเภทของผลงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มที ่2

ผลงานทางวิชาการ

ในลกัษณะอ่ืน

2.1 ผลงานวิชาการเพือ่อุตสาหกรรม

2.2 ผลงานวิชาการเพือ่พฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้

2.3 ผลงานวิชาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ

2.4 กรณีศึกษา (Case Study)

2.5 งานแปล

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการ

ในลกัษณะเดียวกนั
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กลุ่มที ่2
2.7 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2.8 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ

2.9 สิทธิบตัร

2.10 ซอฟตแ์วร์

ผลงานทางวิชาการ

ในลกัษณะอ่ืน(ต่อ)

กลุ่มที ่3 ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม

กลุ่มที ่4 4.1 ต ารา

4.2 หนงัสือ

4.3 บทความทางวิชาการ
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ผูช่้วยศาสตราจารย์

(1) ผลงำนวจิยั 2 เร่ือง

(2) ผลงำนวิจยั 1 เร่ือง และผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น 1 รำยกำร

ผลงานทางวิชาการ เลือกเสนอ....
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(3) ผลงำนวิจยั 1 เร่ือง และผลงำนวชิำกำรรบัใชส้งัคม 1 เร่ือง

(4) ผลงำนวจิยั 1 เร่ือง และต ำรำ หรือ หนังสือ 1 เล่ม

สาขาวิชาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ อำจใช.้...

ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอ่ืน หรือผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม 

หรือบทควำมทำงวชิำกำร(ดีมาก) แทน ผลงำนวิจยั ตำม (2) – (4) ได้

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


รองศาสตราจารย ์วิธีท่ี 1

(1) ผลงำนวจิยั 2 เร่ือง  หรือ

(2) ผลงำนวจิยั 1 เร่ือง และผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอ่ืน 1 รำยกำร

ผลงานทางวิชาการ
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(3) ผลงำนวิจยั 1 เร่ือง และผลงำนวชิำกำรรบัใชส้งัคม 1 เร่ือง

(4) ต ำรำ หรือ หนังสือ 1 เล่ม

และ

หรือ

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


รองศาสตราจารย ์วิธีท่ี 2

(1) ผลงำนวิจยั อยำ่งนอ้ย 3 เร่ือง คุณภำพดีมาก อยำ่งน้อย 2 เร่ือง

และมีคุณภำพดี 1 เร่ือง

(2) ผลงำนวจิยั ซ่ึงมีคุณภำพดีมาก อยำ่งนอ้ย 2 เร่ือง

และผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นซ่ึงมีคุณภำพดี

ผลงานทางวิชาการ เลือกเสนอ....
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(3) ผลงำนวจิยั ซ่ึงมีคุณภำพดีมาก อยำ่งนอ้ย 2 เร่ือง 

และผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม ซ่ึงมีคุณภำพดี

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


รองศาสตราจารย ์วิธีท่ี 2 (ตอ่)
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สาขาวิชาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ อำจใช.้...

ต ำรำ หรือ หนังสือ ซ่ึงมีคุณภำพดีมาก อยำ่งนอ้ย 2 เล่ม

และมีคุณภำพดี 1 เล่ม แทน ผลงำน ตำม (1) – (3) ได้

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


ศาสตราจารย ์วิธีท่ี 1

(1) ผลงำนวจิยั 5 เร่ือง            หรือ

(2) ผลงำนวจิยั 1 เร่ือง และผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอ่ืน 

หรือ ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม รวมกนัทั้งหมด อยำ่งนอ้ย 5 เร่ือง

ผลงานทางวิชาการ
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(3) ต ำรำ หรือ หนังสือ 1 เล่ม

และ

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


ศาสตราจารย ์วิธีท่ี 2

(1) ผลงำนวจิยั 5 เร่ือง    หรือ

(2) ผลงำนวิจยั 1 เร่ือง และผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น 

หรือ ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม รวมกนัทั้งหมด อยำ่งน้อย 5 เร่ือง

ผลงานทางวิชาการ
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คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


ศาสตราจารย ์วิธีท่ี 1
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สาขาวิชาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ อำจใช.้...

(1) ผลงำนวิจยั 2 เร่ือง      หรือ

(2) ผลงำนวจิยั 1 เร่ือง และผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น  

หรือ ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม รวมกนัทั้งหมด อยำ่งนอ้ย 2 เร่ือง  

(3) ต ำรำ หรือ หนังสือ 2 เล่ม

และ

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


ศาสตราจารย ์วิธีท่ี 2
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สาขาวิชาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ อำจใช.้...

(1) ผลงำนวิจยั 3 เร่ือง       หรือ

(2) ผลงำนวจิยั 1 เร่ือง หรือ ต ำรำหรือหนังสือ 1 เล่ม และผลงำนทำงวชิำกำร

ในลกัษณะอ่ืน หรือผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม รวมกนัทั้งหมด 

อยำ่งนอ้ย 3 เร่ือง         หรือ

(3) ต ำรำ หรือ หนังสือ 3 เล่ม

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


การแตง่ตั้งโดยวิธีปกติ

การด าเนินการ

- แตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ จ  านวน 3 คน

 ผศ.

 รศ.วิธีท่ี 1+2

 ศ.วิธีท่ี 1+2

- การตดัสินของที่ประชุม ตอ้งไดค้ะแนนเสียงขา้งมาก
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กรณีเสนอแตง่ตั้งผูท่ี้มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งท่ีตา่งไปจาก

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ใหด้  ารงต าแหน่งสูงข้ึน เช่น 

*  ขา้มต าแหน่ง (เช่น อาจารย์ ศาสตราจารย)์

*  ปฏิบตัหินา้ที่ในต าแหน่งยงัไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนด

(เช่น ด ารงต าแหน่ง ผศ.ไม่ครบ 2 ปี  รศ.)

*  เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาในต าแหน่งวิชาการเดิม

(เช่น รศ.นิตศิาสตร ์ รศ.รฐัศาสตร)์

*  เปล่ียนแปลงสาขาวิชาท่ีจะแตง่ตั้งใหด้  ารงต าแหน่งสูงข้ึน

(เช่น รศ.นิตศิาสตร ์ ศ.รฐัศาสตร)์

การแตง่ตั้งโดยวิธีพิเศษ
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การแตง่ตั้งโดยวิธีพิเศษ

การด าเนินการ

- เสนอผลงานเช่นเดียวกบัวิธีปกต ิ 

** ต  าแหน่ง รศ. และ ศ. ใหเ้สนอผลงานไดต้ามวิธีปกต ิวิธีท่ี 1 เท่านั้น **

- แตง่ตั้งกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ 5 คน  

- การตดัสินของท่ีประชุม

 ผศ. และ รศ. ตอ้งไดค้ะแนนเสียงขา้งมาก

 ศ. ตอ้งไดค้ะแนนเสียง 4 ใน 5 เสียง

ระดบัคณุภาพ ผศ., รศ.  ดีมาก

ศ.          ดีเด่น
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การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ

21

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง

ทางวิชาการ

กรรมการ

(3-5 คน)

 จากบญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวุฒิที่ ก.พ.อ.ก าหนด 

ส าหรบัสาขาวิชาที่เสนอขอหรือเก่ียวขอ้งกบัผลงาน

 เป็นบุคคลทีมิ่ใช่บุคลากรของสถาบนัท่ีผูข้อ

สงักดัและไม่ไดอ้ยูใ่นบงัคบับญัชา

 มีต  าแหน่งทางวิชาการไม่ต า่กว่าต าแหน่งท่ีขอ

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแตง่ตั้ง

** กรณีมีเหตผุลความจ  าเป็นท่ีไม่สามารถแตง่ตั้งจากบญัชีรายช่ือท่ี ก.พ.อ. ก าหนดได ้

ใหข้อความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป



การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ต ารา • เผยแพรด่ว้ยวิธีการพิมพ์

• เผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น เผยแพร ่            

ในรูปของซีดีรอม

• เผยแพรเ่ป็น e-book โดยส านกัพิมพซ่ึ์งเป็นที่
ยอมรบั

- ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้่านการประเมินโดยคณะ

ผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั

22

หนงัสือ

+



วารสาร

อยูใ่นฐำนขอ้มลูวำรสำร       

ระดบันำนำชำติ

Scopus

Web of 
Knowledge (ISI)

Pubmed

ฯลฯ

อยูใ่นฐำนขอ้มลูวำรสำร

ระดบัชำติ

TCI กลุ่ม 1

TCI กลุ่ม 2

วารสารทางวิชาการ
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งานวิจยั

การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ตอ่)



ต าแหน่งศาสตราจารย์

* ผลงานวิจยั *

ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารวิชาการ

ที่อยูใ่นฐานขอ้มูลระดบันานาชาต ิ

ส าหรบัสาขาวิชาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

สามารถเผยแพรใ่นฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1

24

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ตอ่)

งานวิจยั • หนงัสือรวมบทความวิจยั 

• หนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 

(proceedings)

proceedings : หนงัสือประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการที่เป็นฉบบัเตม็ ของการประชุมทางวิชาการระดบัชาตหิรือ

ระดบันานาชาต ิโดยตอ้งมีการระบุคณะผูท้รงคณุวุฒิหรือ

คณะกรรมการท่ีท าหนา้ที่คดัสรรกลัน่กรองก่อนการเผยแพร ่                  

อยูใ่นรูปแบบหนงัสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสก็์ได ้และอาจเผยแพร ่            

ก่อนหรือหลงัการประชุมก็ได้

คณะผูท้รงคณุวุฒิหรือคณะกรรมการ จะตอ้งมีผูท้รงคณุวุฒิ                 

ท่ีอยูใ่นวงวิชาการในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งจาก

หลากหลายสถาบนั

25



การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ตอ่)

งานวิจยั • รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ ์โดยตอ้งแสดงหลกัฐาน

ว่าไดผ้่านการประเมินคุณภาพโดยผูท้รงคณุวุฒิ และ

แสดงหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพรไ่ปยงัวงวิชาการและวิชาชีพ

ในสาขาวิชานั้น/ที่เก่ียวขอ้ง อยา่งกวา้งขวาง แตต่อ้ง

ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรบัทุนหรือตรวจรบังานจา้ง

26



การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ตอ่)

งานวิจยั • หนงัสือ (monograph) โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่า              
ไดเ้ผยแพรไ่ปยงัวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น/

ที่เก่ียวขอ้ง อยา่งกวา้งขวาง

27



5/13/2019

ตวัอยา่งผลงานทางวิชาการเพิ่มใหม่



ผลงานทางวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม

ค านิยาม o ผลงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่อตุสาหกรรม        

ท่ีมีห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) 
o เป็นผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 

เพื่อตอบสนองตอ่การพฒันาหรือการ

แกปั้ญหาของอตุสาหกรรม

29



ผลงานทางวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม (ตอ่)

รูปแบบ
จดัท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ช้ีแจงประกอบ

ผลงาน ครอบคลมุประเด็น ดงัตอ่ไปน้ี

• สถานการณปั์ญหาก่อนด าเนินการ

• การมีสว่นรว่มและการยอมรบัของผูใ้ช้

• กระบวนการแกปั้ญหาทางอุตสาหกรรม

• ความรูห้รือความเช่ียวชาญท่ีใช ้

• ความรูห้รือองคค์วามรูใ้หม่ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการวิจยั

• การประเมินผลลพัธห์รือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

• วิธีและคณุภาพ/ประสิทธิภาพ ในการน ากลบัมาใช้

ในการเรียนการสอน
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เผยแพร่
• วารสารวิชาการ / หนังสือรวมบทความ / Proceedings และมีเอกสาร
ยนืยนัการใชป้ระโยชนโ์ดยอุตสาหกรรม

• รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ ์

• เอกสารแสดงทรพัยส์ินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดงักลา่ว

• รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณท์ี่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดเผย                

โดยมีเน้ือหาตามรูปแบบของผลงานทางวิชาการเพื่ออตุสาหกรรม            

และตอ้งมีหลกัฐานแสดงเหตผุลท่ีไม่สามารถเปิดเผยได ้รวมทั้ง            

มีหลกัฐานรบัรองการน าไปใชป้ระโยชน์

• รายงานการประเมินจากภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เช่ือมโยง 

กบัภาคอุตสาหกรรม

31

ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ตอ่)



ผลงานทางวิชาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน

และการเรยีนรู ้

ค านิยาม

o การศึกษาหรือวิจยัเชิงทดลองเพื่อพฒันาคณุลกัษณะ

พึงประสงคห์รือแกไ้ขปัญหาดา้นการเรียนรูข้องผูเ้รียน

o มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี

- สภาพปัญหาที่เก่ียวกบัการเรียนการสอน

- แนวคิด ทฤษฎี หลกัการและเหตผุลหรือความเช่ือ

ที่ผูส้อนใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอน

- กระบวนการและผลลพัธใ์นการน านวตักรรมนั้น

ไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนในสถานการณจ์ริง
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รูปแบบ
จดัไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี

1. รายงานผลการศึกษา บทความวิจยั  หรือ

2. บทเรียน กิจกรรม สื่อการเรยีนการสอน โดยมี

การอธิบายแนวคิดในการพฒันาและผลการใชก้บั

ผูเ้รยีนประกอบดว้ย อาจจดัท าเป็นเอกสารหรอื

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

33

ผลงานทางวิชาการเพือ่พฒันาการเรียนการสอน

และการเรียนรู ้(ตอ่)



เผยแพร่
• รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์

• หนงัสือรวมบทความ

• วารสารวิชาการ 

• หนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
• ผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยมีค าอธิบาย

แนวคิดการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน วิธีการใช ้         

และผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน

34

ผลงานทางวิชาการเพือ่พฒันาการเรียนการสอน

และการเรียนรู ้(ตอ่)



ค านิยาม

o การศึกษาวิจยัหรือวิเคราะห ์สงัเคราะหท์างเศรษฐกิจ 

สงัคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอ้ม หรือดา้น

วิทยาศาสตร ์วิศวกรรมศาสตร ์หรือทางวิชาการดา้นอื่น

o น าไปสูข่อ้เสนอแนะนโยบายสาธารณะใหม่ หรือ

ขอ้เสนอแนะเชิงความคิดหรือเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบั

นโยบายสาธารณะหรือการน านโยบายไปปฏิบตั ิเพ่ือให้

ภาครฐัน าไปใชก้ าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ 

หรือมาตรการอื่นใด

o เพื่อแกไ้ขปัญหาที่มีอยูห่รือพฒันาใหเ้กิดผลดีตอ่

สาธารณะไม่ว่าระดบัชาต ิทอ้งถ่ิน หรือนานาชาติ
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ผลงานทางวิชาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ



รูปแบบ
จดัท าเป็นเอกสาร โดยมี

- ค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์

สงัเคราะหส์ภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอ้ม

- เหตผุลหลกัฐานและขอ้มูลสนบัสนุนแนวทางแกไ้ข

ปัญหาตามหลกัวิชาการ

- นโยบาย รา่งกฎหมาย รา่งกฎ แผน ค าสัง่ หรือ

มาตรการอื่นใดเป็นผลผลิต

- คาดการผลลพัธแ์ละผลกระทบตอ่สงัคมในระดบั

ทอ้งถ่ิน ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาติ
36

ผลงานทางวิชาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ (ตอ่)



เผยแพร่

เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี

• มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรอื

มาตรการอื่นใด พรอ้มค าอธิบายตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย         

และเจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ         

มีการน าไปสู่การพิจารณาหรือด าเนินการโดยผูมี้หนา้ที่

เก่ียวขอ้ง

• มีการเผยแพรน่โยบายสาธารณะนั้นไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง

37

ผลงานทางวิชาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ (ตอ่)



ค านิยาม

o งานเขียนท่ีเกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบนั ศึกษา

เหตกุารณ ์การบริหารจดัการ คดี หรือกรณีที่เกิดข้ึนจริง

มาจดัท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือใชใ้นการสอน 

(Teaching Case Study)
o เป็นการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะหต์ามหลกัวิชาการ

ถึงสาเหตขุองปัญหาและปัจจยัอ่ืนๆ น ามาประกอบการ

ตดัสินใจและก าหนดทางเลือกในการแกปั้ญา

o ท าขอ้เสนอในการพฒันาองคก์ร หรือเพื่อใหเ้กิดความ

เขา้ใจในพฤตกิรรมของบุคคลหรือองคก์รเพ่ือกระตุน้ 

ใหผู้เ้รียนเกิดการวิเคราะหเ์หตผุลและแนวทางในการ

ตดัสินใจ
38

กรณีศึกษา (Case Study)



รูปแบบ
* เอกสารที่ตีพิมพห์รือเป็นสิ่งพิมพอ์ิเล็กทรอนิกส ์

ประกอบดว้ยคู่มือการสอน (Teaching Notes)
* ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนมาแลว้

* มีองคป์ระกอบครบถว้น คือ บทน า เน้ือหา                  

และบทสง่ทา้ย

39

กรณีศึกษา (Case Study) (ตอ่)



เผยแพร่

* สิ่งตพีิมพห์รอืสิ่งพิมพอ์ิเล็กทรอนิกส ์โดยตอ้งมี              

คณะผูท้รงคณุวุฒิท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแตง่ตั้ง           

เป็นผูป้ระเมินคณุภาพ หรือ

* เผยแพรใ่นหนงัสือหรอืแหลง่รวบรวมกรณีศึกษา             

ที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผูท้รงคณุวุฒิประเมิน

คณุภาพ

40

กรณีศึกษา (Case Study) (ตอ่)



 ผูข้อมีส่วนรว่มไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50

 ผูข้อเป็นผูด้  าเนินการหลกัและมีผลงานวิจยัเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งกนั 

ซ่ึงแสดงปริมาณรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50

 กรณีงานวิจยัท่ีเป็นชุดโครงการ Research Program ผูข้อตอ้งเป็นผูด้  าเนินการ

หลกัในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และมีปริมาณ

รวมกนัแลว้ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50

 กรณีงานวิจยัท่ีด  าเนินการเป็นชุดตอ่เน่ืองกนั (ซีรีย)์ ผูข้อตอ้งเป็นผูด้  าเนินการ

หลกัทุกเรื่อง และมีปริมาณรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50

41

การมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ

กรณีผลงานวิจยั เขา้ข่ายกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี



 ผูข้อตอ้งมีส่วนร่วมในผลงานไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50

และตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัในเร่ืองนั้นๆ

 กรณีผูข้อมีผลงานหลายเร่ือง  ไม่สามารถน าส่วนร่วมในผลงาน

หลายๆเร่ืองนั้น มานบัรวมกนัได้

การมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ (ตอ่)

กรณีผลงานทางวิชาการประเภทอ่ืนๆ ที่มิใช่งานวิจยั

 การลงนามรบัรองการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ จะตอ้งใหผู้ร้ว่มงานทุกคน

ลงนามรบัรองว่า แตล่ะคนมีส่วนรว่มในผลงานเร่ืองนั้นรอ้ยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาท

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในผลงานนั้นดว้ย   

เม่ือไดมี้การลงนามรบัรองการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการไปแลว้ 

จะเปล่ียนแปลงไม่ได้

42



กรณีที่ไม่สามารถตดิตอ่ผูร้ว่มงานลงนามไดค้รบทุกคน 

 กรณีที่ไม่สามารถตดิตอ่ผูร้ว่มงานทุกคนใหล้งนามรบัรองได ้           

ใหร้ะบุจ  านวนผูร้ว่มงานทุกคน และใหถื้อว่าผูร้ว่มงานทกุคน                 

มีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกนั

 กรณีผูร้ว่มงานบางคนไม่สามารถลงนามรบัรองการมีส่วนรว่มได ้

ใหมี้การลงนามรบัรองโดยหวัหนา้ภาควิชาหรอืคณบดี และผูข้อ             

เป็นอยา่งนอ้ย พรอ้มทั้งใหช้ี้แจงเหตผุลความจ าเป็นท่ีไม่สามารถ               

ลงนามได ้หรอืเหตผุลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนรว่มของผูน้ั้น             

ใหช้ดัเจน โดยใหค้ณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิเป็นผูพ้ิจารณา

แนวปฏิบตักิารลงนามรบัรองการมีสว่นร่วม
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การมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ (ตอ่)



44

การมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ (ตอ่)

ผูด้  าเนินการหลกั หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทและความ

รบัผิดชอบส าคญัในการออกแบบการวิจยั (Research Design) 

การวิเคราะหข์อ้มูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจยั

และใหข้อ้เสนอแนะ (Research Summary and 

Recommendation) รวมทั้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัในการ

เผยแพรผ่ลงานดงักลา่ว

** ทั้งน้ี ** ผลงานวิจยัแตล่ะเรื่องควรมีผูด้  าเนินการหลกั             

ไดเ้พียงคนเดียว



ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตอ้งเป็นผลงานหลงัจาก 

ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม

และไดร้บัการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด
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ประกาศ ก.พ.อ. ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2561

ก าหนดใหส้ามารถน าผลงานท่ีไดร้บัการเผยแพรต่ามหลักเกณฑท่ี์ 

ก.พ.อ. ก าหนดก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการนัน้ๆ 

มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนได ้แตต่อ้งมีผลงาน

หลังจากไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิมดว้ย

(ตัง้แตวั่นท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 – วันท่ี 31 ตลุาคม 2564)

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


การก าหนดสาขาวิชาท่ีแตง่ตั้ง

 การก าหนดสาขาวิชาท่ีแตง่ตั้ง ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอ

ก าหนดต าแหน่ง 

โดยพิจารณาจาก ...

 ภำระงำนสอน

 ผลงำนทำงวชิำกำรท่ีใชป้ระกอบกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง

 เป็นสำขำวชิำท่ีเป็นระบบสำกล แสดงใหเ้ห็นถึงควำมเช่ียวชำญของผูข้อ และไดร้บักำร

ยอมรบัในวงวชิำกำรและวชิำชีพในสำขำวชิำน้ันๆ 

มิใช่พิจารณาจาก ...

 วุฒิกำรศึกษำ หรือวชิำเอก/ สำขำวชิำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ

 ภำควชิำ คณะ หลกัสูตร หรือหน่วยงำนท่ีสงักดั

** ทั้งน้ี ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรบัการเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแลว้ พ.ศ. 2561

ไดมี้ผลบงัคบัใชเ้รียบรอ้ยแลว้ 
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กลุ่มสาขาวิชา

01  : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ (Natural Sciences)

11  : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร ์(Engineering)  

15  : กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร ์(Architecture)

18 : กลุ่มเทคโนโลยี (Technology)      

21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์(Medicine and Medical Sciences)

25 : กลุ่มการแพทยอ่ื์น (Other Medical Sciences)

31 : กลุ่มทนัตแพทยศาสตร ์(Dentistry)

33 : กลุ่มเภสชัศาสตร ์(Pharmacy)

35 : กลุ่มสาธารณสุขศาสตร ์(Public Health)

37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร ์(Nursing Science)

39 : กลุ่มสหเวชศาสตร ์(Allied Health) เทคนิคการแพทย ์(Medical Technology)

41 : กลุ่มสตัวแพทยศาสตร ์(Veterinary Medicine)
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กลุ่มสาขาวิชา (ต่อ)

51 :  กลุ่มเกษตรศาสตร ์(Agriculture)

53 : กลุ่มวนศาสตร ์(Forestry)

55 :  กลุ่มประมง (Fishery)

61 :  กลุ่มสงัคมศาสตร ์(Social Sciences)

63 :  กลุ่มบรรณารกัษศาสตร ์(Library Sciences)

65 :  กลุ่มศึกษาศาสตร ์(Education)

67 :  กลุ่มนิติศาสตร ์(Law)

68 :  กลุ่มการบญัชีและบริหารธุรกิจ (Accounting and Business Administration)

71 - 80 :  กลุ่มมนุษยศาสตร ์(Humanities)

81 :  กลุ่มวิจิตรศิลป์ (Fine Arts)

85 :  กลุ่มประยุกตศิ์ลป์ (Applied Arts)

91 :  กลุ่มอ่ืนๆ (Other Disciplines)
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ตวัอย่างบญัชีรายช่ือสาขาวิชา

01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

รหสั สาขาวิชา

0101 - คณิตศาสตรท์ัว่ไป (General Mathematics)

0102 - ตรรกศาสตรเ์ชิงคณิตศาสตร ์และพื้ นฐาน (Mathematical logic and foundation)

0103 - ศาสตรเ์ชิงการจดั (Combinatorics)

0104 - คณิตศาสตร์

010401 - พีชคณิต (Algebra)

- ทฤษฎีจ านวน (Number Theory)

- พีชคณิตสลบัที ่(Commutative Algebra)

- พีชคณิตเรขาคณิต (Algebraic Geometry)

- พีชคณิตเชิงเสน้ และเชิงเสน้หลายชั้น (Linear and 

Multilinear Algebra; Matrix Theory)

- ทฤษฎีกลุ่ม และลกัษณะทัว่ไป (Group Theory and Generalizations)
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ตวัอย่าง

อนุสาขาวิชาที่อยู่มากกว่า 1 สาขาวิชา

61 กลุ่มสงัคมศาสตร์

6104 จิตวิทยา

610402 จิตวิทยาการศึกษา

6106 พฤติกรรมศาสตร์

610601 จิตวิทยาการศึกษา

50

เป็นทั้งสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา

21 กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละ

วิทยาศาสตรก์ารแพทย์

2107 พยาธิวิทยาคลินิก

41 กลุ่มสตัวแพทยศาสตร์

4107 พยาธิวิทยา

410701 พยาธิวิทยาคลินิก



แนวปฏิบติัเกีย่วกบัการก าหนดช่ือสาขาวิชา

1. กรณีการก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรบัผูที้ก่ าลงัจะเสนอขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ ใหพ้ิจารณาก าหนดช่ือสาขาวิชาตามบญัชีรายช่ือสาขาวิชาทีก่ าหนด

ไวใ้นเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ เท่านั้น 

2. กรณีทีผู่ข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไดย้ืน่ขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการไวแ้ลว้ และอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการ 

ใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดช่ือสาขาวิชาตามบญัชีรายช่ือ

สาขาวิชาทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้
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แนวปฏิบติัเกีย่วกบัการก าหนดช่ือสาขาวิชา (ต่อ)

3. กรณีผูที้ด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ซ่ึงไดม้ีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นๆ แลว้ 

รวมถงึกรณีผูที้ด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ไดร้บัเงินประจ าต าแหน่งสูงข้ึน 

ไม่สามารถเปลีย่นแปลงสาขาวิชาใหม่ได ้  

4. การก าหนดช่ือสาขาวิชาจะตอ้งระบุช่ือสาขาวิชาตามรหสั 4 หลกัเท่านั้น

ส าหรบัรหสั 6 หลกั ซ่ึงเป็นช่ืออนุสาขาวิชานั้น จะระบุหรือไม่ก็ได ้ 

ทั้งนี้  การระบุช่ืออนุสาขาวิชาอาจระบุไดม้ากกว่าหนึง่ชื่อ
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แนวปฏิบติัเกีย่วกบัการก าหนดช่ือสาขาวิชา (ต่อ)

5. รายช่ือสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาบางรายการ อาจมีเลขรหสัเดียวกนั 

แต่มีช่ือเรียกไดม้ากกว่าหนึง่ช่ือ  ทั้งนี้  การก าหนดสาขาวิชาขอใหเ้ลือกระบุ

เพียงช่ือใดช่ือหนึง่ เช่น

รหส้ สาขาวิชา

6301 - บรรณารกัษศาสตร ์(Library Science) หรือ สารสนเทศศึกษา 

(Information Studies) หรือ สารสนเทศศาสตร ์(Information Science)

ใหเ้ลือกระบุสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ดงันี้

สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์ หรือ

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หรือ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
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1.  ตอ้งมีความซ่ือสตัยท์างวิชาการ ไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็น

ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้น รวมทั้งไม่น า

ผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกนัไปเผยแพรใ่นวารสารวิชาการ

มากกว่าหน่ึงฉบบั ในลกัษณะที่จะท าใหเ้ขา้ใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

รวมถึงไม่คดัลอกขอ้ความใดๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่

อา้งอิงผลงานเดิมตามหลกัวิชาการ ทั้งน้ี ในลกัษณะท่ีจะท าให้

เขา้ใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

2.  ตอ้งใหเ้กียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของขอ้มูลที่น ามาใช้

ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้ 
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3.  ตอ้งไม่ค านึงถึงผลประโยชนท์างวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคลของผูอ่ื้นและสิทธิมนุษยชน

4.  ผลงานทางวิชาการตอ้งไดม้าจากการศึกษาโดยใชห้ลกัวิชาการเป็นเกณฑ ์ 

ไม่มีอคตมิาเก่ียวขอ้ง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจ

เบ่ียงเบนผลการวิจยัโดยหวงัผลประโยชนส์่วนตวั หรือตอ้งการสรา้ง 

ความเสียหายแก่ผูอ่ื้น และไม่ขยายขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบ

ยนืยนัในทางวิชาการ 

5.  ตอ้งน าผลงานไปใชป้ระโยชนใ์นทางท่ีชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย

6.  หากผลงานทางวิชาการมีการใชข้อ้มูลจากการท าวิจยัในคนหรือสตัว ์           

ผูข้อตอ้งยื่นหลกัฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรม               

การวิจยัของสถาบนัท่ีมีการด าเนินการ
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บทลงโทษ

 งดการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น  

หรือ ถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ (แลว้แตก่รณี)

 ด าเนินการทางวินยั

 หา้มมิใหผู้น้ั้นเสนอผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี แตไ่ม่เกิน 10 ปี
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สภำสถำบนั

มีมติไมอ่นุมติั

ทบทวน

ครั้งท่ี 1

มีเหตุผลทำง

วชิำกำร

มอบ 

Rds ชุดเดิม

ไมม่ีเหตุผลทำง

วชิำกำร
ไมร่บัพิจำรณำ

ทบทวน

ครั้งท่ี 2

มีเหตุผลทำง

วชิำกำรเพิ่ม

แต่งตั้ง 

Rds เพิ่มเติม

ไมม่ีเหตุผลทำง

วชิำกำร
ไมร่บัพิจำรณำ

พิจารณาเฉพาะค าช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้ของผลงานท่ีคณุภาพไม่อยูใ่นเกณฑเ์ทา่นั้น 

ไม่พิจารณาผลงานใหม่ หรือผลงานท่ีไดแ้กไ้ขปรบัปรุง



คณะ

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร

สภำสถำบนัอุดมศึกษำ

สกอ.

คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนฯ
คณะอนุกรรมกำร

ประเมิน

ผลกำรสอน

ผลกำรพิจำรณำ

อธิกำรบดีออกค ำสัง่แต่งตั้ง

แต่งตั้ง

เสนอ            

ควำมเห็นเบ้ืองตน้

1

32

4

5

อ.ก.พ.อ.

วชิำกำรฯ

กลัน่กรอง

6

ก.พ.อ.

ทรำบ

7

58



คณะ

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร

สภำสถำบนัอุดมศึกษำ

สกอ.

คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนฯ
คณะอนุกรรมกำร

ประเมิน

ผลกำรสอน

ผลกำรพิจำรณำ

เสนอขอโปรดเกลำ้ฯ แต่งตั้ง

แต่งตั้ง

เสนอ            

ควำมเห็นเบ้ืองตน้

ก.พ.อ. โปรดเกลำ้ฯ 

แต่งตั้ง

3

6

2

4

5

1

7
กลัน่กรอง ใหค้วำมเห็นชอบ

อ.ก.พ.อ. 

วชิำกำรฯ
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3. สภาสถาบนัอุดมศึกษามีมติอนุมตักิ  าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา       

ท่ีถูกตอ้ง และวนัท่ีแตง่ตั้งมีความถูกตอ้ง

2. การแตง่ตั้งผูท้รงคณุวุฒิเพ่ือท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการฯ ตอ้งเป็นไป

ตามวิธีการท่ี ก.พ.อ. ก าหนดไว้

1.  กระบวนการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ี ก.พ.อ. ก าหนดไว้

ก.พ.อ.  จะพิจารณากลัน่กรองคุณสมบตัแิละผลงานทางวิชาการ         

ของผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี

4. ไม่ปรากฏว่ามีการด าเนินการท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายอยา่งชดัแจง้ในประการอ่ืน

สาระส าคญั

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบตัิ

และผลงานทางวิชาการของผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
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