
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 
พ.ศ. 2563 

_________________ 
 

๑. แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 

     ๑.๑ กรณีไม่มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
        รองศาสตราจารย์  วิธีที่ ๑    วิธีที่ ๒     วิธีที่ 3   
     ศาสตราจารย์    วิธีที่ ๑    วิธีที่ ๒     วิธีที่ 3   
ในสาขาวิชา.............................................. โดยวิธี  ปกต ิ      พิเศษ 

ประเมินโดย  
ชื่อ-สกุลผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด วันที่ได้รับผลการประเมิน 

1.    
2.   
3.   

 

๑. คุณภาพผลงานโดยรวม  

ผลงานทางวิชาการ 
การมี

ส่วนร่วม 
(%) 

ระดับคุณภาพ  
(ต ่ำกว่ำ B/B/B+/A/A+) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่านที่ 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่านที่ 2 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่านที่ 3 

สรุปผล 

งานวิจัย จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. เรื อง ..................................................................      
2. เรื อง ..................................................................      
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. ผลงำนวิชำกำรเพื ออุตสำหกรรม 
เรื อง .......................................................................... 

     

2. ผลงำนวิชำกำรเพื อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ
กำรเรียนรู้   
เรื อง .......................................................................... 

     

3. ผลงำนวิชำกำรเพื อพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ  
เรื อง .......................................................................... 

     

วันทีส่่งเอกสารการประเมิน...................... 
ก าหนดส่งผลการประเมิน......................... 

 



๒ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
การมี

ส่วนร่วม 
(%) 

ระดับคุณภาพ  
(ต ่ำกว่ำ B/B/B+/A/A+) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่านที่ 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่านที่ 2 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่านที่ 3 

สรุปผล 

4. กรณีศึกษำ (Case Study)  
เรื อง .......................................................................... 

     

5. งำนแปล   
เรื อง .......................................................................... 

     

6. พจนำนุกรม สำรำนุกรม  
นำมำนุกรม และงำนวิชำกำรในลักษณะเดียวกัน   
เรื อง .......................................................................... 

     

7. ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี   
เรื อง .......................................................................... 

     

8. ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ   
เรื อง .......................................................................... 

     

9. สิทธิบัตร   
เรื อง .......................................................................... 

     

10. ซอฟต์แวร์   
เรื อง .......................................................................... 

     

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      
ต ารา จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      
หนังสือ จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      
บทความทางวิชาการ จ่ำนวน ..... เรื อง        
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      

สรุปผล - (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๒. ผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน..........เรื่อง 

 ผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน.........เรื่อง 
 

    สรุปผลการประเมิน    ผ่านเกณฑ์ โดยไม่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยไม่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
   

๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป 

     ๓.๑ งานวิจัย 

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

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

........................................................................ ........................................................................................................ ....... 
   ๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

    ๓.๒.๑ ผลงำนวิชำกำรเพื ออุตสำหกรรม   
..................................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
    ๓.๒.๒ ผลงำนวิชำกำรเพื อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้   
............................................................................................................................. ........................................................... 
................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................... .............................................................................  
    ๓.๒.๓ ผลงำนวิชำกำรเพื อพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ 

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

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

................................................................................................................................................ ........................................ 
  ๓.๒.๔ กรณีศึกษำ (Case Study)   
............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................... .................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
    ๓.๒.๕ งำนแปล   
............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................................................................................... .................................................
.................................................................................. ......................................................................................................  
    ๓.๒.๖ พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวิชำกำรในลักษณะเดียวกัน   
................................................................................. .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
 



๔ 
 

    ๓.๒.๗ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
............................................................................................................................. ........................................................... 
................................................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ............................................................................................  
    ๓.๒.๘ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ   
..................................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ...........................................................
................................................................................................................................. ....................................................... 
    ๓.๒.๙ สิทธิบัตร   
.................................................................................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ............................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
    ๓.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์   
............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
 

   ๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

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

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

............................................................................................................................. ........................................................... 
   ๓.๔ ต ารา 

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

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

......................................................................................... ...............................................................................................  
   ๓.๕ หนังสือ 

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

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

............................................................................................................................................................. ........................... 
   ๓.๖ บทความทางวิชาการ 

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

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

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



๕ 
 

๔. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        ............................................................................................................................. ............................................ 
  
 

    ลงชื อ........................................................ประธำนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
          (.......................................................)  

    วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 
 
 

การเสนอผลงานทางวิชาการและเกณฑ์การตัดสิน 
 

๑. วิธีปกติ 
    ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ B และมีปริมำณอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผลงำนวิจัย ๒ เรื อง หรือ  

(๒) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ๑ รำยกำร หรือ 

(๓) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ๑ เรื อง หรือ 

(๔) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และต่ำรำหรือหนังสือ ๑ เล่ม 

โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (4) อย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ทั้งนี้  ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำม
เอกสำรแนบท้ำย 

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ผู้ขออำจ
ใช้ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ที ได้รับกำรประเมินให้มีคุณภำพระดับ B หรือ
บทควำมทำงวิชำกำรที ได้รับกำรประเมินให้มีคุณภำพระดับ B+ แทนงำนวิจัยตำม (2) - (4) ได้ โดยที ผลงำนอย่ำง
น้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  

 กำรน่ำงำนวิจัยหรืองำนใด ๆ ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำ เพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อ
ส่ำเร็จกำรศึกษำ มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลัก ฐำนว่ำได้
ท่ำกำรศึกษำหรือวิจัยเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด ในกรณี
เช่นนี้ให้พิจำรณำเฉพำะผลกำรศึกษำ หรือวิจัยที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น 

 ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภทต้องได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดง
หลักฐำนว่ำกำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือ
สำขำวิชำที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน 

 



๖ 
 

    ๑.๒ รองศาสตราจารย์ อำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ดังนี้ 
     วิธีที่ ๑ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ B+ และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงำนวิจัย ๒ เรื อง หรือ 
(๒) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ๑ รำยกำร หรือ 
(๓) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ๑ เรื อง  
และ 
(๔) ต่ำรำ หรือ หนังสือ ๑ เล่ม 

โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (3) ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร ที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับ
แรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสืออย่ำงน้อย 1 เล่ม 
 ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author) 

วิธีที่ ๒ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพ และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
                         (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 3 เรื อง มีคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย 2 เรื อง และมีคุณภำพระดับ B+  

อย่ำงน้อย 1 เรื อง หรือ  
                        (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 2 เรื อง มีคุณภำพระดับ A และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น  

อย่ำงน้อย 1 เรื อง มีคุณภำพระดับ B+ หรือ 
              (3) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 2 เรื อง มีคุณภำพระดับ A และผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม อย่ำงน้อย 1 เรื อง 

มีคุณภำพระดับ B+ 
                         โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (3) ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ

นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอย่ำงน้อย 2 เรื อง ที มีคุณภำพระดับ A ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  
                     ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์   
โดยวิธีที  2 นั้น ผู้ขออำจใช้ต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 2 เล่ม ที มีคุณภำพระดับ A ซึ งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  
(First  author) และอย่ำงน้อย 1 เล่ม ที มีคุณภำพระดับ B+ แทนผลงำนตำม (1) - (3) ได ้
 
    ๑.๓ ศาสตราจารย์ อำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ดังนี้  
  วิธีที่ ๑ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ A และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

                          (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือ 

                          (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ที ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 
ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง 

                         และ 

                         (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม  

 



๗ 
 

             โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 5 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author)  

  วิธีที่ ๒ ต้องประกอบด้วยผลงำนที มีคุณภำพ และปริมำณ ดังต่อไปนี้ 
                         (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ

นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด ที มีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย 2 เรื อง และมีคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย 3 เรื อง 
หรือ 

                        (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำร ในลักษณะอื นที ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง โดยที ผลงำนทำงวิ ชำกำร 
อย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องมี คุณภำพระดับ A+ และอีกอย่ำงน้อย 3 เรื อง มีคุณภำพระดับ A 

                         (3) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 10 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด ที มีคุณภำพระดับ A  

    โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 2 เรื อง ที มีคุณภำพระดับ A+ และอย่ำงน้อย 1 เรื อง ที มี
คุณภำพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 
author) ส่ำหรับผลงำนตำม (3) อย่ำงน้อย 6 เรื อง ที มีคุณภำพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First 
author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  

  การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ผู้ขออำจเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ ๑ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ A และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

          (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 3 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือ 

          (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำร ในลักษณะอื น หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกัน 
ทั้งหมด อย่ำงน้อย 3 เรื อง 

          และ 
          (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 2 เล่ม  

          โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 2 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author)  

 
  วิธีที่ ๒ ต้องประกอบด้วยผลงำนที มีคุณภำพและมีปริมำณ ดังต่อไปนี้ 

                        (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยที ผลงำนวิจัยอย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องมีคุณภำพระดับ A+ และอีกอย่ำงน้อย 3 
เรื อง มีคุณภำพระดับ A หรือ 



๘ 
 

                        (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำร ในลักษณะอื น หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกัน 
ทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง โดยที ผลงำนทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องมีคุณภำพระดับ A+และผลงำนทำง
วิชำกำรอีกอย่ำงน้อย 3 เรื อง มีคุณภำพระดับ A หรือ 

                       (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 3 เล่ม ต้องมีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย 1 เล่ม และอีกอย่ำง
น้อย 2 เล่ม มีคุณภำพระดับ A 

     โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) มีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย 2 เรื อง และมีคุณภำพระดับ A  
อย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 
author) ส่ำหรับต่ำรำหรือหนังสือ มีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย 1 เล่ม และมีคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย 2 เล่ม  
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
 
  *เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

 

๒. วิธีพิเศษ  
     ๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ B+ 
 - กำรตัดสินของที ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

     ๒.๒ รองศาสตราจารย ์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้เฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A 

 - กำรตัดสินของที ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

     ๒.๓ ศาสตราจารย์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้เฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A+ 

 - กำรตัดสินของที ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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     ๑.๒ กรณีมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................   
ขอก าหนดต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
        รองศาสตราจารย์  วิธีที่ ๑    วิธีที่ ๒     วิธีที่ 3   
     ศาสตราจารย์    วิธีที่ ๑    วิธีที่ ๒     วิธีที่ 3   
ในสาขาวิชา.............................................. โดยวิธี  ปกต ิ      พิเศษ 

ประเมินโดย  
ชื่อ-สกุลผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด วันที่ได้รับผลการประเมิน 

1.    
2.   
3.   

 
 

๑. คุณภาพผลงานโดยรวม 

    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ในกำรประชุม ครั้งที ....../.........เมื อวันที  .............................. ไดพิ้จำรณำผลงำนทำงวิชำกำรแล้ว มีมติดังนี้ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
การมี

ส่วนร่วม 
(%) 

ระดับคุณภาพ  
(ต ่ำกว่ำ B/B/B+/A/A+) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่านที่ 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่านที่ 2 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่านที่ 3 

มติที่ประชุม 

งานวิจัย จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. เรื อง ..................................................................      
2. เรื อง ..................................................................      
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. ผลงำนวิชำกำรเพื ออุตสำหกรรม 
เรื อง .......................................................................... 

     

2. ผลงำนวิชำกำรเพื อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ
กำรเรียนรู้   
เรื อง .......................................................................... 

     

3. ผลงำนวิชำกำรเพื อพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ  
เรื อง .......................................................................... 

     

4. กรณีศึกษำ (Case Study)  
เรื อง .......................................................................... 

     

5. งำนแปล        

วันที่ส่งเอกสารการประเมิน...................... 
ก าหนดส่งผลการประเมิน......................... 

 



๑๐ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
การมี

ส่วนร่วม 
(%) 

ระดับคุณภาพ  
(ต ่ำกว่ำ B/B/B+/A/A+) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่านที่ 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่านที่ 2 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่านที่ 3 

มติที่ประชุม 

เรื อง .......................................................................... 
6. พจนำนุกรม สำรำนุกรม  
นำมำนุกรม และงำนวิชำกำรในลักษณะเดียวกัน   
เรื อง .......................................................................... 

     

7. ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี   
เรื อง .......................................................................... 

     

8. ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ   
เรื อง .......................................................................... 

     

9. สิทธิบัตร   
เรื อง .......................................................................... 

     

10. ซอฟต์แวร์   
เรื อง .......................................................................... 

     

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      
ต ารา จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      
หนังสือ จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      
บทความทางวิชาการ จ่ำนวน ..... เรื อง        
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      

สรุปผล - (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 
 
 

๒. ผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  จ านวน..........เรื่อง 

    ผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  จ านวน..........เรื่อง 
 

    สรุปผลการประเมิน    ผลงานทางวิชาการผ่านเกณฑ์  และเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง 

 ผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์  
 



๑๑ 
 

๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป 

          ๓.๑ งานวิจัย 

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

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

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

   ๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

    ๓.๒.๑ ผลงำนวิชำกำรเพื ออุตสำหกรรม   
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................ ................................ 
    ๓.๒.๒ ผลงำนวิชำกำรเพื อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้   
................................................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
    ๓.๒.๓ ผลงำนวิชำกำรเพื อพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ 

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

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

.......................................................................................... ..............................................................................................  
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การเสนอผลงานทางวิชาการและเกณฑ์การตัดสิน 
 

๑. วิธีปกติ 
    ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ B และมีปริมำณอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผลงำนวิจัย ๒ เรื อง หรือ  

(๒) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ๑ รำยกำร หรือ 

(๓) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ๑ เรื อง หรือ 

(๔) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และต่ำรำหรือหนังสือ ๑ เล่ม 

โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (4) อย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ทั้งนี้  ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำม
เอกสำรแนบท้ำย 

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ผู้ขออำจ
ใช้ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ที ได้รับกำรประเมินให้มีคุณภำพระดับ B หรือ
บทควำมทำงวิชำกำรที ได้รับกำรประเมินให้มีคุณภำพระดับ B+ แทนงำนวิจัยตำม (2) - (4) ได้ โดยที ผลงำนอย่ำง
น้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  

 กำรน่ำงำนวิจัยหรืองำนใด ๆ ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำ เพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อ
ส่ำเร็จกำรศึกษำ มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ท่ำกำรศึกษำหรือวิจัยเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด ในกรณี
เช่นนี้ให้พิจำรณำเฉพำะผลกำรศึกษำ หรือวิจัยที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น 



๑๔ 
 

 ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภทต้องได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดง
หลักฐำนว่ำกำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือ
สำขำวิชำที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน 
 
    ๑.๒ รองศาสตราจารย์ อำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ดังนี้ 
     วิธีที่ ๑ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ B+ และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงำนวิจัย ๒ เรื อง หรือ 
(๒) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ๑ รำยกำร หรือ 
(๓) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ๑ เรื อง  
และ 
(๔) ต่ำรำ หรือ หนังสือ ๑ เล่ม 

โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (3) ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร ที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสืออย่ำงน้อย 
1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author) 

วิธีที่ ๒ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพ และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
                         (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 3 เรื อง มีคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย 2 เรื อง และมีคุณภำพระดับ B+  

อย่ำงน้อย 1 เรื อง หรือ  
                        (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 2 เรื อง มีคุณภำพระดับ A และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น อย่ำงน้อย 

1 เรื อง มีคุณภำพระดับ B+ หรือ 
              (3) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 2 เรื อง มีคุณภำพระดับ A และผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม อย่ำงน้อย 1 เรื อง 

มีคุณภำพระดับ B+ 
                         โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (3) ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ

นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอย่ำงน้อย 2 เรื อง ที มีคุณภำพระดับ A ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  
                     ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์   
โดยวิธีที  2 นั้น ผู้ขออำจใช้ต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 2 เล่ม ที มีคุณภำพระดับ A ซึ งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  
(First  author) และอย่ำงน้อย 1 เล่ม ที มีคุณภำพระดับ B+ แทนผลงำนตำม (1) - (3) ได ้
 
    ๑.๓ ศาสตราจารย์ อำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ดังนี้  
  วิธีที่ ๑ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ A และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

                          (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือ 

                          (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ที ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 
ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง 



๑๕ 
 

                         และ 
                         (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม  

             โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 5 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author)  
 

  วิธีที่ ๒ ต้องประกอบด้วยผลงำนที มีคุณภำพ และปริมำณ ดังต่อไปนี้ 
                         (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ

นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด ที มีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย 2 เรื อง และมีคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย 3 เรื อง หรือ 
                        (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ

นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำร ในลักษณะอื นที ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง โดยที ผลงำนทำงวิชำกำร 
อย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องมี คุณภำพระดับ A+ และอีกอย่ำงน้อย 3 เรื อง มีคุณภำพระดับ A 

                         (3) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 10 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด ที มีคุณภำพระดับ A  

    โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 2 เรื อง ที มีคุณภำพระดับ A+ และอย่ำงน้อย 1 เรื อง  
ที มีคุณภำพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 
author) ส่ำหรับผลงำนตำม (3) อย่ำงน้อย 6 เรื อง ที มีคุณภำพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First 
author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  

  การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ผู้ขออำจเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ ๑ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ A และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

          (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 3 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือ 

          (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำร ในลักษณะอื น หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกัน 
ทั้งหมด อย่ำงน้อย 3 เรื อง 

          และ 
          (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 2 เล่ม  

          โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 2 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author)  

 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

  วิธีที่ ๒ ต้องประกอบด้วยผลงำนที มีคุณภำพและมีปริมำณ ดังต่อไปนี้ 
                        (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ

นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยที ผลงำนวิจัยอย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องมีคุณภำพระดับ A+ และอีกอย่ำงน้อย 3 
เรื อง มีคุณภำพระดับ A หรือ 

                        (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำร ในลักษณะอื น หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกัน 
ทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง โดยที ผลงำนทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องมีคุณภำพระดับ A+และผลงำนทำง
วิชำกำรอีกอย่ำงน้อย 3 เรื อง มีคุณภำพระดับ A หรือ 

                       (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 3 เล่ม ต้องมีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย 1 เล่ม และอีกอย่ำง
น้อย 2 เล่ม มีคุณภำพระดับ A 

     โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) มีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย 2 เรื อง และมีคุณภำพระดับ A  
อย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 
author) ส่ำหรับต่ำรำหรือหนังสือ มีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย 1 เล่ม และมีคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย 2 เล่ม  
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
 
  *เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น การตัดสินของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

 

๒. วิธีพิเศษ  
     ๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ B+ 
 - กำรตัดสินของที ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

     ๒.๒ รองศาสตราจารย ์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้เฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A 

 - กำรตัดสินของที ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

     ๒.๓ ศาสตราจารย์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้เฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A+ 

 - กำรตัดสินของที ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

๒. แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
        รองศาสตราจารย์  วิธีที่ ๑    วิธีที่ ๒     วิธีที่ 3   
     ศาสตราจารย์    วิธีที่ ๑    วิธีที่ ๒     วิธีที่ 3   
ในสาขาวิชา.............................................. โดยวิธี  ปกต ิ      พิเศษ 
 

๑. คุณภาพผลงานโดยรวม 

ประเภทผลงาน 

การมี 

ส่วนร่วม 
(%) 

ระดับคุณภาพ 
(โปรดท่ำเครื องหมำย  ตำมระดับคุณภำพที ประเมิน 

ในแต่ละเรื อง) 
A+ A B+ B ต่ ากว่า B 

งานวิจัย จ่ำนวน ..... เรื อง       

1. เรื อง ...................................................................................       

2. เรื อง ...................................................................................       

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น จ่ำนวน ..... เรื อง       

1. ผลงำนวิชำกำรเพื ออุตสำหกรรม 
เรื อง .......................................................................................... 

      

2. ผลงำนวิชำกำรเพื อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้   
เรื อง .......................................................................................... 

      

3. ผลงำนวิชำกำรเพื อพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ  
เรื อง .......................................................................................... 

      

4. กรณีศึกษำ (Case Study)  
เรื อง .......................................................................................... 

      

5. งำนแปล   
เรื อง .......................................................................................... 

      

6. พจนำนุกรม สำรำนุกรม  
นำมำนุกรม และงำนวิชำกำรในลักษณะเดียวกัน   
เรื อง .......................................................................................... 

      

7. ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
เรื อง .......................................................................................... 

      

8. ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ   
เรื อง .......................................................................................... 

      

วันที่ได้รับเอกสารการประเมิน........................ 
วันที่ส่งผลการประเมิน.................................... 



๑๘ 
 

ประเภทผลงาน 

การมี 

ส่วนร่วม 
(%) 

ระดับคุณภาพ 
(โปรดท่ำเครื องหมำย  ตำมระดับคุณภำพที ประเมิน 

ในแต่ละเรื อง) 
A+ A B+ B ต่ ากว่า B 

9. สิทธิบัตร   
เรื อง .......................................................................................... 

      

10. ซอฟต์แวร์   
เรื อง .......................................................................................... 

      

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม จ่ำนวน ..... เรื อง       

1. เรื อง ...................................................................................       

2. เรื อง ...................................................................................       

ต ารา จ่ำนวน ..... เรื อง       

1. เรื อง ...................................................................................       

2. เรื อง ...................................................................................       

หนังสือ จ่ำนวน ..... เรื อง       

1. เรื อง ...................................................................................       

2. เรื อง ...................................................................................       

บทความทางวิชาการ จ่ำนวน ..... เรื อง         

1. เรื อง ...................................................................................       

2. เรื อง ...................................................................................       

       

 

๒. ผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  จ านวน..........เรื่อง 

    ผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  จ านวน..........เรื่อง 
 

    สรุปผลการประเมิน    ผลงานทางวิชาการผ่านเกณฑ์  และเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง 

 ผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์  
 

๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป  
     ๓.๑ งานวิจัย 

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

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

............................................................................................................................. .......................................................... 
   ๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

    ๓.๒.๑ ผลงำนวิชำกำรเพื ออุตสำหกรรม   
............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................... .................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 



๑๙ 
 

    ๓.๒.๒ ผลงำนวิชำกำรเพื อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้   
............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................... .................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
    ๓.๒.๓ ผลงำนวิชำกำรเพื อพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ 

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

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

.................................................................................................................................................................................... .... 
   
  ๓.๒.๔ กรณีศึกษำ (Case Study)   
.......................................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
    ๓.๒.๕ งำนแปล   
.......................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
    ๓.๒.๖ พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวิชำกำรในลักษณะเดียวกัน   
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ...........................................................
....................................................................................................................................................................................... . 
    ๓.๒.๗ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................... .................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
    ๓.๒.๘ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ   
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ...........................................................
.................................................................................................................................................................................... .... 
    ๓.๒.๙ สิทธิบัตร   
........................................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
    ๓.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์   
.................................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
 



๒๐ 
 

   ๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

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

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

............................................................................................................ ............................................................................  
   ๓.๔ ต ารา 

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

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

................................................................................................................................................................................... ..... 
   ๓.๕ หนังสือ 

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

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

............................................................................................................................. ........................................................... 
   ๓.๖ บทความทางวิชาการ 

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

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

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

๔. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        ............................................................................................................................. ............................................ 
 

 

    ลงชื อ........................................................กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
          (.......................................................)  

    วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 

 

หมายเหตุ:   ผู้ทรงคุณวุฒิต้องระบุควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษร ที แสดงถึงคุณภำพและควำมส่ำคัญของผลงำน
ทำงวิชำกำรของผู้ขอที มีต่อวงวิชำกำร หรือกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ขอ โปรดระบุถึงเนื้อหำ
จ่ำเพำะที เป็นองค์ควำมรู้ใหม่หรือกำรพัฒนำเทคโนโลยี รวมถึงควำมเป็นไปได้ที จะน่ำควำมรู้จำกงำนทำงด้ำนวิชำกำร
นั้นไปท่ำให้เกิดประโยชน์ 
  ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจ่ำเป็นต้องให้ควำมเห็นที ละเอียดเชิงวิชำกำร ไม่ว่ำผลกำรตัดสินจะผ่ำนหรือ  
ไม่ผ่ำนก็ตำม ในกรณีที ไม่ผ่ำน ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องให้ค่ำแนะน่ำในแต่ละผลงำน ส่ำหรับกำรปรับปรุงเชิงวิชำกำรของ
ผลงำนในอนำคต เพื อให้เกิดควำมสร้ำงสรรค์และควำมยุติธรรมแก่ผู้ขอ 



๒๑ 
 

การเสนอผลงานทางวิชาการและเกณฑ์การตัดสิน 
 

๑. วิธีปกติ 
    ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ B และมีปริมำณอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผลงำนวิจัย ๒ เรื อง หรือ  

(๒) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ๑ รำยกำร หรือ 

(๓) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ๑ เรื อง หรือ 

(๔) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และต่ำรำหรือหนังสือ ๑ เล่ม 

โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (4) อย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ทั้งนี้  ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำม
เอกสำรแนบท้ำย 

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ผู้ขออำจ
ใช้ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ที ได้รับกำรประเมินให้มีคุณภำพระดับ B หรือ
บทควำมทำงวิชำกำรที ได้รับกำรประเมินให้มีคุณภำพระดับ B+ แทนงำนวิจัยตำม (2) - (4) ได้ โดยที ผลงำนอย่ำง
น้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  

 กำรน่ำงำนวิจัยหรืองำนใด ๆ ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำ เพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อ
ส่ำเร็จกำรศึกษำ มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ท่ำกำรศึกษำหรือวิจัยเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด ในกรณี
เช่นนี้ให้พิจำรณำเฉพำะผลกำรศึกษำ หรือวิจัยที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น 

 ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภทต้องได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดง
หลักฐำนว่ำกำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือ
สำขำวิชำที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน 
 
 
    ๑.๒ รองศาสตราจารย์ อำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ดังนี้ 
     วิธีที่ ๑ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ B+ และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงำนวิจัย ๒ เรื อง หรือ 
(๒) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ๑ รำยกำร หรือ 
(๓) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ๑ เรื อง  
และ 
(๔) ต่ำรำ หรือ หนังสือ ๑ เล่ม 

โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (3) ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร ที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับ
แรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสืออย่ำงน้อย 1 เล่ม 
 ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author) 



๒๒ 
 

วิธีที่ ๒ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพ และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
                         (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 3 เรื อง มีคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย 2 เรื อง และมีคุณภำพระดับ B+  

อย่ำงน้อย 1 เรื อง หรือ  
                        (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 2 เรื อง มีคุณภำพระดับ A และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น  

อย่ำงน้อย 1 เรื อง มีคุณภำพระดับ B+ หรือ 
              (3) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 2 เรื อง มีคุณภำพระดับ A และผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม อย่ำงน้อย 1 เรื อง 

มีคุณภำพระดับ B+ 
                         โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (3) ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ

นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอย่ำงน้อย 2 เรื อง ที มีคุณภำพระดับ A ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  
                     ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์   
โดยวิธีที  2 นั้น ผู้ขออำจใช้ต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 2 เล่ม ที มีคุณภำพระดับ A ซึ งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  
(First  author) และอย่ำงน้อย 1 เล่ม ที มีคุณภำพระดับ B+ แทนผลงำนตำม (1) - (3) ได ้
 
    ๑.๓ ศาสตราจารย์ อำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ดังนี้  
  วิธีที่ ๑ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ A และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

                          (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือ 

                          (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ที ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 
ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง 

                         และ 

                         (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม  

             โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 5 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author)  

  วิธีที่ ๒ ต้องประกอบด้วยผลงำนที มีคุณภำพ และปริมำณ ดังต่อไปนี้ 
                         (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ

นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด ที มีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย 2 เรื อง และมีคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย 3 เรื อง 
หรือ 

                        (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำร ในลักษณะอื นที ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง โดยที ผลงำนทำงวิ ชำกำร 
อย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องมี คุณภำพระดับ A+ และอีกอย่ำงน้อย 3 เรื อง มีคุณภำพระดับ A 

                         (3) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 10 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด ที มีคุณภำพระดับ A  



๒๓ 
 

    โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 2 เรื อง ที มีคุณภำพระดับ A+ และอย่ำงน้อย 1 เรื อง ที มี
คุณภำพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 
author) ส่ำหรับผลงำนตำม (3) อย่ำงน้อย 6 เรื อง ที มีคุณภำพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First 
author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)  

  การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ผู้ขออำจเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ ๑ ต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ A และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

          (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 3 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือ 

          (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำร ในลักษณะอื น หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกัน 
ทั้งหมด อย่ำงน้อย 3 เรื อง 

          และ 
          (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 2 เล่ม  

          โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 2 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author)  

 
  วิธีที่ ๒ ต้องประกอบด้วยผลงำนที มีคุณภำพและมีปริมำณ ดังต่อไปนี้ 

                        (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยที ผลงำนวิจัยอย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องมีคุณภำพระดับ A+ และอีกอย่ำงน้อย 3 
เรื อง มีคุณภำพระดับ A หรือ 

                        (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำร ในลักษณะอื น หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกัน 
ทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง โดยที ผลงำนทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องมีคุณภำพระดับ A+และผลงำนทำง
วิชำกำรอีกอย่ำงน้อย 3 เรื อง มีคุณภำพระดับ A หรือ 

                       (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 3 เล่ม ต้องมีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย 1 เล่ม และอีกอย่ำง
น้อย 2 เล่ม มีคุณภำพระดับ A 

     โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) มีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย 2 เรื อง และมีคุณภำพระดับ A  
อย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 
author) ส่ำหรับต่ำรำหรือหนังสือ มีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย 1 เล่ม และมีคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย 2 เล่ม  
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
 
  *เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น การตัดสินของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 



๒๔ 
 

๒. วิธีพิเศษ  
     ๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ B+ 
 - กำรตัดสินของที ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

     ๒.๒ รองศาสตราจารย ์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้เฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A 

 - กำรตัดสินของที ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

     ๒.๓ ศาสตราจารย์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้เฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A+ 

 - กำรตัดสินของที ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

๓. แบบประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------- 

 

ประเภท  งานวิจัย 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒    วิธีที  3)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา...................................................................................  
 

ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ........................................ 
การเผยแพร่     บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร  หนังสือรวมบทควำมวิจัย 

    หนังสือ (monograph)   
    หนังสือประมวลบทควำมในกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings)   
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) .............................. 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ......................................................................................................................... ............... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 
 ระดับ B เป็นงำนวิจัยที มีกระบวนกำรวิจัยทุกข้ันตอนถูกต้องเหมำะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ งแสดงให้

เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรหรือน่ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงำนที แสดงถึงกำรวิเครำะห์และน่ำเสนอผลเป็น

ควำมรู้ใหม่ที ลึกซ้ึงกว่ำงำนเดิมที เคยมีผู้ศึกษำแล้ว รวมทั้งได้รับกำรตีพิมพ์และอ้ำงอิงใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ 

 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องเป็นที ยอมรับ รวมทั้งได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ และตีพิมพ์ในวำรสำร top 15% แรกของสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำมำรถน่ำไปใช้
ประโยชนได้อย่ำงแพร่หลำย โดยมีหลักฐำนที แสดงให้เห็นถึงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 

 ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นที ยอมรับอย่ำงโดดเด่น (outstanding) รวมทั้งได้รับ
กำรอ้ำงอิงอย่ำงกว้ำงขวำงในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ และตีพิมพ์ในวำรสำร top 5% 
แรกของสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำมำรถน่ำไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลำยเป็นอย่ำงมำก โดยมี
หลักฐำนที แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำงและก่อให้เกิดกำรเปลี ยนแปลงใน 
วงวิชำกำรและวงวิชำชีพ 

 



๒๖ 
 

ความเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก .......................................................... 
        ............................................................................................................................. ............................................ 
 

 

      ลงชื อผู้ประเมิน ........................................................ 
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 

 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ประเภทงานวิจัย 

-------------------------- 
 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม ผลงำนวิชำกำรที เป็นงำนศึกษำหรืองำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบ ด้วยวิธีวิทยำกำรวิจัยที เป็นที ยอมรับใน
สำขำวิชำนั้น ๆ และมีที มำและวัตถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อให้ได้มำซึ งข้อมูลค่ำตอบหรือข้อสรุปรวม ที จะน่ำไปสู่
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร (งำนวิจัยพ้ืนฐำน) หรือกำรน่ำวิชำกำรนั้นมำใช้ประโยชน์ (งำนวิจัยประยุกต์ -Applied 
research) หรืองำนวิจัยสร้ำงสรรค์ (Creative research) หรือกำรพัฒนำอุปกรณ์ หรือกระบวนกำรใหม่ที เกิด
ประโยชน์ 

๑.๒ รูปแบบ  อำจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
๑) รำยงำนกำรวิจัยที มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนกำรวิจัย ( research  

process) อำทิ กำรก่ำหนดประเด็นปัญหำ วัตถุประสงค์ กำรท่ำวรรณกรรม ปริทัศน์ โจทย์หรือสมมติฐำน กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล กำรพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐำน กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ กำร
อ้ำงอิง และอื น ๆ แสดงให้เห็นว่ำได้น่ำควำมรู้จำกงำนวิจัยมำตอบโจทย์และแก้ปัญหำเรื องใดเรื องหนึ ง 

   ๒) บทควำมวิจัยที ประมวลสรุปกระบวนกำรวิจัยในผลงำนวิจัยนั้น ให้มีควำมกระชับและสั้น ส่ำหรับ
กำรน่ำเสนอในกำรประชุมทำงวิชำกำร หรือในวำรสำรทำงวิชำกำร 

  ๓) ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ งน่ำงำนวิจัยมำใช้ประกอบกำรเขียน 
 
 



๒๗ 
 

๑.๓ การเผยแพร่   เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ  
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 
  ๑) เผยแพร่ในรูปของบทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลที  ก.พ.อ. ก่ำหนด ทั้งนี้วำรสำร
ทำงวิชำกำรนั้นอำจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ งพิมพ์ หรือเป็นสื ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ๒) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทควำมวิจัยที ได้มีกำรบรรณำธิกำร 
 ๓) น่ำเสนอเป็นบทควำมวิจัยต่อที ประชุมทำงวิชำกำรที เป็นฉบับเต็มของกำรประชุมระดับชำติ 

หรือระดับนำนำชำติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบทควำมซึ งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที อยู่ในวง
วิชำกำรนั้นหรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง ท่ำหน้ำที คัดสรรกลั นกรอง รวมถึงตรวจสอบควำมถูกต้อง กำรใช้ภำษำ และ
แก้ไขถ้อยค่ำ หรือรูปแบบกำรน่ำเสนอที ถูกต้องก่อนกำรเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทควำมในกำรประชุมทำง
วิชำกำร (proceedings) ที มำจำกกำรประชุมโดยสมำคมวิชำกำร วิชำชีพ โดยไม่รวมถึงกำรประชุมวิชำกำรของ
สถำบันอุดมศึกษำ และจัดอย่ำงต่อเนื องไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ซึ งอำจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื ออิเล็กทรอนิกส์ และอำจ
เผยแพร่ก่อนหรือหลังกำรประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบทควำมดังกล่ำวจะต้องมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที อยู่ในวงวิชำกำรสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที เกี ยวข้องจำกหลำกหลำยสถำบัน 

 4) เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐำนว่ำได้เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำรและวิชำชีพใน
สำขำวิชำนั้นและสำขำวิชำที เกี ยวข้องอย่ำงกว้ำงขวำง ตำมที สภำมหำวิทยำลัยก่ำหนด 

  เมื อได้เผยแพร่ “งำนวิจัย” ตำมลักษณะข้ำงต้นแล้ว กำรน่ำ “งำนวิจัย” นั้น มำแก้ไข ปรับปรุงหรือเพิ มเติม
ส่วนใดส่วนหนึ งเพื อน่ำมำเสนอขอก่ำหนดต่ำแหน่งทำงวิชำกำรและ ให้มีกำรประเมินคุณภำพ “งำนวิจัย” นั้นอีกครั้ง
หนึ งจะกระท่ำไม่ได้ 
 

๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้ งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 



๒๘ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------- 

 

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ประเภท  ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒    วิธีที  3)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา...................................................................................  
 

ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ........................................ 
การเผยแพร่     บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร  รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
   สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญำตให้ใช้สิทธิ     

 รำยงำนกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก 

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) .............................. 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 
 ระดับ B มีกำรรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศที ชัดเจน มีกำรระบุปัญหำหรือควำมต้องกำร โดยกำรมี

ส่วนร่วมของอุตสำหกรรมกลุ่มเป้ำหมำย มีกำรวิเครำะห์หรือสังเครำะห์ควำมรู้ที สำมำรถ
แก้ไขปัญหำที เกิดข้ึน หรือท่ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์  

 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องสามารถน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา จนเกิดกำร
เปลี ยนแปลงในทำงที ดีข้ึนอย่ำงเป็นที ประจักษ์ ก่อให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมนั้น  

 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องสำมำรถน่ำไปใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรแก้ปัญหำหรือท่ำ
ควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์ จนเกิดกำรเปลี ยนแปลงในทำงที ดีขึ้นอย่ำงเป็นที ประจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำให้กับอุตสำหกรรมอื นได้ หรือก่อให้เกิดกำรเปลี ยนแปลงเชิงนโยบำยใน
วงกว้ำงในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องส่งผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรม หรือแวดวงวิชำกำร
อย่ำงกว้ำงขวำงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ เป็นที ยอมรับในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ หรือได้รับ
รำงวัลจำกองค์กรที ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ 

 

ความเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................. ............................ 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 



๒๙ 
 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        ............................................................................................................................. ............................................ 
 

 

      ลงชื อผู้ประเมิน ..................................................... ... 
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 
 
 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ประเภทผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม ผลงำนวิชำกำรที เป็นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมที มีห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ส่วนใหญ่ 
อยู่ภำยในประเทศ เป็นผลให้เกิดกำรเปลี ยนแปลงในทำงที ดีขึ้นเพื อตอบสนองต่อกำรพัฒนำหรือกำรแก้ปัญหำของ
อุตสำหกรรม 

๑.๒ รูปแบบ   จัดท่ำเป็นเอกสำร โดยมีค่ำอธิบำยอย่ำงชัดเจนประกอบผลงำนนั้น เพื อชี้ให้เห็นว่ำเป็นผลงำนที ท่ำให้
เกิดกำรพัฒนำเป็นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรม มีควำมเปลี ยนแปลงที ดีขึ้น และเกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

 ข้อมูลของสถำนกำรณ์ปัญหำก่อนกำรด่ำเนินกำร 
 หลักฐำนกำรมีส่วนร่วมและกำรยอมรับของผู้ใช้ 
 ค่ำอธิบำยกระบวนกำรแก้ปัญหำทำงอุตสำหกรรม (solution method) 
 ค่ำอธิบำยถึงควำมรู้ควำมเชี ยวชำญที ใช้ และกำรน่ำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมที เกี ยวข้องมำใช้ 
 ค่ำอธิบำยถึงควำมรู้หรือองค์ควำมใหม่ที เกิดข้ึนภำยหลังเสร็จสิ้นกำรวิจัย 
 ค่ำอธิบำยถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที เกิดข้ึนต่อผู้ใช้ หรือต่อบำงส่วนของห่วงโซ่คุณค่ำ (value chain)
ของอุตสำหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงกำรอุตสำหกรรมนั้น 
 ค่ำอธิบำยถึงวิธี และคุณภำพ/ประสิทธิภำพ ในกำรน่ำกลับมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรเขียนต่ำรำ 
หรือกำรปรับปรุงเนื้อหำในรำยวิชำที สอน หรือใช้เป็นหัวข้อวิทยำนิพนธ์ หรือปัญหำพิเศษของนักศึกษำ 

 
 
 



๓๐ 
 

๑.๓ การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ ง ดังต่อไปนี้ 
  ๑) บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำร หนังสือรวมบทควำมวิชำกำร หรือกำรประชุมวิชำกำรที มีหนังสือ
ประมวลบทควำม (proceedings) ที มำจำกกำรประชุมโดยสมำคมวิชำกำร วิชำชีพ โดยไม่รวมถึงกำรประชุมวิชำกำร
ของสถำบันอุดมศึกษำ และจัดอย่ำงต่อเนื องไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และมีกำรประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้องจำกหลำกหลำยสถำบัน ซึ งอำจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื ออิเล็กทรอนิกส์ และอำจเผยแพร่
ก่อนหรือหลังกำรประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บทควำมดังกล่ำวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลำกรจำกอุตสำหกรรม หรือหำกไม่มี 
จะต้องมีเอกสำรยืนยันกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยดังกล่ำวโดยอุตสำหกรรม เช่น สัญญำร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐำน
เชิงประจักษ์ในกำรน่ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  ๒) รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ที มีเนื้อหำหรือมีเอกสำรประกอบที มีเนื้อหำตำมรูปแบบของผลงำนวิชำกำรเพื อ
อุตสำหกรรม และมีกำรประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที เกี ยวข้องจำกหลำกหลำยสถำบัน 

  ๓) เอกสำรแสดงทรัพย์สินทำงปัญญำที เกิดจำกผลงำนดังกล่ำว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร ข้อตกลงอนุญำต
ให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสำรประกอบ มีเนื้อหำตำมรูปแบบของผลงำนวิชำกำรเพื ออุตสำหกรรม 

  ๔) รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ที ไม่ได้รับอนุญำตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหำหรือมีเอกสำรประกอบที มีเนื้อหำ
ตำมรูปแบบของผลงำนวิชำกำรเพื ออุตสำหกรรม และต้องมีหลักฐำนแสดงเหตุผลที ไม่สำมำรถเปิดเผยต่อสำธำรณะ
ได้ แต่มีหลักฐำนรับรองว่ำได้น่ำไปใช้ประโยชน์แล้ว 

   ๕) รำยงำนกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกที แสดงถึงผลกระทบที เกิดจำกกำรวิ จัย หรือกิจกรรมทำง
วิชำกำรที เชื อมโยงกับภำคอุตสำหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท่ำเอกสำรประกอบที มีเนื้อหำตำมรูปแบบของผลงำน
วิชำกำรเพื ออุตสำหกรรม 

 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 



๓๑ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------- 

 

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ประเภท  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒    วิธีที  3)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา...................................................................................  
 

ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ......................................... 
การเผยแพร่     บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร  หนังสือรวมบทควำม 
   บทควำมวิจัยต่อที ประชุมทำงวิชำกำร    รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์  

 ผลผลิตของงำนกำรศึกษำแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) .............................. 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 
 ระดับ B ๑. แนวคิดกำรออกแบบนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นงำนริเริ มสร้ำงสรรค์ที ปรับจำก 

แนวคิดเดิมหรือเป็นแนวคิดใหม่ 
๒. มีข้อมูลหลักฐำนชัดเจนว่ำผลงำนกำรศึกษำที พัฒนำขึ้นน่ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  
หรือสมรรถนะผู้เรียนเชิงประจักษ์ หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที พึงประสงค์ 

 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีข้อมูลหลักฐำนชัดเจนว่ำผลงำนกำรศึกษำสำมำรถ
น่ำไปใช้ประโยชน์กับกำรพัฒนำผู้เรียนกลุ่มอื นได้ 

 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที เกี ยวกับกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนที มี impact factors 

 ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับรำงวัลหรือกำรยกย่องด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอน/งำนกำรศึกษำ หรืองำนประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชำติและ/หรือระดับนำนำชำติ 

 
ความเห็นอื่น ๆ ........................................................................................................................ ................................. 
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
 



๓๒ 
 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        ............................................................................................................................. ............................................ 
 

 

      ลงชื อผู้ประเมิน ........................................................  
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 
 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ประเภทผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม ผลงำนวิชำกำรซึ งอำจด่ำเนินงำนในรูปกำรศึกษำหรือกำรวิจัยเชิงทดลองหรือกำรวิจัยและพัฒนำ   
มีเป้ำหมำยเพื อส่งเสริมพัฒนำคุณลักษณะที พึงประสงค์ หรือแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน องค์ประกอบของ
ผลงำนประกอบด้วยค่ำอธิบำยหรือข้อมูลหลักฐำนส่ำคัญ ได้แก่ (๑) สภำพปัญหำที เกี ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน  
(๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักกำรและเหตุผล หรือควำมเชื อที ผู้สอนใช้ในกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนที เป็นนวัตกรรม 
เพื อส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหำที เกิดขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่ำวอำจเป็นรูปแบบใหม่ของกำรสอนหรือเป็น
กำรสอนแนวใหม่ หรือเป็นงำนประดิษฐ์คิดค้นที พัฒนำขึ้นใหม่หรือปรับประยุกต์จำกของเดิมอย่ำงเห็นได้ชัด เช่น เป็น
บทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สื อที ใช้ในกำรเรียนกำรสอน และ  
(๓) กระบวนกำรและผลลัพธ์ในกำรน่ำนวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนในสถำนกำรณ์จริง แสดงผลในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที พึงประสงค์โดยมีข้อมูลหลักฐำนรองรับว่ำได้เกิดกำรเปลี ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทำงที พึง
ประสงค์ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน 

๑.๒ รูปแบบ    
  ๑) ผลงำนวิชำกำรในรูปของรำยงำนผลกำรศึกษำ บทควำมวิจัย หรือ 
  ๒) ผลผลิตจำกกำรศึกษำที เป็นบทเรียน กิจกรรม สื อกำรเรียนกำรสอน โดยมีกำรอธิบำย แนวคิดในกำร
พัฒนำและผลกำรใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อำจจัดท่ำเป็นเอกสำรหรือสื ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๓ การเผยแพร่  
  ๑) เผยแพร่เป็นรำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ และมีกำรประเมินคุณภำพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
หลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนไปยังวงวิชำกำรและวิชำชีพในสำขำวิชำนั้นและสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
  ๒) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทควำมที มีกำรบรรณำธิกำรโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรพัฒนำ กำรเรียนกำร
สอน และมีกำรประเมินคุณภำพ 



๓๓ 
 

  ๓) เผยแพร่ในรูปของบทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลที  ก.พ.อ. ก่ำหนด ทั้งนี้ วำรสำร
ทำงวิชำกำรนั้นอำจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ งพิมพ์ หรือสื ออิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔) เผยแพร่ในรูปของบทควำมวิจัยต่อที ประชุมทำงวิชำกำรที จัดโดยสมำคมวิชำกำร วิชำชีพ และจัดอย่ำง
ต่อเนื องไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ทั้งในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที มีกำรบรรณำธิกำรโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจำก
หลำกหลำยสถำบัน 
  ๕) เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงำนกำรศึกษำแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่ำอธิบำยแนวคิดกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรใช้ และผลที เกิดกับผู้เรียน 
 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------- 

 

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ประเภท  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒    วิธีที  3)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา...................................................................................  
 

ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. .......................................... 
การเผยแพร่     น่ำเสนอนโยบำย กฎหมำย แผน ค่ำสั ง หรือมำตรกำรอื นใด ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ 
         เจ้ำหน้ำที ผู้รับผิดชอบ  
   เผยแพร่นโยบำยสำธำรณะไปยังผู้เกี ยวข้อง 

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) .............................. 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B  
 ระดับ B เป็นผลงำนที แสดงกำรวิเครำะห์สังเครำะห์ที มีหลักฐำนข้อมูล หรือเหตุผลสนับสนุน  

ซึ งแสดงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
 ระดับ B+ เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีข้อเสนอใหม่ที ครอบคลุม กำรแก้ปัญหำ หรือพัฒนำที 

กว้ำงขวำงกว่ำข้อเสนอเดิม  
 ระดับ A เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องมีร่ำงกฎหมำย ร่ำงนโยบำย ร่ำงแผน ฯลฯ และมีกำร

อ้ำงอิงโดยผู้เกี ยวข้อง 
 ระดับ A+ เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับกำรอ้ำงอิง รวมทั้งมีกำรอภิปรำยอย่ำงกว้ำงขวำง

ในสังคม หรือได้รับกำรน่ำไปใช้โดยผู้รับผิดชอบในนโยบำยสำธำรณะนั้น และเกิดประโยชน์
ต่อวงวิชำกำรอย่ำงมำก 

 
ความเห็นอื่น ๆ ........................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
 

 



๓๕ 
 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        ............................................................................................................................. ............................................ 
 

 

      ลงชื อผู้ประเมิน ........................................................  
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 
 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ประเภทผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม เป็นผลงำนที เกิดจำกกำรศึกษำวิจัย หรือ วิเครำะห์ สังเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง 
กำรปกครอง สิ งแวดล้อม หรือด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ หรือทำงวิชำกำรด้ำนอื น อันน่ำไปสู่ข้อเสนอ
นโยบำยสำธำรณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงควำมคิดหรือเชิงประจักษ์เกี ยวกับนโยบำยสำธำรณะหรือกำรน่ำนโยบำย
นั้นไปปฏิบัติ เพื อให้ภำครัฐน่ำไปใช้ก่ำหนดนโยบำย กฎหมำย แผน ค่ำสั ง หรือมำตรกำรอื นใด ทั้งนี้ เพื อแก้ปัญหำที มี
อยู่หรือพัฒนำให้เกิดผลดีต่อสำธำรณะไม่ว่ำระดับชำติ ท้องถิ น หรือนำนำชำติ 

๑.๒ รูปแบบ   จัดท่ำเป็นเอกสำร โดยมีค่ำอธิบำยทำงวิชำกำร ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์สภำพปัญหำ
ทำงเศรษฐกิจสังคม กำรเมืองกำรปกครอง สิ งแวดล้อม หรือด้ำนอื นที ต้องกำรแก้ไข โดยมีเหตุผลหลักฐำนและข้อมูล
สนับสนุนแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำวตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้โดยมีนโยบำย ร่ำงกฎหมำย ร่ำงกฎ แผน ค่ำสั ง หรือ
มำตรกำรอื นใด เป็นผลผลิต (output) รวมทั้งมีกำรคำดกำรผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อสังคม
ในระดับท้องถิ น ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติด้วย 

๑.๓ การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ ง ดังนี้ 
  ๑) ได้มีกำรน่ำเสนอนโยบำย กฎหมำย แผน ค่ำสั ง หรือมำตรกำรอื นใด พร้อมค่ำอธิบำยต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ
เจ้ำหน้ำที ผู้รับผิดชอบในนโยบำยสำธำรณะนั้น ๆ ทั้งได้มีกำรน่ำไปสู่กำรพิจำรณำหรือด่ำเนินกำรโดยผู้มีหน้ำที เกี ยวข้อง 
  ๒) ได้มีกำรเผยแพร่นโยบำยสำธำรณะนั้นไปยังผู้เกี ยวข้อง 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึ งไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------- 

 

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ประเภท  กรณีศึกษา (Case Study) 
ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒    วิธีที  3)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา...................................................................................  
 

ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ......................................... 
การเผยแพร่     สิ งตีพิมพ์หรือสิ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  
   หนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษำ 

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) .............................. 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 
 ระดับ B ๑. เป็นกรณีศึกษำที มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน่ำ เนื้อหำ บทส่งท้ำย รำยละเอียด

ข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ เช่น ตำรำง และรูปภำพ 
๒. เป็นกรณีศึกษำที มีเนื้อหำและกำรน่ำเสนอที ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน
ในระดับอุดมศึกษำ  

 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีกำรเสนอเนื้อหำและกำรวิเครำะห์ที ทันต่อ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร เป็นประโยชน์ด้ำนวิชำกำรอย่ำงกว้ำงขวำง หรือสำมำรถน่ำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่ำงแพร่หลำย 

 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องมีกำรบุกเบิกทำงวิชำกำร น่ำเสนอปัญหำหรือประเด็น
ที ไม่เคยมีผู้ศึกษำมำก่อน มีกำรสังเครำะห์ข้อมูลอย่ำงลึกซึ้ง และสร้ำงควำมรู้ใหม่ในเรื องใด
เรื องหนึ ง ที ท่ำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงชัดเจน 

 ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีกำรกระตุ้นให้เกิดควำมคิดและค้นคว้ำต่อวิชำกำร 
หรือวิชำชีพ ที เกี ยวข้องในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

 

ความเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 



๓๘ 
 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก .......................................................... 
        ............................................................................................................................. ............................................ 
 

 

      ลงชื อผู้ประเมิน ........................................................ 
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 
 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ประเภทกรณีศึกษา (Case Study)) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม  
        งำนเขียนที เกิดจำกกำรศึกษำบุคคลหรือสถำบัน (หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน รัฐบำล ฯลฯ) ศึกษำ
เหตุกำรณ์ กำรบริหำรจัดกำร คดี หรือกรณีที เกิดขึ้นจริงมำจัดท่ำเป็นกรณีศึกษำเพื อใช้ในกำรสอน (Teaching Case 
study) ทั้งนี้ โดยเป็นกำรรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ตำมหลักวิชำกำรถึงสำเหตุของปัญหำและปัจจัยอื น ๆ น่ำมำ
ประกอบกำรตัดสินใจและก่ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำตำมหลักวิชำ หรือท่ำข้อเสนอในกำรพัฒนำองค์กร หรือ
เพื อให้เกิดควำมเข้ำใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพื อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์หำเหตุผล
และแนวทำงในกำรตัดสินใจ ตำมหลักวิชำกำร หรือเพื อวิเครำะห์ข้อเท็จจริงและกำรใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ  

๑.๒ รูปแบบ   เอกสำรที ตีพิมพ์หรือเป็นสิ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือกำรสอน (Teaching Notes) และ
ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนมำแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน่ำ เนื้อหำ และบทส่งท้ำย 
 จ่ำนวนกรณีศึกษำที จะน่ำมำเสนอขอก่ำหนดต่ำแหน่งทำงวิชำกำรต้องมีจ่ำนวนอย่ำงน้อย 5 กรณีศึกษำ และ
มีจ่ำนวนหน้ำรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำ 80 หน้ำ โดยเนื้อหำสำระจะต้องไม่ซ้่ำซ้อนกันและอยู่ในขอบข่ำยสำขำวิชำที 
เสนอขอก่ำหนดต่ำแหน่งทำงวิชำกำรส่ำหรับกำรประเมินคุณภำพจะต้องประเมินคุณภำพโดยรวมทั้งหมด 

๑.๓ การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะของสิ งตีพิมพ์หรือสิ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภำพ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษำที มีกำร
บรรณำธิกำรโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพ 
 
 
 
 



๓๙ 
 

๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึ งไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------- 

 

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ประเภท  งานแปล 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒    วิธีที  3)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา...................................................................................  
 

ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ......................................... 
การเผยแพร่     วิธีกำรพิมพ์  
   สื ออิเล็กทรอนิกส์อื น ๆ อำทิ กำรเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) .............................. 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 
 ระดับ B เป็นกำรถ่ำยทอดเนื้อหำจำกต้นฉบับเดิมได้ถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีบทน่ำของผู้แปล  

ที ให้ข้อมูลครบถ้วนเกี ยวกับเอกสำรที แปล 
 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีกำรใช้ภำษำที สละสลวย และอ่ำนเข้ำใจง่ำย 
 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องมีบทน่ำเชิงวิเครำะห์ที แสดงควำมรู้ควำมเข้ำใจของ 

ผู้แปลในเรื องนั้น ๆ และเรื องอื นที เกี ยวข้องกัน หรือมีกำรน่ำไปเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง 
 ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A หรือมีกำรค้นคว้ำเพิ มเติมของผู้แปล ใส่ไว้ในบทน่ำ หรือใน

เชิงอรรถ แล้วแต่กรณี และมีกำรอ้ำงอิงอย่ำงกว้ำงขวำง 
 
ความเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................................ ........................................  
......................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        ............................................................................................................................. ............................................ 



๔๑ 
 

 

      ลงชื อผู้ประเมิน ........................................................ 
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 

 

 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ประเภทงานแปล) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม งำนแปลจำกตัวงำนต้นแบบที เป็นงำนวรรณกรรม หรืองำนวิชำกำรที มีควำมส่ำคัญและทรงคุณค่ำ
ในสำขำนั้น ๆ ซึ งเมื อน่ำมำแปลแล้วจะเป็นกำรเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรที ประจักษ์ชัด เป็นกำรแปลจำก
ภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำไทย หรือจำกภำษำไทยเป็นภำษำต่ำงประเทศ หรือแปลจำกภำษำต่ำงประเทศหนึ งเป็น
ภำษำต่ำงประเทศอีกภำษำหนึ ง 

1.2 รูปแบบ งำนแปลพร้อมบทวิเครำะห์หรืออรรถำธิบำยเชิงวิชำกำรที แสดงให้เห็นว่ำเป็นผลงำนที ท่ำให้เกิดกำร
พัฒนำและควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร หรือเสริมสร้ำงควำมรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำขำวิชำนั้นๆ ได้อย่ำงไร ในแง่ใด 

๑.3 การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมิน โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 
  ๑) กำรเผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์ 
       ๒) กำรเผยแพร่โดยสื ออิเล็กทรอนิกส์อื น ๆ อำทิ กำรเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ   
        กำรเผยแพร่ดังกล่ำวนั้นจะต้องเป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำงมำกกว่ำกำรใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำง ๆ ใน
หลักสูตร ซึ งจ่ำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ งที อำจแสดงกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงได้ แต่อำจใช้ดัชนีอื นวัดควำม
กว้ำงขวำงในกำรเผยแพร่ได้เช่นกัน  
 กรณีที อยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำ หำกคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงำนแปลซึ งอยู่ในวิสัยที 
สำมำรถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ งขึ้นได้ ทั้งนี้ เมื อได้แก้ไขปรับปรุงงำนแปลดังกล่ำวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ โดยไม่น่ำงำนแปลดังกล่ำวไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ ง 
        กรณีที ได้มีกำรพิจำรณำประเมินคุณภำพของงำนแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที  ก.พ.อ.ก่ำหนด กำรน่ำงำนแปล
นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ มเติมเนื้อหำในงำนแปลเพื อน่ำมำเสนอขอก่ำหนดต่ำแหน่งทำงวิชำกำรครั้งใหม่ สำมำรถ
กระท่ำได้ แต่ให้มีกำรประเมินคุณภำพงำนแปลที ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ ง 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๔๓ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------- 

 

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ประเภท  งานแปล (ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 
ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒    วิธีที  3)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา...................................................................................  
 

ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ......................................... 
การเผยแพร่     วิธีกำรพิมพ์  
   สื ออิเล็กทรอนิกส์อื น ๆ อำทิ กำรเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) .............................. 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 
 ระดับ B เป็นกำรถ่ำยทอดเนื้อหำจำกต้นฉบับเดิมได้ถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีบทน่ำของผู้แปลที ให้

ข้อมูลครบถ้วนเกี ยวกับเอกสำรที แปล และแสดงให้เห็นถึงควำมเข้ำใจในตัวบทแบบแผนทำง
ควำมคิดหรือวัฒนธรรมต้นก่ำเนิด และบ่งชี้ควำมสำมำรถในกำรสื อควำมหมำยได้อย่ำงดี 

 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และมีกำรศึกษำวิเครำะห์และตีควำมท้ังตัวบทและบริบทของตัว
งำนในลักษณะที เทียบได้กับงำนวิจัย มีกำรให้อรรถำธิบำยเชิงวิชำกำรในรูปแบบต่ำงๆ อัน
เหมำะสมทั้งในระดับจุลภำคและมหภำค 

 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ เป็นงำนแปลที แสดงให้เห็นถึงควำมเข้ำใจอันลึกซึ้งในตัวบท
แบบแผนทำงควำมคิดหรือวัฒนธรรมต้นก่ำเนิดและบ่งชี้ถึงควำมสำมำรถ ในกำรสื อ
ควำมหมำยในระดับสูงมำก มีกำรศึกษำวิเครำะห์และตีควำมทั้งตัวบทและบริบทของ 
ตัวงำนอย่ำงละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที เทียบได้กับงำนวิจัยของผู้สันทัดกรณี และได้รับกำร
เผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง 

 ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และมีกำรให้ข้อสรุปของวิธีกำรแปลและทฤษฎีกำรแปลที มี
ลักษณะเป็นกำรบุกเบิกทำงวิชำกำร และได้รับกำรอ้ำงอิงอย่ำงกว้ำงขวำง 

 
ความเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................. ............................ 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 



๔๔ 
 

 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        ...................................................................................... ...................................................................................  
 

 

      ลงชื อผู้ประเมิน ........................................................  
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 
 
 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ประเภทงานแปล) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม งำนแปลจำกตัวงำนต้นแบบที เป็นงำนวรรณกรรม หรืองำนวิชำกำรที มีควำมส่ำคัญและทรงคุณค่ำ
ในสำขำนั้น ๆ ซึ งเมื อน่ำมำแปลแล้วจะเป็นกำรเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรที ประจักษ์ชัด เป็นกำรแปลจำก
ภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำไทย หรือจำกภำษำไทยเป็นภำษำต่ำงประเทศ หรือแปลจำกภำษำต่ำงประเทศหนึ งเป็น
ภำษำต่ำงประเทศอีกภำษำหนึ ง 

1.2 รูปแบบ งำนแปลพร้อมบทวิเครำะห์หรืออรรถำธิบำยเชิงวิชำกำรที แสดงให้เห็นว่ำเป็นผลงำนที ท่ำให้เกิดกำร
พัฒนำและควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร หรือเสริมสร้ำงควำมรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำขำวิชำนั้นๆ ได้อย่ำงไร ในแง่ใด 

๑.3 การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมิน โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 
  ๑) กำรเผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์ 
       ๒) กำรเผยแพร่โดยสื ออิเล็กทรอนิกส์อื น ๆ อำทิ กำรเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ   
 
        กำรเผยแพร่ดังกล่ำวนั้นจะต้องเป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำงมำกกว่ำกำรใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำง ๆ ใน
หลักสูตร ซึ งจ่ำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ งที อำจแสดงกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงได้ แต่อำจใช้ดัชนีอื นวัดควำม
กว้ำงขวำงในกำรเผยแพร่ได้เช่นกัน  
 กรณีที อยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำ หำกคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงำนแปลซึ งอยู่ในวิสัยที 
สำมำรถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ งขึ้นได้ ทั้งนี้ เมื อได้แก้ไขปรับปรุงงำนแปลดังกล่ำวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ โดยไม่น่ำงำนแปลดังกล่ำวไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ ง 



๔๕ 
 

        กรณีที ได้มีกำรพิจำรณำประเมินคุณภำพของงำนแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที  ก.พ.อ.ก่ำหนด กำรน่ำงำนแปล
นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ มเติมเนื้อหำในงำนแปลเพื อน่ำมำเสนอขอก่ำหนดต่ำแหน่งทำงวิชำกำรครั้งใหม่ สำมำรถ
กระท่ำได้ แต่ให้มีกำรประเมินคุณภำพงำนแปลที ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ ง 
 

๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิ ด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------- 

 

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ประเภท  พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) 
   และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒    วิธีที  3)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา...................................................................................  
 

ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. .......................................... 
การเผยแพร่     วิธีกำรพิมพ์  
   สื ออิเล็กทรอนิกส์  
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) .............................. 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B  
 ระดับ B เป็นงำนอ้ำงอิงที ให้ควำมรู้พ้ืนฐำนอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหำที กว้ำงขวำง

ตำมที ยอมรับกันในวงวิชำกำร 
 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีกำรให้ข้อมูลและทัศนะที แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนำกำร

ของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อย และ/หรือสำขำวิชำนั้น ๆ 
 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องมีกำรชี้ทำงให้ผู้อ่ำน หรือผู้ใช้เกิดควำมคิดเชิงวิพำกษ์

และ/หรือเกิดควำมสนใจที จะศึกษำค้นคว้ำต่อไป โดยแสดงทฤษฎีและแนวทำงในกำรจัด
ท่ำงำนอ้ำงอิงในผลงำนนี้ และวิธีกำรรวบรวมและจัดระบบค่ำศัพท์ หัวข้อหรือหน่วยย่อยใน
งำนอ้ำงอิงดังกล่ำว 

 ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับกำรอ้ำงอิงอย่ำงกว้ำงขวำง 
 
ความเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................. ............................ 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
 



๔๗ 
 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        ............................................................................................................................. ............................................ 
 

 

      ลงชื อผู้ประเมิน ..................................................... ... 
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 

 
ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ประเภทพจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia)  
นามานุกรม (directory) และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน) 

-------------------------- 
 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม งำนอ้ำงอิงที อธิบำย และให้ข้อมูลเกี ยวกับค่ำ หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอื นๆ อันเป็นผล
ของกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบ และมีหลักวิชำ รวมทั้งแสดงสถำนะล่ำสุดทำงวิชำกำร (state-of-the-art) ของ
สำขำวิชำนั้น ๆ เป็นกำรรวบรวมค่ำ หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้ำงอิง โดยเป็นงำนของนักวิชำกำรคนเดียว 
มีค่ำน่ำที ชี้แจง หลักกำร หลักวิชำ หรือทฤษฎีที น่ำมำใช้ รวมทั้งอธิบำยวิธีกำรใช้ และมีบรรณำนุกรมรวม หรือ
บรรณำนุกรมแยกส่วนตำมหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นค่ำ ในกรณีที จ่ำเป็น 

1.2 รูปแบบ  ประกอบด้วยบทวิเครำะห์หรืออรรถำธิบำยเชิงวิชำกำรที แสดงให้เห็นว่ำเป็นผลงำนที ท่ำให้เกิดกำรพัฒนำ
และควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร หรือเสริมสร้ำงควำมรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำขำวิชำนั้นๆ ได้อย่ำงไร ในแง่ใด 

๑.3 การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมิน โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 
  ๑) กำรเผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์ หรือ 
  ๒) กำรเผยแพร่โดยสื ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
 



๔๘ 
 

  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------- 

 

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ประเภท  ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒    วิธีที  3)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา...................................................................................  
 

ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ......................................... 
การเผยแพร่ผลงาน     กำรจัดนิทรรศกำร  กำรจัดแสดง   กำรจัดกำรแสดง         
     กำรแสดงสำธำรณะ  กำรบันทึกภำพ  กำรบันทึกเสียง 

    ภำพถ่ำย   แถบบันทึกภำพ  

การเผยแพร่เอกสารประกอบ  พิมพ์เผยแพร่   สื ออิเล็กทรอนิกส์ 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) .............................. 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 
 ระดับ B เป็นผลงำนที แสดงให้เห็นถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์ซึ งต้องใช้ควำมรู้เชิงวิชำกำร มีผลกำร

ทดสอบตำมหลักวิชำที ชัดเจน เชื อถือได้  
 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงำนที แสดงให้เห็นถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์ซึ งต้อง

ใช้ควำมรู้เชิงวิชำกำรมำกขึ้น เชื อถือได้ มีผลกำรทดสอบตำมหลักวิชำที ชัดเจน เชื อถือได้  
 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องเป็นผลงำนที แสดงให้เห็นถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์ซึ งต้อง

ใช้ควำมรู้เชิงวิชำกำรที ลึกซึ้ง มีผลกำรทดสอบตำมหลักวิชำที ชัดเจน เชื อถือได้ และมีกำรน่ำ
ผลงำนไปใช้ประโยชน์ 

 ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีผลงำนมีคุณสมบัติโดดเด่น และมีศักยภำพสูงในกำร
น่ำไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ในแนวทำงหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที จะมี
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจหรือทำงสังคมในระดับสูง 

 
ความเห็นอื่น ๆ ...................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
 



๕๐ 
 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        ............................................................................................................................. ............................................ 
 

      ลงชื อผู้ประเมิน ........................................................ 
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 
 
 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม ผลงำนวิชำกำรที เป็นกำรประดิษฐ์คิดค้นเครื องมือ เครื องทุ่นแรง ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์  
พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที มีคุณสมบัติพิเศษส่ำหรับกำรใช้ประโยชน์เฉพำะด้ำน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือ
สิ งประดิษฐ์อื น ๆที เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ งพัฒนำขึ้นจำกกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยำที เป็นที ยอมรับในสำขำวิชำนั้น ๆ 

๑.๒ รูปแบบ    ผลงำนสร้ำงสรรค์พร้อมด้วยสิ งตีพิมพ์หรือเอกสำรทำงวิชำกำร ที แสดงถึงแนวคิดในกำรวิจัย  
ค้นคว้ำและพัฒนำงำนนั้น ๆ กระบวนกำรในกำรวิจัยและพัฒนำ ผลกำรทดสอบคุณสมบัติต่ำง ๆ ทั้งที เป็นคุณสมบัติ
พ้ืนฐำนและคุณสมบัติพิเศษที เป็นข้อเด่น ผลกำรทดสอบในสภำพของกำรน่ำไปใช้จริงในสภำพที เหมำะสม และ
ศักยภำพของผลกระทบจำกกำรน่ำไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม 

๑.๓ การเผยแพร่     เผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ ำได้ผ่ ำนกำรประเมิน  
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้     
       ๑) กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแสดง กำรจัดกำรแสดง กำรแสดงสำธำรณะ กำรบันทึกภำพ กำรบันทึกเสียง
ภำพถ่ำย แถบบันทึกภำพ       
       ๒) เอกสำรประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื ออิเล็กทรอนิกส์  
      
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึ งไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 



๕๑ 
 

  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------- 

 

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ประเภท  ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒    วิธีที  3)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา...................................................................................  
 

ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ......................................... 
การเผยแพร่ผลงาน     กำรจัดนิทรรศกำร  กำรจัดแสดง   กำรจัดกำรแสดง         
     กำรแสดงสำธำรณะ  กำรบันทึกภำพ  กำรบันทึกเสียง 

    ภำพถ่ำย   แถบบันทึกภำพ  

การเผยแพร่ผลงานต้นแบบ และเอกสารประกอบ  พิมพ์เผยแพร่   สื ออิเล็กทรอนิกส์ 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) .............................. 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B  
 ระดับ B เป็นผลงำนที มีคุณค่ำทำงศิลปะ โดยสำมำรถอธิบำยหลักกำรและกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ที 

สื อควำมกับผู้รับได้เป็นอย่ำงดี 
 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีกำรวิเครำะห์หลักกำร องค์ควำมรู้และทฤษฎีเชิง

วิชำกำรที เชื อถือได้  
 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และเป็นกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ ตัวอย่ำงอันดีที เป็นประโยชน์

เด่นชัดต่อวงวิชำกำรหรือวิชำชีพของศิลปะแขนงนั้น ๆ ในระดับชำติ 

 ระดับ A+  
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นงำนที สร้ำงมิติใหม่ในด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ 
สุนทรียศำสตร์ และกำรศึกษำ ต่อวงวิชำกำรหรือวิชำชีพของศิลปะแขนงนั้น ๆ ในระดับ
นำนำชำติ 

 
ความเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................. ............................ 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 



๕๓ 
 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        ................................................................................... ......................................................................................  
      ลงชื อผู้ประเมิน ........................................................  
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 

 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม ผลงำนหรือชุดของผลงำนสร้ำงสรรค์ที แสดงให้เห็นถึงคุณค่ำทำงสุนทรียะ ปรัชญำ จริยธรรม หรือ
เป็นงำนที สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ของเจ้ำของผลงำน มีกำรน่ำเสนอพร้อม
ค่ำอธิบำยอันกอปรด้วยหลักวิชำที เอ้ือต่อกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมหมำยและคุณค่ำของงำน เช่น ผลงำน
สร้ำงสรรค์ ด้ำนวรรณกรรม ด้ำนศิลปะกำรแสดง ด้ำนดนตรี ด้ำนสถำปัตยกรรม กำรออกแบบ จิตรกรรม 
ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ และศิลปะด้ำนอื น ๆ 

๑.๒ รูปแบบ    งำนสร้ำงสรรค์ พร้อมบทวิเครำะห์ที อธิบำยหลักกำร หลักวิชำ และ/หรือควำมคิด เชิงทฤษฎี รวมทั้ง
กระบวนกำรและ/หรือเทคนิคในกำรสร้ำงงำน มีกำรให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที เอ้ือให้เกิดกำรตีควำมและกำรประเมิน
คุณค่ำสุนทรียะทำงวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ 

๑.๓ การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมิน โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 
       ๑) ผลงำนต้นแบบ และเอกสำรประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื ออิเล็กทรอนิกส์ 
        ๒) กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแสดง กำรจัดกำรแสดง กำรแสดงสำธำรณะ กำรบันทึกภำพ กำรบันทึกเสียง 
ภำพถ่ำย แถบบันทึกภำพ 
 

๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 



๕๔ 
 

  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------- 

 

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ประเภท  สิทธิบัตร (patent) 
ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒    วิธีที  3)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา...................................................................................  
 

ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ......................................... 
การเผยแพร่     หลักฐำนกำรน่ำสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่ำงแพร่หลำยในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
           ที เกี ยวข้อง  

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) .............................. 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B  
 ระดับ B เป็นสิทธิบัตรที ได้รับกำรข้ึนทะเบียนที มีกำรคิดค้นตำมหลักวิชำกำร 
 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีผู้น่ำไปวิจัยและพัฒนำต่อยอด และมีกำรน่ำไปใช้

อ้ำงอิงในผลงำนอื น ๆ  
 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ใช้ หรืออนุญำตให้ใช้สิทธิ์

ในสิทธิบัตรนั้น 

 ระดับ A+ 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีกำรขึ้นทะเบียนในระดับนำนำชำติ หรือมีเอกสำร
หลักฐำนว่ำมีกำรสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์ 

 
ความเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        ............................................................................................ .............................................................................  



๕๖ 
 

 

      ลงชื อผู้ประเมิน ........................................................  
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 
 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ประเภทสิทธิบัตร (patent)) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม สิทธิบัตรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสิทธิบัตร 

๑.๒ รูปแบบ    อำจจัดท่ำได้หลำยรูปแบบ ทั้งที เป็นรูปเล่ม หรือ สื ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ งประกอบด้วย 
        ๑) มีบทวิเครำะห์ที อธิบำย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงำนนั้น เพื อชี้ให้เห็นว่ ำเป็นผลงำนที ท่ำให้เกิดกำร
พัฒนำและควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร หรือเสริมสร้ำงควำมรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำขำวิชำหนึ ง ๆ หรือหลำย
สำขำวิชำได้อย่ำงไร ในแง่ใด 
       ๒) ต้องผ่ำนกำรพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐำนเป็นรำยละเอียดให้ครบถ้วนที แสดงถึงคุณค่ำของผลงำนนั้นด้วย 

๑.๓ การเผยแพร่    มีหลักฐำนกำรน่ำสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่ำงแพร่หลำยในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพที 
เกี ยวข้อง  
 

๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 



๕๗ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------- 

 

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ประเภท  ซอฟต์แวร์ (software) 
ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒    วิธีที  3)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา...................................................................................  
 

ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ......................................... 
การเผยแพร่     หลักฐำนกำรน่ำซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่ำงแพร่หลำยในวงวิชำกำร หรือวิชำชีพ 
         ที เกี ยวข้อง 

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) .............................. 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 
 ระดับ B เป็นงำนที มีกระบวนกำรวิจัยทุกข้ันตอน ถูกต้อง เหมำะสมตำมระเบียบวิธีวิจัย ซึ งแสดงให้

เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรหรือน่ำไปประยุกต์ใช้ได้ 
 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงำนที แสดงถึงกำรวิเครำะห์และน่ำเสนอผลเป็น

ควำมรู้ใหม่ที ลึกซ้ึงกว่ำงำนเดิมที เคยมีผู้ศึกษำมำแล้ว และได้ลิขสิทธิ์ 
 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องเป็นประโยชน์ด้ำนวิชำกำรอย่ำงกว้ำงขวำง หรือสำมำรถ

น่ำไปประยุกต์ได้อย่ำงแพร่หลำยในระดับชำติ 

 ระดับ A+ 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับกำรอ้ำงอิงและใช้งำนอย่ำงกว้ำงขวำงต่อวงวิชำกำร
หรือวิชำชีพที เกี ยวข้องในระดับนำนำชำติ 

 
ความเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................. ............................ 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        ................................................................................... ......................................................................................  



๕๘ 
 

      ลงชื อผู้ประเมิน ........................................................  
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 

 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ประเภทสิทธิบัตร (patent)) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม หมำยควำมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำมควำมหมำยของกฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ์ ซึ งเป็นผลงำนที ได้
จำกกำรวิจัย หรือกำรประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที มีหลักวิชำอันสำมำรถอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน 
รวมถึงซอฟต์แวร์ที เป็นกำรประยุกต์ หลักวิชำ เพื อประโยชนในกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ในเชิงวิชำกำร โดยต้องมี
ลักษณะใดลักษณะหนึ ง ดังนี้ 
       ๑) กำรด่ำเนินงำนโครงกำรที มีลักษณะกำรพัฒนำซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (numerical 
method) หรือกำรด่ำเนินงำนลักษณะ engineering design ซึ งเป็นกำรปรับปรุงกระบวนกำรออกแบบโดยตรง 
       ๒) งำนที มีลักษณะกำรปรับปรุง เปลี ยนแปลง และพัฒนำในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ (source code) เพื อ
พัฒนำระบบกำรท่ำงำนให้ดีขึ้น โดยมีกำรปรับปรุงระบบอย่ำงมีนัยส่ำคัญ 
       ๓) โครงกำรที มีกำรเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภำพและประเมินผลเพื อให้สอดคล้องกับง ำนวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ำหลังจำกกำรน่ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและซอฟต์แวร์มำใช้พัฒนำแล้วระบบ
กำรท่ำงำนดีขึ้นได้อย่ำงไร โดยต้องมีกำรปรับปรุงระบบหรือส่ำรวจควำมต้องกำร รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที 
ชัดเจน ซึ งมิได้น่ำเข้ำมำเพื อทดแทนระบบเดิมเพียงอย่ำงเดียว 
        ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงำนวิจัยและพัฒนำ 

๑.๒ รูปแบบ    อำจจัดท่ำได้หลำยรูปแบบ ทั้งที เป็นรูปเล่ม หรือสื ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ งประกอบด้วย 
       ๑) มีค่ำอธิบำย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงำนนั้น เช่น คู่มือที อธิบำยกำรใช้งำน หลักกำรของวิธีกำร
ท่ำงำนและหน้ำที ของซอฟต์แวร์ดังกล่ำวอย่ำงละเอียดและชัดเจน เพื อชี้ให้เห็นว่ำเป็นผลงำนที ท่ำให้เกิดกำรพัฒนำ
และควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร หรือเสริมสร้ำงควำมรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำขำวิชำนั้น ๆ ได้อย่ำงไร ในแง่ใด 
       ๒) ต้องผ่ำนกำรพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐำนเป็นรำยละเอียดให้ครบถ้วนที แสดงถึงคุณค่ำของผลงำนนั้นด้วย 

๑.๓ การเผยแพร่   มีหลักฐำนกำรน่ำซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่ำงแพร่หลำยในวงวิชำกำร หรือวิชำชีพที 
เกี ยวข้อง  
 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 



๕๙ 
 

  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
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ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 
 ระดับ B มีกำรรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศที ชัดเจน มีกำรระบุปัญหำหรือควำมต้องกำร โดยกำรมี

ส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้ำหมำย บุคลำกรภำครัฐ หรือบุคลำกรภำคเอกชน มีกำรวิเครำะห์
หรือสังเครำะห์ควำมรู้ที สำมำรถแก้ปัญหำที เกิดขึ้น หรือท่ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์  

 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีกำรถ่ำยทอดผลงำนทำงวิชำกำร จนเกิดกำร
เปลี ยนแปลงในทำงที ดีขึ้นอย่ำงเป็นที ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดกำรพัฒนำชุมชน สังคม 
องค์กรภำครัฐ หรือองค์กรภำคเอกชนนั้น 

 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องสำมำรถน่ำมำใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรแก้ไขปัญหำหรือท่ำ
ควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์จนเกิดกำรเปลี ยนแปลงในทำงที ดีขึ้นอย่ำงเป็นที ประจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำสังคม องค์กรภำครัฐ หรือองค์กรภำคเอกชนอื นได้ หรือก่อให้เกิดกำร
เปลี ยนแปลงเชิงนโยบำยในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 ระดับ A+ 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่ำงกว้ำงขวำง เป็นที ยอมรับใน
ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ หรือได้รับรำงวัลจำกองค์กรที ได้รับกำรยอมรับในระดับ
นำนำชำติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 

 
ความเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................. ............................ 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 



๖๑ 
 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        ........................................................................................... ..............................................................................  
 

      ลงชื อผู้ประเมิน ........................................................  
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
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-------------------------- 
 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม  
        ผลงำนวิชำกำรที เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อสำธำรณะ  
        ผลงำนที เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดกำรเปลี ยนแปลงในทำงที ดีขึ้น ทำงด้ำนใดด้ำนหนึ งหรือ
หลำยด้ำนเกี ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ งแวดล้อม อำชีพ เศรษฐกิจ กำรเมืองกำรปกครอง คุณภำพชีวิต 
หรือสุขภำพ หรือเป็นผลงำนที น่ำไปสู่กำรจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทำงปัญญำรูปแบบอื นที สำมำรถแสดงได้ 
เป็นที ประจักษ์ว่ำสำมำรถใช้แก้ปัญหำหรือพัฒนำสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงชัดเจน หรือสร้ำงกำร
เปลี ยนแปลงจำกกำรตระหนักและกำรรับรู้ปัญหำและแนวทำงแก้ไขของชุมชน 

๑.๒ รูปแบบ    จัดท่ำเป็นเอกสำร โดยมีค่ำอธิบำย/ ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงำนนั้น เพื อชี้ให้เห็นว่ำ เป็นผลงำน
ที ท่ำให้เกิดกำรพัฒนำเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีควำมเปลี ยนแปลงที ดีขึ้นและเกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร หรือ
เสริมสร้ำงควำมรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำขำวิชำหนึ ง หรือหลำยสำขำวิชำ และสำมำรถน่ำไปอ้ำงอิงได้ โดยต้อง
ปรำกฏเป็นที ประจักษ์ในประเด็น ต่อไปนี้ 

 กำรวิเครำะห์สภำพกำรณ์ก่อนกำรเปลี ยนแปลงที เกิดขึ้น 
 กำรมีส่วนร่วมและกำรยอมรับของสังคมเป้ำหมำย 
 กำรออกแบบหรือพัฒนำหรือแนวคิดหรือกระบวนกำรที ท่ำให้เกิดกำรเปลี ยนแปลงนั้น 
 ควำมรู้หรือควำมเชี ยวชำญที ใช้ในกำรท่ำให้เกิดกำรเปลี ยนแปลงนั้น 
 กำรคำดกำรณ์สิ งที จะตำมมำหลังจำกกำรเปลี ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
 กำรประเมินผลลัพธ์โดยกำรติดตำมกำรเปลี ยนแปลงที เกิดขึ้น 
 กำรสรุปแนวทำงกำรธ่ำรงรักษำหรือกำรน่ำไปขยำยผลหรือกำรปรับปรุงพัฒนำ 

 
 



๖๒ 
 

       ทั้งนี้ นอกจำกเอกสำรแสดงผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว อำจแสดงหลักฐำนเพิ มเติมอื น  ๆ เกี ยวกับผลงำน 
เช่น รูปภำพ หรือกำรบันทึกเป็นภำพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ จดหมำยยืนยันถึงผลประกอบกำรก่ำไรหรือ
ควำมเอ้ืออ่ำนวยจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หรือ ภำคประชำสังคม ที ได้รับผลประโยชน์ประกอบกำรพิจำรณำ
ด้วยก็ได้ 

๑.๓ การเผยแพร่    ให้มีกำรเผยแพร่โดยกำรจัดเวทีน่ำเสนอผลงำนในพ้ืนที หรือกำรเปิดให้เยี ยมชมพ้ืนที และจะต้อง
มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนอย่ำงกว้ำงขวำงในลักษณะใดลักษณะหนึ งที สอดคล้องกับผลงำน โดยกำรเผยแพร่นั้น
จะต้องมีกำรบันทึกเป็นเอกสำรหรือเป็นลำยลักษณ์อักษร ที สำมำรถใช้อ้ำงอิง หรือศึกษำค้นคว้ำต่อไปได้ 
 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
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ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B  
 ระดับ B เป็นต่ำรำที มีเนื้อหำสำระทำงวิชำกำรถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและกำรน่ำเสนอ

ที ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนในระดับอุดมศึกษำ 
 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีกำรวิเครำะห์และเสนอควำมรู้หรือวิธีกำรที ทันสมัยต่อ

ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชำกำร และมีกำรสอดแทรกควำมคิด
ริเริ มและประสบกำรณ์หรือผลงำนวิจัยของผู้ขอที เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ที เป็น
ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน 

 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องมีกำรกลั นกรองและสอดแทรกองค์ควำมรู้ที ได้จำก
ผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ขอ และได้รับกำรอ้ำงอิงและใช้สอนอย่ำงกว้ำงขวำงในวงวิชำกำร
ระดับชำติ มีควำมละเอียดและควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำรในระดับสูง 

 ระดับ A+ 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง  
๑. มีลักษณะเป็นงำนบุกเบิกทำงวิชำกำรและมีกำรสังเครำะห์จนถึงระดับที สร้ำงองค์ควำมรู้
ใหม่ (Body of Knowledge) หรือเสนอทฤษฎีใหม่ทำงวิชำกำรในเรื องใดเรื องหนึ ง 
๒. มีกำรกระตุ้นให้เกิดควำมคิดและค้นคว้ำอย่ำงต่อเนื อง โดยพิจำรณำจำกกำรได้รับกำร
อ้ำงอิงอย่ำงกว้ำงขวำงในระดับนำนำชำติ 
๓. เป็นที เชื อถือและยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพที เกี ยวข้องในระดับนำนำชำติ 

 
 
 



๖๔ 
 

ความเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................. ............................ 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        ................................................................................... ......................................................................................  
 

      ลงชื อผู้ประเมิน ........................................................  
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 
 
 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ประเภทต ารา 

-------------------------- 
 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม  
       งำนวิชำกำรที ใช้ส่ำหรับกำรเรียนกำรสอนทั้งวิชำ หรือเป็นส่วนหนึ งของวิชำ ซึ งเกิดจำกกำรน่ำข้อค้นพบจำก
ทฤษฎี จำกงำนวิจัยของผู้ขอ หรือควำมรู้ที ได้จำกกำรค้นคว้ำศึกษำ มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ รวบรวมและเรียบเรียง 
โดยมีมโนทัศน์ที ผู้เขียนก่ำหนดให้เป็นแกนกลำง ซึ งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื นอย่ำงเป็นระบบ มีเอกภำพ
สัมพันธภำพและสำรัตถภำพตำมหลักกำรเขียนที ดี ใช้ภำษำที เป็นมำตรฐำนทำงวิชำกำร และให้ควำมรู้ใหม่ อันเป็น
ควำมรู้ส่ำคัญที มีผลให้เกิดควำมเปลี ยนแปลงต่อวงกำรวิชำกำรนั้น ๆ 
       เนื้อหำสำระของต่ำรำต้องมีควำมทันสมัยเมื อพิจำรณำถึงวันที ผู้ขอยื นเสนอขอก่ำหนดต่ำแหน่งทำงวิชำกำร 
       ทั้งนี้ ผู้ขอก่ำหนดต่ำแหน่งจะต้องระบุวิชำที เกี ยวข้องในหลักสูตรที ใช้ต่ำรำเล่มที เสนอขอต่ำแหน่งทำง
วิชำกำรด้วย 
       ผลงำนทำงวิชำกำรที เป็น “ต่ำรำ” นี้อำจได้รับกำรพัฒนำขึ้นจำกเอกสำรค่ำสอนจนถึงระดับที มีควำมสมบูรณ์
ที สุด ซึ งผู้อ่ำนอำจเป็นบุคคลอื นที มิใช่ผู้เรียนในวิชำนั้น แต่สำมำรถอ่ำนและท่ำควำมเข้ำใจในสำระของต่ำรำนั้นด้วย
ตนเองได้โดยไม่ต้องเข้ำศึกษำในวิชำนั้น  
      หำกผลงำนทำงวิชำกำรที เคยเสนอเป็นเอกสำรประกอบกำรสอนหรือเอกสำรค่ำสอนไปแล้ว จะน่ำมำเสนอ
เป็นต่ำรำไม่ได้ เว้นแต่จะมีกำรพัฒนำจนเห็นได้ชัดว่ำเป็นต่ำรำ 
 



๖๕ 
 

๑.๒ รูปแบบ    เป็นรูปเล่มที ประกอบด้วยค่ำน่ำ สำรบัญ เนื้อเรื อง กำรอธิบำยหรือกำรวิเครำะห์ กำรสรุป กำรอ้ำงอิง 
บรรณำนุกรม และดัชนีค้นค่ำ ทั้งนี้ควรมีกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ กำรอธิบำย
สำระส่ำคัญมีควำมชัดเจน โดยอำจใช้ข้อมูล แผนภำพ ตัวอย่ำง หรือกรณีศึกษำประกอบจนผู้อ่ำนสำมำรถท่ำควำม
เข้ำใจในสำระส่ำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

๑.๓ การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมิน  
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวช้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 
       ๑) กำรเผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์ หรือ 
       ๒) กำรเผยแพร่โดยสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เช่น กำรเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม , e-learning, online 
learning 
       ๓) กำรเผยแพร่เป็น e-book โดยส่ำนักพิมพ์ซึ งเป็นที ยอมรับ 
       กำรเผยแพร่ดังกล่ำวนั้นจะต้องเป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำงมำกกว่ำกำรใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำงๆ  
ในหลักสูตรเท่ำนั้นจ่ำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ งที อำจแสดงกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงได้ แต่อำจใช้ดัชนีอื นวัดควำม
กว้ำงขวำงในกำรเผยแพร่ได้เช่นกัน 
 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลั กฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------- 

 

ประเภท  หนังสือ 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒    วิธีที  3)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา...................................................................................  
 

ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ......................................... 
การเผยแพร่     วิธีกำรพิมพ์    สื ออิเล็กทรอนิกส์ อำทิ กำรเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 

    e-book โดยส่ำนักพิมพ์ซึ งเป็นที ยอมรับ 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) .............................. 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 
 ระดับ B เป็นหนังสือที มีเนื้อหำสำระทำงวิชำกำรถูกต้องสมบูรณ์มีกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้และ

แนวคิดที ทันสมัย มีกำรน่ำเสนอที ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีกำรวิเครำะห์ เสนอควำมรู้หรือวิธีกำรที ทันสมัยต่อ

ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร มีกำรสอดแทรกควำมคิดริเริ มและประสบกำรณ์หรือผลงำน
ทำงวิชำกำรของผู้ขอ ที เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ที เป็นประโยชน์ต่อวงวิชำกำร
ระดับชำติ 

 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องมีกำรกลั นกรองและสอดแทรกองค์ควำมรู้ที ได้จำก
ผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ขอ และได้รับกำรอ้ำงอิงอย่ำงกว้ำงขวำงต่อวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ มีควำมละเอียดและควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำรในระดับสูง 

 ระดับ A+ 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
๑. มีลักษณะเป็นงำนบุกเบิกทำงวิชำกำรและมีกำรสังเครำะห์จนถึงระดับที สร้ำงองค์ควำมรู้
ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื องใดเรื องหนึ ง 
๒. มีกำรกระตุ้นให้เกิดควำมคิดและค้นคว้ำต่อเนื อง โดยพิจำรณำจำกกำรได้รับกำรอ้ำงอิง
อย่ำงกว้ำงขวำงในระดับนำนำชำติ 
๓. เป็นที เชื อถือและยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพที เกี ยวข้องในระดับนำนำชำติ 

 
 
 



๖๗ 
 

ความเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก .................................................... ...... 
        ............................................................................................................................. ............................................ 
 

      ลงชื อผู้ประเมิน ........................................................ 
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 
 

 
ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ประเภทหนังสือ 

-------------------------- 
 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม  
       งำนวิชำกำรที เกิดจำกกำรค้นคว้ำศึกษำควำมรู้ในเรื องใดเรื องหนึ งอย่ำงรอบด้ำนและลึกซึ้ง มีกำรวิเครำะห์
สังเครำะห์และเรียบเรียงอย่ำงเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที เป็นแกนกลำงและมโนทัศน์ย่อยที สัมพันธ์กัน 
มีควำมละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภำษำที เป็นมำตรฐำนทำงวิชำกำร ให้ทัศนะของผู้เขียนที สร้ำงเสริมปัญญำควำมคิดและสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรให้แก่สำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง เนื้อหำของหนังสือไม่จ่ำเป็นต้องสอดคล้อง
หรือเป็นไปตำมข้อก่ำหนดของหลักสูตรหรือของวิชำใดวิชำหนึ งในหลักสูตร และไม่จ่ำเป็นต้องน่ำไปใช้ประกอบกำร
เรียนกำรสอนในวิชำใดวิชำหนึ ง  
        เนื้อหำสำระของหนังสือต้องมีควำมทันสมัยเมื อพิจำรณำถึงวันที ผู้ขอยื นเสนอขอก่ำหนดต่ำแหน่งทำงวิชำกำร 
        หำกผลงำนทำงวิชำกำรที เคยเสนอเป็นเอกสำรประกอบกำรสอนหรือเอกสำรค่ำสอน ไปแล้ว จะน่ำมำเสนอ
เป็นหนังสือไม่ได้ 

๑.๒ รูปแบบ    เป็นรูปเล่มที ประกอบด้วย ค่ำน่ำ สำรบัญ เนื้อเรื อง กำรวิเครำะห์ กำรสรุป กำรอ้ำงอิง บรรณำนุกรม 
และดัชนีค้นค่ำ ที ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอำจมขี้อมูล แผนภำพ ตัวอย่ำง หรือกรณีศึกษำประกอบด้วยก็ได้ 
ตำมรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ งต่อไปนี้ 
        ๑) เป็นงำนที นักวิชำกำรเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือเอกสำรที ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทั้งเล่มอย่ำงมี
เอกภำพ มีรำกฐำนทำงวิชำกำรที มั นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที สร้ำงเสริมปัญญำ ควำมคิด และสร้ำงควำม
แข็งแกร่งทำงวิชำกำร 



๖๘ 
 

        ๒) เป็นงำนวิชำกำรบำงบทหรือส่วนหนึ งในหนังสือที มีผู้เขียนหลำยคน (book chapter) โดยจะต้องมีควำม
เป็นเอกภำพของเนื้อหำวิชำกำร ซึ งผู้อ่ำนสำมำรถท่ำควำมเข้ำใจ ในสำระส่ำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และ
เป็นงำนศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีระบบ มีกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยำอันเป็นที ยอมรับจนได้ข้อสรุปที 
ท่ำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร หรือน่ำไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีที ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลำยคน จะต้องระบุ
บทบำทหน้ำที ของแต่ละคนอย่ำงชัดเจน 
          จ่ำนวนบทที จะน่ำมำแทนหนังสือ ๑ เล่ม ต้องมีจ่ำนวนอย่ำงน้อย 5 บท และมีจ่ำนวนหน้ำรวมกันแล้วไม่
น้อยกว่ำ 80 หน้ำ โดยเนื้อหำสำระของบทในหนังสือทั้ง 5 บท จะต้องไม่ซ้่ำซ้อนกันและอยู่ในขอบข่ำยสำขำวิชำที 
เสนอขอก่ำหนดต่ำแหน่งทำงวิชำกำร ทั้งนี้ อำจอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันหรือหลำยเล่มก็ได้ และส่ำหรับกำรประเมิน
คุณภำพจะต้องประเมินคุณภำพโดยรวมทั้งหมด 

๑.๓ การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมิน โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 
        ๑) กำรเผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์ 
        ๒) กำรเผยแพร่โดยสื ออิเล็กทรอนิกส์ อำทิ กำรเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
        ๓) กำรเผยแพร่เป็น e-book โดยส่ำนักพิมพ์ซึ งเป็นที ยอมรับ 
        กำรเผยแพร่ดังกล่ำวนั้นจะต้องเป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำง โดยจ่ำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ งที อำจแสดงกำรเผยแพร่
อย่ำงกว้ำงขวำงได้ แต่อำจใช้ดัชนีอื นวัดควำมกว้ำงขวำงในกำรเผยแพร่ได้เช่นกัน 
        กรณีที ได้มีกำรพิจำรณำประเมินคุณภำพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด กำรน่ำหนังสือนั้น
ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ มเติมเนื้อหำในหนังสือเพื อน่ำมำเสนอขอก่ำหนดต่ำแหน่งทำงวิชำกำรครั้งใหม่ สำมำรถ
กระท่ำได้ แต่ให้มีกำรประเมินคุณภำพหนังสือที ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ ง 
 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้ งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 



๖๙ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------- 

 

ประเภท  บทความทางวิชาการ 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒    วิธีที  3)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา...................................................................................  
 

ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. .......................................... 
การเผยแพร่     บทควำมในวำรสำรทำงวิชำกำร   หนังสือรวมบทควำม 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) .............................. 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 
 ระดับ B เป็นบทควำมทำงวิชำกำรที มีเนื้อหำสำระที วิเครำะห์มำจำกวงวิชำกำรที ถูกต้องสมบูรณ์และ

ทันสมัย และมีกำรอ้ำงอิงอย่ำงเป็นระบบ มีแนวคิดและกำรน่ำเสนอที ชัดเจนเป็นประโยชน์
ต่อวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 

 ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีกำรสังเครำะห์และเสนอควำมรู้หรือวิธีกำรที ทันสมัย
ต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชำกำรและวิชำชีพ 

 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูลอย่ำงกว้ำงขวำงใน
ระดับชำติ มีควำมละเอียดและควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำรในระดับสูง 

 ระดับ A+ 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
๑. มีลักษณะเป็นงำนที มีกำรสังเครำะห์จนถึงระดับที สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ (Body of 
Knowledge) ทำงวิชำกำรในเรื องใดเรื องหนึ ง 
๒. มีกำรกระตุ้นให้เกิดควำมควำมคิดและค้นคว้ำต่อเนื อง เป็นที เชื อถือและยอมรับในวง
วิชำกำรหรือวิชำชีพที เกี ยวข้องในระดับนำนำชำติ 

 
ความเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................. ............................ 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
 



๗๐ 
 

๒. ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

     เข้าข่ายประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เนื องจำก ..........................................................  
        .................................................................................... .....................................................................................  
 

      ลงชื อผู้ประเมิน ........................................................  
                (.......................................................)  
              วันที ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
 
 
 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ประเภทบทความทางวิชาการ 

-------------------------- 
 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ 
๑.๑ ค านิยาม  
        งำนเขียนทำงวิชำกำรซึ งมีกำรก่ำหนดประเด็นที ต้องกำรอธิบำยหรือวิเครำะห์อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ มีกำร
วิเครำะห์ประเด็นดังกล่ำวตำมหลักวิชำกำร โดยมีกำรส่ำรวจวรรณกรรมเพื อสนับสนุนจนสำมำรถสรุปผลกำร
วิเครำะห์ในประเด็นนั้นได้ อำจเป็นกำรน่ำควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ มำประมวลร้อยเรียงเพื อวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 
โดยที ผู้เขียนแสดงทัศนะทำงวิชำกำรของตนไว้อย่ำงชัดเจนด้วย 
๑.๒ รูปแบบ    ประกอบด้วยกำรน่ำควำมที แสดงเหตุผลหรือที มำของประเด็นที ต้องกำรอธิบำยหรือวิเครำะห์ 
กระบวนกำรอธิบำยหรือวิเครำะห์และบทสรุป มีกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม ที ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
๑.๓ การเผยแพร่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ ง โดยต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมิน โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 
        ๑) เผยแพร่ในรูปของบทควำมในวำรสำรทำงวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลที  ก.พ.อ. ก่ำหนด ทั้งนี้ วำรสำรทำง
วิชำกำรนั้นอำจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ งพิมพ์หรือ เป็นสื ออิเล็กทรอนิกส์ 
         ๒) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทควำมในรูปแบบอื นที มีกำรบรรณำธิกำร โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ 
(Peer Reviewer) ประเมินคุณภำพ 
        เมื อได้เผยแพร่ “บทควำมวิชำกำร” ตำมลักษณะข้ำงต้นแล้ว กำรน่ำ “บทควำมวิชำกำร” นั้น มำแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งเพื อน่ำมำเสนอขอก่ำหนดต่ำแหน่งทำงวิชำกำรและให้มีกำรประเมินคุณภำพ 
“บทควำมวิชำกำร” นั้นอีกครั้งหนึ ง จะกระท่ำไม่ได้ 
 
 
 
  



๗๑ 
 

๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อเพื อก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยัน
ในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 


