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

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖4 
พ.ศ. 2565 

_________________ 
 

๑. แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ส าหรับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ัวไป 
     ๑.๑ กรณีไม่มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................ 
ขอก าหนดต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

        รองศาสตราจารย ์  วิธีท่ี ๑    วิธีท่ี ๒     
     ศาสตราจารย์    วิธีท่ี ๑    วิธีท่ี ๒     
ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
โดยวิธี  ปกติ       พิเศษ 

ประเมินโดย  
ชื่อ-สกุลผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด วันท่ีไดร้ับผลการประเมิน 

1.    
2.   
3.   

 

๑. คุณภาพผลงานโดยรวม  

ผลงานทางวิชาการ 
การมี

ส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพ  
(ต ่ำกว่ำ B / B / A / A+) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 2 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 3 

สรุปผล 

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

     

2. ผลงำนวิชำกำรเพื อพฒันำกำรเรียนกำรสอนและ
กำรเรียนรู้   
เรื อง .......................................................................... 

     

วันที่ส่งเอกสารการประเมิน...................... 

ก าหนดส่งผลการประเมิน......................... 

 



๒ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
การมี

ส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพ  
(ต ่ำกว่ำ B / B / A / A+) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 2 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 3 

สรุปผล 

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

     

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

     

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

     

6. พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนกุรม และ 
งำนวิชำกำรในลักษณะเดียวกัน   
เรื อง .......................................................................... 

     

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

     

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

     

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

     

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

     

11. ผลงำนรบัใช้สังคมและท้องถิ น 

เรื อง .......................................................................... 
     

12. ผลงำนนวัตกรรม 

เรื อง .......................................................................... 
     

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

สรุปผล - (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 
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๒. ผลการประเมิน  ผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน..........เรื่อง 

 ผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี 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   
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 
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    ๓.๒.๗ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
............................................................................................................................. ........................................................... 
................................................................................................................................................. ........................................
....................................................................................................................................................................................... 
    ๓.๒.๘ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ   
............................................................................................................................. ........................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 
    ๓.๒.๙ สิทธิบัตร   
............................................................................................................................. ........................................................... 
.................................................................................................................................... .....................................................
.............................................................................. .........................................................................................................  
    ๓.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์   
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................
.......................................................................................................................................... ............................................. 
    ๓.๒.๑1 ผลงำนรบัใช้ท้องถิ นและสงัคม 

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

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

............................................................................................................................. .......................................................... 
    ๓.๒.๑2 ผลงำนนวัตกรรม  
............................................................................................................................. ........................................................... 
................................................................................................................................ .........................................................
.......................................................................... .............................................................................................................  
 

   ๓.๔ ต ารา 

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................  
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๔. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

    ลงชื อ........................................................ประธำนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ

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

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

การเสนอผลงานทางวิชาการและเกณฑก์ารตดัสนิ 
 

๑. วิธีปกติ 

    ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ B และมีปริมำณ 
อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผลงำนวิจัย ๒ เรื อง หรือ  

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

(3) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และต่ำรำหรือหนงัสอื ๑ เล่ม 

โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (3) อย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ขออำจใช้
ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ที ได้รับกำรประเมินให้มีคุณภำพระดับ B หรือบทควำมทำงวิชำกำรที ได้รับกำร
ประเมินให้มีคุณภำพระดับ A แทนงำนวิจัยตำม (2) - (3) ได้ โดยที ผลงำนอย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

 กำรน่ำงำนวิจัยหรืองำนใด ๆ ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำ เพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อ
ส่ำเร็จกำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำน
ว่ำได้ท่ำกำรศึกษำหรือวิจัยเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด  
ในกรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะผลกำรศึกษำ หรือวิจัยที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น 

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

(๑) ผลงำนวิจัย ๒ เรื อง หรือ 
(๒) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ๑ รำยกำร 
และ 
(๔) ต่ำรำ หรอื หนังสือ ๑ เลม่ 

โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (2) ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร ที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ 
หรือระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และอย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสืออย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับ
แรก  (First  author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

วิธีท่ี ๒ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ 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  
   
                        โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (2) ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ หรือ

ระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และอย่ำงน้อย 2 เรื อง ที มีคุณภำพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดับแรก (First 
author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร
ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

 
          ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที  2  
ผู้ขออำจใช้ต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 2 เล่ม ที มีคุณภำพระดับ A ซึ งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  
author) และอย่ำงน้อย 1 เล่ม ที มีคุณภำพระดับ B แทนผลงำนตำม (1) - (2) ได้ ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมใน
ผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 
 

กำรน่ำงำนวิจัยหรืองำนใด ๆ  ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำ เพื อรับปริญญำประกำศนียบตัร หรือเพื อส่ำเรจ็
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ท่ำกำรศึกษำหรือวิจัยเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด  
ในกรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะผลกำรศึกษำ หรือวิจัยที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานนั้นต้องได้รับ
การเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และน ามาใช้ได้ไม่เกินจ านวน  
๑ ใน ๓ ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ จ านวนอย่างน้อย ๒ เรื่องด้วย  



๗ 
 

   ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภทต้องได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดง
หลักฐำนว่ำกำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ หรือสำขำวิชำ
ที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน 
 
    ๑.๓ ศาสตราจารย์ อำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดด้ังนี ้ 
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ 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 รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง 

                         และ 

                         (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม  

             โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 2 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

  วิธีท่ี ๒ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนที มีคุณภำพ และปริมำณ ดังต่อไปนี้ 
                         (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ

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

                        (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื นที ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง โดยที ผลงำนทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องมีคุณภำพ
ระดับ 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) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร
ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

 

 

 



๘ 
 

  การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ผู้ขออำจเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ A และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี ้

          (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ หรือระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือ 

          (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ หรือระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย  
2 เรื อง 

          และ 
          (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 2 เล่ม  

โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 2 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

 
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนที มีคุณภำพระดับ A+ และมีปริมำณ ดังต่อไปนี ้

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

                        (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ หรือระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 3 เรื อง 
หรือ 

                       (3) ต่ำรำ หรอื หนังสือ อย่ำงน้อย 3 เล่ม  

    โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 3 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ส่ำหรับต่ำรำหรือหนังสือ ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First 
author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

กำรน่ำงำนวิจัยหรืองำนใด ๆ  ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำ เพื อรับปริญญำประกำศนียบตัร หรือเพื อส่ำเรจ็
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ท่ำกำรศึกษำหรือวิจัยเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด  
ในกรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะผลกำรศึกษำ หรือวิจัยที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผลงานนั้นต้องได้รับ
การเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และน ามาใช้ได้ไม่เกินจ านวน  
๑ ใน ๓ ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ จ านวนอย่างน้อย ๒ เรื่องด้วย  

 



๙ 
 

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

 

๒. วิธีพิเศษ  
     ๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
          - ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรเช่นเดียวกับวิธีปกต ิ

- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ B 
 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

     ๒.๒ รองศาสตราจารย ์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดเ้ฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A 

 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

     ๒.๓ ศาสตราจารย์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดเ้ฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A+ 

 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

     ๑.๒ กรณีมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

        รองศาสตราจารย ์  วิธีท่ี ๑    วิธีท่ี ๒     
     ศาสตราจารย์    วิธีท่ี ๑    วิธีท่ี ๒     
ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
โดยวิธี  ปกติ       พิเศษ 

ประเมินโดย  
ชื่อ-สกุลผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด วันท่ีได้รับผลการประเมิน 

1.    
2.   
3.   

 
 

๑. คุณภาพผลงานโดยรวม 

    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ในกำรประชุม ครั้งที ....../.........เมื อวันที  .............................. ไดพ้ิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรแล้ว มีมติดังนี้ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
การมี

ส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพ  
(ต ่ำกว่ำ B / B / A / A+) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 2 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 3 

มติท่ีประชุม 

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

     

2. ผลงำนวิชำกำรเพื อพฒันำกำรเรียนกำรสอนและ
กำรเรียนรู้   
เรื อง .......................................................................... 

     

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

     

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

     

วันที่ส่งเอกสารการประเมิน...................... 

ก าหนดส่งผลการประเมิน......................... 

 



๑๑ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
การมี

ส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพ  
(ต ่ำกว่ำ B / B / A / A+) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 2 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 3 

มติท่ีประชุม 

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

     

6. พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนกุรม และ 
งำนวิชำกำรในลักษณะเดียวกัน   
เรื อง .......................................................................... 

     

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

     

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

     

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

     

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

     

11. ผลงำนรบัใช้ท้องถิ นและสังคม  
เรื อง .......................................................................... 

     

12. ผลงำนนวัตกรรม  
เรื อง .......................................................................... 

     

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

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

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

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

    สรุปผลการประเมิน    ผลงานทางวิชาการผ่านเกณฑ์  และเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง 

 ผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์  



๑๒ 
 

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   
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................................................................................................................................... .. 
    ๓.๒.๗ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .......................................................... .. 
 
 
 



๑๓ 
 

    ๓.๒.๘ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ   
............................................................................................................................. ........................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
    ๓.๒.๙ สิทธิบัตร   
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................................................................................................................................... .. 
    ๓.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์   
............................................................................................................................. ........................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
    ๓.๒.๑1 ผลงำนรบัใช้ท้องถิ นและสงัคม 

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

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

............................................................................................................................. ............................................................ 
    ๓.๒.๑2 ผลงำนนวัตกรรม 

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

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

......................................................................... .............................................................................................................. .. 
   ๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   ๓.๖ บทความทางวิชาการ 

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

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

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



๑๔ 
 

๔. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

 

                          ลงชื อ........................................................ประธำนกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ  
(.......................................................) 

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

ลงชื อ........................................กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ         ลงชื อ........................................กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ

     (..............................................)       (..............................................) 
วันที ....... เดือน ..................... พ.ศ. .......         วันที ....... เดือน ..................... พ.ศ. ....... 
 
 

ลงชื อ.......................................กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ          ลงชื อ........................................เลขำนุกำร 

     (..............................................)       (..............................................) 
วันที ....... เดือน ..................... พ.ศ. .......           วันที ....... เดือน ..................... พ.ศ. ....... 
 
 

การเสนอผลงานทางวิชาการและเกณฑก์ารตดัสนิ 
 

๑. วิธีปกติ 

    ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ B และมีปริมำณ 
อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผลงำนวิจัย ๒ เรื อง หรือ  

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

(3) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และต่ำรำหรือหนงัสอื ๑ เล่ม 

โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (3) อย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ขออำจใช้
ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ที ได้รับกำรประเมินให้มีคุณภำพระดับ B หรือบทควำมทำงวิชำกำรที ได้รับกำร
ประเมินให้มีคุณภำพระดับ A แทนงำนวิจัยตำม (2) - (3) ได้ โดยที ผลงำนอย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 



๑๕ 
 

 กำรน่ำงำนวิจัยหรืองำนใด ๆ ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำ เพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อ
ส่ำเร็จกำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำน
ว่ำได้ท่ำกำรศึกษำหรือวิจัยเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชั ด  
ในกรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะผลกำรศึกษำ 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 อำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ดังนี ้
     วิธีท่ี ๑ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ B และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงำนวิจัย ๒ เรื อง หรือ 
(๒) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ๑ รำยกำร 
และ 
(๔) ต่ำรำ หรอื หนังสือ ๑ เลม่ 

โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (2) ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร ที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ 
หรือระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และอย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสืออย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับ
แรก  (First  author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

วิธีท่ี ๒ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ 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  
   
                        โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (2) ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ หรือ

ระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และอย่ำงน้อย 2 เรื อง ที มีคุณภำพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดับแรก (First 
author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร
ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

 
          ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที  2  
ผู้ขออำจใช้ต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 2 เล่ม ที มีคุณภำพระดับ A ซึ งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  
author) และอย่ำงน้อย 1 เล่ม ที มีคุณภำพระดับ B แทนผลงำนตำม (1) - (2) ได้ ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมใน
ผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 
 
 



๑๖ 
 

กำรน่ำงำนวิจัยหรืองำนใด ๆ  ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำ เพื อรับปริญญำประกำศนียบตัร หรือเพื อส่ำเรจ็
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ท่ำกำรศึกษำหรือวิจัยเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด  
ในกรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะผลกำรศึกษำ หรือวิจัยที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานนั้นต้องได้รับ
การเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และน ามาใช้ได้ไม่เกินจ านวน  
๑ ใน ๓ ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ จ านวนอย่างน้อย ๒ เรื่องด้วย  

   ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภทต้องได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดง
หลักฐำนว่ำกำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ หรือสำขำวิชำ
ที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน 
 
    ๑.๓ ศาสตราจารย์ อำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดด้ังนี ้ 
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ 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 รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง 

                         และ 

                         (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม  

             โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 2 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

  วิธีท่ี ๒ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนที มีคุณภำพ และปริมำณ ดังต่อไปนี้ 
                         (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ

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 ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ

นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื นที ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง โดยที ผลงำนทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องมีคุณภำพ
ระดับ 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  



๑๗ 
 

    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) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร
ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 
 
  การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ผู้ขออำจเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ A และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี ้

          (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ หรือระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือ 

          (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ หรือระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย  
2 เรื อง 

          และ 
          (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 2 เล่ม  

โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 2 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 
 
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนที มีคุณภำพระดับ A+ และมีปริมำณ ดังต่อไปนี ้

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

                        (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ หรือระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 3 เรื อง 
หรือ 

                       (3) ต่ำรำ หรอื หนังสือ อย่ำงน้อย 3 เล่ม  

    โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 3 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ส่ำหรับต่ำรำหรือหนังสือ ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First 
author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

กำรน่ำงำนวิจัยหรืองำนใด ๆ  ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำ เพื อรับปริญญำประกำศนียบตัร หรือเพื อส่ำเรจ็
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ท่ำกำรศึกษำหรือวิจัยเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด  
ในกรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะผลกำรศึกษำ หรือวิจัยที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น 

 



๑๘ 
 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผลงานนั้นต้องได้รับ
การเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และน ามาใช้ได้ไม่เกินจ านวน  
๑ ใน ๓ ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ จ านวนอย่างน้อย ๒ เรื่องด้วย  

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

 

๒. วิธีพิเศษ  
     ๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
          - ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรเช่นเดียวกับวิธีปกต ิ  

- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ B 
 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

     ๒.๒ รองศาสตราจารย ์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดเ้ฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A 

 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

     ๒.๓ ศาสตราจารย์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดเ้ฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A+ 

 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

๒. แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ัวไป 

 

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................ 
ขอก าหนดต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

        รองศาสตราจารย ์  วิธีท่ี ๑    วิธีท่ี ๒     
     ศาสตราจารย์    วิธีท่ี ๑    วิธีท่ี ๒     
ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
โดยวิธี  ปกติ       พิเศษ 
 

๑. คุณภาพผลงานโดยรวม 

ประเภทผลงาน 

การม ี

ส่วนร่วม 
 

ระดับคุณภาพ 
(โปรดท่ำเครื องหมำย  ตำมระดับคุณภำพที ประเมิน 

ในแต่ละเรื อง) 
A+ A 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 อพฒันำกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้   
เรื อง .......................................................................................... 

     

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

     

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

     

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

     

6. พจนำนุกรม สำรำนุกรม  
นำมำนุกรม และงำนวิชำกำรในลกัษณะเดียวกัน   
เรื อง .......................................................................................... 

     

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

     

วันที่ได้รับเอกสารการประเมิน........................ 

วันที่ส่งผลการประเมิน.................................... 



๒๐ 
 

ประเภทผลงาน 

การม ี

ส่วนร่วม 
 

ระดับคุณภาพ 
(โปรดท่ำเครื องหมำย  ตำมระดับคุณภำพที ประเมิน 

ในแต่ละเรื อง) 
A+ A B ต่ ากว่า B 

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

     

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

     

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

     

11. ผลงำนรบัใช้ท้องถิ นและสังคม   
เรื อง .......................................................................................... 

     

12. ผลงำนนวัตกรรม 

เรื อง .......................................................................................... 
     

ต ารา จำ่นวน ..... เรื อง      

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

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

หนังสือ จ่ำนวน ..... เรื อง      

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

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

บทความทางวิชาการ จำ่นวน ..... เรื อง        

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

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

      

 

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

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

    สรุปผลการประเมิน    ผลงานทางวิชาการผ่านเกณฑ์  และเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง 

 ผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์  
 

๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป  
     ๓.๑ งานวิจัย 

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

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

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



๒๑ 
 

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



๒๒ 
 

    ๓.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์   
...................................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................ .........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 
 ๓.๒.๑1 ผลงำนรบัใช้ท้องถิ นและสงัคม 

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

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

.......................................................................................................................................................................................  
 ๓.๒.๑2 ผลงำนนวัตกรรม  
........................................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................... .................................................... 
   ๓.๔ ต ารา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๔. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

 

    ลงชื อ........................................................กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ  
          (.......................................................)  

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

 



๒๓ 
 

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 

 

 
การเสนอผลงานทางวิชาการและเกณฑก์ารตดัสนิ 

 

๑. วิธีปกติ 

    ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ B และมีปริมำณ 
อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผลงำนวิจัย ๒ เรื อง หรือ  

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

(3) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และต่ำรำหรือหนงัสอื ๑ เล่ม 

โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (3) อย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ขออำจใช้
ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ที ได้รับกำรประเมินให้มีคุณภำพระดับ B หรือบทควำมทำงวิชำกำรที ได้รับกำร
ประเมินให้มีคุณภำพระดับ A แทนงำนวิจัยตำม (2) - (3) ได้ โดยที ผลงำนอย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

 กำรน่ำงำนวิจัยหรืองำนใด ๆ ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำ เพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อ
ส่ำเร็จกำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำน
ว่ำได้ท่ำกำรศึกษำหรือวิจัยเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด  
ในกรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะผลกำรศึกษำ หรือวิจัยที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น 

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

 

 

 



๒๔ 
 

    ๑.๒ รองศาสตราจารย์ อำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ดังนี ้
     วิธีท่ี ๑ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ B และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงำนวิจัย ๒ เรื อง หรือ 
(๒) ผลงำนวิจัย ๑ เรื อง และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ๑ รำยกำร 
และ 
(๔) ต่ำรำ หรอื หนังสือ ๑ เลม่ 

โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (2) ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร ที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ 
หรือระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และอย่ำงน้อย 1 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสืออย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับ
แรก  (First  author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

วิธีท่ี ๒ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ 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  
   
                        โดยที งำนวิจัยตำม (1) - (2) ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ หรือ

ระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และอย่ำงน้อย 2 เรื อง ที มีคุณภำพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดับแรก (First 
author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร
ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

 
          ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที  2  
ผู้ขออำจใช้ต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 2 เล่ม ที มีคุณภำพระดับ A ซึ งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  
author) และอย่ำงน้อย 1 เล่ม ที มีคุณภำพระดับ B แทนผลงำนตำม (1) - (2) ได้ ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมใน
ผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 
 

กำรน่ำงำนวิจัยหรืองำนใด ๆ  ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำ เพื อรับปริญญำประกำศนียบตัร หรือเพื อส่ำเรจ็
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ท่ำกำรศึกษำหรือวิจัยเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด  
ในกรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะผลกำรศึกษำ หรือวิจัยที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานนั้นต้องได้รับ
การเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และน ามาใช้ได้ไม่เกินจ านวน  
๑ ใน ๓ ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ จ านวนอย่างน้อย ๒ เรื่องด้วย  



๒๕ 
 

   ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภทต้องได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดง
หลักฐำนว่ำกำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ หรือสำขำวิชำ
ที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน 

 
    ๑.๓ ศาสตราจารย์ อำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดด้ังนี ้ 
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ 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 รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง 

                         และ 

                         (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม  

             โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 2 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

  วิธีท่ี ๒ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนที มีคุณภำพ และปริมำณ ดังต่อไปนี้ 
                         (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ

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 ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ

นำนำชำติตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื นที ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 5 เรื อง โดยที ผลงำนทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องมีคุณภำพ
ระดับ 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) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร
ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

 

 

 
 



๒๖ 
 

  การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ผู้ขออำจเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ งมีคุณภำพระดับ A และมีปริมำณอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี ้

          (1) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 2 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ หรือระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด หรือ 

          (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ หรือระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย  
2 เรื อง 

          และ 
          (3) ต่ำรำ หรือ หนังสือ อย่ำงน้อย 2 เล่ม  

โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 2 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และต่ำรำหรือหนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 
 
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนที มีคุณภำพระดับ A+ และมีปริมำณ ดังต่อไปนี ้

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

                        (2) งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื อง ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที อยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ หรือระดับชำติ ตำมที  ก.พ.อ. ก่ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น รวมกันทั้งหมด อย่ำงน้อย 3 เรื อง 
หรือ 

                       (3) ต่ำรำ หรอื หนังสือ อย่ำงน้อย 3 เล่ม  

    โดยที ผลงำนตำม (1) - (2) อย่ำงน้อย 3 เรื อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ส่ำหรับต่ำรำหรือหนังสือ ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First 
author) ทั้งนี้ ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. 

กำรน่ำงำนวิจัยหรืองำนใด ๆ  ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำ เพื อรับปริญญำประกำศนียบตัร หรือเพื อส่ำเรจ็
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ท่ำกำรศึกษำหรือวิจัยเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด  
ในกรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะผลกำรศึกษำ หรือวิจัยที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผลงานนั้นต้องได้รับ
การเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และน ามาใช้ได้ไม่เกินจ านวน  
๑ ใน ๓ ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ จ านวนอย่างน้อย ๒ เรื่องด้วย  

 



๒๗ 
 

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

 

๒. วิธีพิเศษ  
     ๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
          - ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรเช่นเดียวกับวิธีปกต ิ

- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ B 
 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

     ๒.๒ รองศาสตราจารย ์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดเ้ฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A 

 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

     ๒.๓ ศาสตราจารย์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดเ้ฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A+ 

 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
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๓. แบบประเมินผลงานทางวิชาการแตล่ะประเภท โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ัวไป 

 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

----------------- 
ประเภท  งานวิจัย 

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง..................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     ในรูปของบทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร ( ระดับชำติ    ระดับนำนำชำติ)  

    ในหนังสอืรวมบทควำมวิจัย   ในรปูของรำยงำนกำรวิจัยฉบบัสมบูรณ์ 

    ในรูปของหนังสือ (monograph)     
    น่ำเสนอเป็นบทควำมวิจัยต่อที ประชุมทำงวิชำกำรที เป็นฉบับเตม็ของกำรประชุม   

สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ......................................................................................................................... ............... 
 

ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B เป็นงำนวิจัยที มีกระบวนกำรวิจัยทุกข้ันตอนถูกต้องเหมำะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ งแสดงให้
เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรหรือน่ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ระดับ A 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็น
ความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ ศึกษาแล้ว และต้องเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แพร่หลาย โดยมีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะหใ์ห้เหน็ถึงคุณประโยชน์ในด้านสังคมหรอืมลูค่า
ทางเศรษฐกิจจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (Third Party) ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ระดับ A+ 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่น (outstanding) รวมทั้งได้รับ
การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับแนวหน้านานาชาติของสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยมีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ให้
เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงในวงวิชาการ และวงวิชาชีพ
จากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (Third Party) ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 



๒๙ 
 

ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ประเภทงานวิจัย 

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

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ  และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวม 
ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการน าวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ 
(งานวิจัยประยุกต์-Applied research) หรืองานวิจัยสร้างสรรค์(Creative research) หรือการ
พัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน ์

รูปแบบ อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้  
๑. รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (research 

process) อาทิการก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรม ปริทัศน์โจทย์หรือ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวล
สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าได้น าความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์
และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

๒. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ และสั้น 
ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ  

๓. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึง่น างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 
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การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดย 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย 
สถาบัน ดังนี้  
   ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้  
       ๑.๑ วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับใน 
วงวิชาการในสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน 
อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มีก าหนดการเผยแพร่ อย่างแน่นอนชัดเจน 
       ๑.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
ได้แก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI 
และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
   ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้น ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ   
   ๓. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรองรวมถึง
ตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค า หรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้องก่อนการ
เผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ที่มาจากการประชุม
โดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัด
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่
ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าว 
จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลาย
สถาบัน  
   ๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานว่าได้ เผยแพร่ ไปยัง 
วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ตามที่สภามหาวิทยาลัย 
ก าหนด ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือ 
ตรวจรับงานจ้างเพื่อให้งานวิจัยน้ันเป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น  
   ๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา



๓๑ 
 

ก าหนด  
   เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมิน
คุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร  
  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 
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แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
ประเภท  ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง..................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร  หนังสือรวมบทควำมวิชำกำร  

    กำรประชุมวิชำกำรที มหีนังสือประมวลบทควำมในกำรประชุมทำงวิชำกำร (proceedings)   
    รำยงำนกำรวิจัยฉบบัสมบรูณ์   รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ที ไม่ได้รับอนุญำตให้เปิดเผย 
   เอกสำรแสดงทรัพยส์ินทำงปัญญำที เกิดจำกผลงำนดังกลำ่ว ระบุ................................   

 รำยงำนกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก 

สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B 

มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการมีส่วน
ร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้มท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีข้ึนอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น 

 ระดับ A 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาหรือ 
ท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายใน
วงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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 ระดับ A+ 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือแวดวงวิชาการ
อย่างกว้างขวางอย่างมีนัยส าคัญ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับ
รางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ   

 
ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ประเภทผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ส่วนใหญ่อยู่
ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาหรือการ
แก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้
เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนและเกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการในประเด็นต่อไปนี้  

   • ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ  

   • หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้  
   • ค าอธิบายกระบวนการแกป้ัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method)  
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   • ค าอธิบายถึงความรู้ความเช่ียวชาญที่ใช้ และการน าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องมาใช้  

   • ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหมท่ี่เกิดข้ึนภายหลงัเสรจ็สิ้นการวิจัย  

   • ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่คุณค่า (value chain) 
ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการอุตสาหกรรมนั้น  

   • ค าอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการน ากลับมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น การ
เขียนต ารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษ
ของนักศึกษา 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้  

๑. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการที่มี
หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้อง
มีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอตุสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 หมายเหต ุกรณีการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือ
การประชุมวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ให้ใช้
ลักษณะการเผยแพร่ตาม ๗.๑ งานวิจัย ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓  

  ๒. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของ
ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน  

  ๓. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบ
ของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม  

  ๔. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสาร
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดง
เหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว  
     ๕. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย หรือ
กิจกรรมทางวิชาการที่เช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท าเอกสารประกอบที่มี
เนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
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หมายเหต ุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการประเมินผลงานทาง
วิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมิน ดังต่อไปนี้  

     ๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน  

๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์ 
ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
     ๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมินจากการ
ตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมรว่มด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบด้วยตนเอง
หรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 

 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
ประเภท  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ชื่อผู้ขอ ............................................................................ 
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร    หนังสือรวมบทควำม 

 ผลผลิตของงำนกำรศึกษำแบบอิเล็กทรอนิกส ์  รำยงำนกำรศึกษำฉบบัสมบรูณ์  

    บทควำมวิจัยต่อที ประชุมทำงวิชำกำรที มีหนงัสอืประมวลบทควำมในกำรประชุมทำงวิชำกำร  
        (proceedings)    

สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ....................................................................................................................... ................. 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B 

   ๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปรับจาก 
แนวคิดเดิมหรือเป็นแนวคิดใหม่  

    ๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาที่พัฒนาข้ึนน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ 
หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง   

 ระดับ A 

   ๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับ B และ  

   ๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนา 
ผู้เรียนกลุ่มอื่นได้   
   ๓. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่ มี 
impact factors  

 

 



๓๗ 
 

 ระดับ A+ 

   ๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับ A และ  
   ๒. ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกยอ่งด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา 
หรืองานประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติและ/หรือระดบันานาชาติ 

 
ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

 
ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ประเภทผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม ผลงานวิชาการซึ่งอาจด าเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและพัฒนา  
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยค าอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานส าคัญ ได้แก่  
   (๑) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  
   (๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และเหตุผล หรือความเช่ือที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการ
สอนที่เป็นนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าว
อาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาข้ึน
ใหม่ หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือ
เทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน และ  
   (๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์จริง 



๓๘ 
 

แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับว่าได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน 

รูปแบบ    ๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ  
   ๒. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กจิกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบายแนวคิด
ในการพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดท าเป็นเอกสารหรือสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
ดังนี้  
   ๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์และมีการประเมนิคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
มีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
   ๒. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้  วารสารทางวิชาการนั้นอาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
   ๓. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ   
   ๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings)   
 หมายเหตุ  กรณีการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือ
การประชุมวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ให้ใช้
ลักษณะการเผยแพร่ตาม ๗.๑ งานวิจัย ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของ
งานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบายแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 



๓๙ 
 

  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
ประเภท  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง....................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     น่ำเสนอนโยบำย กฎหมำย แผน ค่ำสั ง หรอืมำตรกำรอื นใด ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ 
         เจ้ำหน้ำที ผูร้ับผิดชอบ  
   เผยแพร่นโยบำยสำธำรณะไปยงัผูเ้กี ยวข้อง 

สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B  

 ระดับ B 
เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูล หรือเหตุผลสนับสนุน ซึ่งแสดง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 ระดับ A 
เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับ B แต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาหรือพัฒนาที่
กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ที่มีคุณภาพ
ระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง 

 ระดับ A+ 
เป็นเกณฑ์เดียวกบัระดบั A และต้องได้รับกำรอ้ำงอิง อภิปรำยอย่ำงกว้ำงขวำงในสังคม หรือ
ได้รับกำรน่ำไปใช้โดยผู้รบัผิดชอบในนโยบำยสำธำรณะนั้น และเกิดประโยชน์ 

 
ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... .........................................  
........................................................................................ ............................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 



๔๑ 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ประเภทผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการด้านอื่น อันน าไปสู่
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิด หรือเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะหรือการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้ภาครัฐน าไปใช้ก าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน 
ค าสั่ง หรือมาตรการอื่นใด ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่า
ระดับชาติ ท้องถ่ิน หรือนานาชาติ 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์  สังเคราะห์สภาพปัญหาทาง
เศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นที่ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและ
ข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไข ปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ ทั้งนี้โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ 
แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอื่นใด เป็นผลผลิต (output) รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ์ (outcome) และ
ผลกระทบ (impact) ต่อสังคมในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้  
   ๑. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอื่นใด พร้อมค าอธิบายต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ  ทั้งได้มีการน าไปสู่การพิจารณา
หรือด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  
    ๒. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 



๔๒ 
 

๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     สิ งตีพมิพ์หรือสิ งพมิพ์อิเล็กทรอนกิส ์  
   หนังสือหรือแหลง่รวบรวมกรณีศึกษำ 

สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 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 ชัดเจนเปน็ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำร
สอนในระดบัอุดมศึกษำ 

 ระดับ A 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง  
เป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  
เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างแพร่หลาย  

 ระดับ A+ 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง  
   ๑. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น าเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมีผู้ศึกษามา
ก่อน มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน  
   ๒. เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 



๔๔ 
 

ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษา
เหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดข้ึนจริงมาจัดท าเป็น กรณีศึกษาเพื่อใช้ในการสอน 
(teaching case study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุ
ของปัญหาและปัจจัยอื่น ๆ  น ามาประกอบ การตัดสินใจและก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตาม
หลักวิชา หรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคล
หรือพฤติกรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจ  
ตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีน้ัน ๆ 

รูปแบบ    เอกสารที่ตีพมิพ์หรือเป็นสิ่งพมิพ์อเิล็กทรอนกิส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน  (teaching notes) 
และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน  คือ บทน า เนื้อหา และบทส่งท้าย  
   จ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องมีจ านวนอย่างน้อย ๕ 
กรณีศึกษา และมีจ านวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกนั
และอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับการประเมินคุณภาพจะต้อง
ประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 



๔๕ 
 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิ เล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการ
โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ  
   ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้นๆ 
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
ประเภท  งานแปล 

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     วิธีกำรพิมพ ์  
   สื ออเิล็กทรอนกิสอ์ื น ๆ อำทิ กำรเผยแพร่ในรปูของซีดรีอม ฯลฯ  
สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B 
เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทั้งมีบทน าของผู้แปล ที่ให้ข้อมูล
ครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปล 

 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย   

 ระดับ A+ 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีบทน าเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความรู้ความเข้าใจของผู้แปล
ในเรื่องนั้นๆ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้แปลใส่ไว้ในบทน า 
หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี 

 
ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
 
 



๔๗ 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานวิชาการที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าใน
สาขาน้ัน ๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการ
แปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

รูปแบบ งานแปลพร้อมบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการ
พัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชา
นั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าได้ผ่านการประเมิน  โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  

   ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์  

   ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 

   การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ 
ในหลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้แต่อาจใช้ดัชนี
อื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน กรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หาก
คณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงานแปลซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนได้ 
ทั้งนี้ เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่
ต้องน างานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง   



๔๘ 
 

     กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
การน างานแปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในงานแปลเพื่อน ามาเสนอ ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพงานแปลที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๔๙ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     วิธีกำรพิมพ ์  
   สื ออเิล็กทรอนกิสอ์ื น ๆ อำทิ กำรเผยแพร่ในรปูของซีดรีอม ฯลฯ  
สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B 

เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้น
ก าเนิด และบ่งช้ีความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา วิเคราะห์และ
ตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย มีการให้อรรถาธิบาย
เชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค  

 ระดับ A 

เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ
วัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งช้ีถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก  
มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งใน
ลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 

 ระดับ A+ 

ให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A โดยมีข้อก าหนด
เพิ่มเติมดังนี้  
   ๑. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความส าคัญในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางวิชาการ  



๕๐ 
 

   ๒. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบบัได้  
   ๓. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการ 

 
ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

 

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

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานวิชาการที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าใน
สาขาน้ัน ๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการ
แปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

รูปแบบ งานแปลพร้อมบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการ
พัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชา 
นั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าได้ผ่านการประเมิน  โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  



๕๑ 
 

     ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพมิพ์  

๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 

การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่าง ๆ ในหลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้แต่อาจ
ใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน กรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา 
หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงานแปลซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ยิ่งข้ึนได้ ทั้งนี้ เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผู้ ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา โดยไม่ต้องน างานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง   
     กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
การน างานแปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในงานแปลเพื่อน ามาเสนอ ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพงานแปลที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
ประเภท  พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) 
   และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง....................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     วิธีกำรพิมพ ์  
   สื ออเิล็กทรอนกิส์  
สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B  

 ระดับ B 
เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พื้นฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาที่กว้างขวาง
ตามที่ยอมรับกันในวงวิชาการ 

 ระดับ A 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ช้ีให้เห็นถึงวิวัฒนาการของ
ศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชาน้ัน ๆ   

 ระดับ A+ 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการช้ีทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้เกิดความคิดเชิงวิพากษ์
และ/หรือ เกิดความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 
ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
 



๕๓ 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

 

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

 
ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

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

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อยในลักษณะอื่น ๆ  อันเป็น
ผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้งแสดงสถาะล่าสุดทางวิชาการ 
(state-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมค าหรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย จัดระบบ
อ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีค าน าที่ ช้ีแจง หลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่
น ามาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรมรวม หรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วย
ย่อย รวมทั้งดัชนีค้นค า ในกรณีที่จ าเป็น 

รูปแบบ ประกอบด้วยบทวิเคราะห์หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการ
พัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชา
นั้น ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน  โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
ดังนี้  
    ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ  
    ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 



๕๔ 
 

๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

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

    ภำพถ่ำย   แถบบันทึกภำพ  

การเผยแพร่เอกสารประกอบ  พิมพ์เผยแพร่   สื ออเิล็กทรอนกิส ์
สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B 
เป็นผลงำนที แสดงให้เห็นถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์ซึ งต้องใช้ควำมรู้เชิงวิชำกำร มีผลกำร
ทดสอบตำมหลักวิชำที ชัดเจน เชื อถือได้ และกำรน่ำผลงำนนั้นไปใช้มีศักยภำพในกำรส่งผล
กระทบทำงเศรษฐกิจหรือทำงสังคมในระดับปำนกลำง 

 ระดับ A 
เป็นผลงานที่แสดงให้เหน็ถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการมากขึ้น มีผลการ
ทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เช่ือถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการส่งผล
กระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง  

 ระดับ A+ 

เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มีผลการ
ทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เช่ือถือได้ผลงานมีคุณสมบัติ โดดเด่น และมีศักยภาพสูงในการ
น าไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

 
 



๕๖ 
 

ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์พืชหรือสตัว์
พันธ์ุใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์
หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งพัฒนาข้ึนจากการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ 

รูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงแนวคิดในการวิจัยค้นคว้า
และพัฒนางานนั้น ๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
คุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของการน าไปใช้จริงใน
สภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการน าไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  

   ๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ  
การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ   
   ๒. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 



๕๗ 
 

 ๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

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

    แถบบันทึกภำพ  สื ออเิล็กทรอนกิส ์  

    กำรเผยแพรท่ี เกิดจำกกำรใช้งำนจริงที ได้รับกำรยอมรบัในระดับชำติ หรอืนำนำชำติ 

    กำรไดร้ับเชิญไปบรรยำยหรอืในกำรประชุมวิชำกำรงำนศิลป์ หรือวิชำชีพในต่ำงประเทศ 
การเผยแพร่วรรณกรรมต้นแบบ หรือผลงานสร้างสรรค์ต้นแบบ และเอกสารประกอบ  
     พิมพ์เผยแพร่      สื ออเิล็กทรอนกิส ์
สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B  

 ระดับ B 

เป็นผลงานที่มีคุณภาพทางการสร้างสรรค์ โดยสามารถอธิบาย หลักการ แนวคิด กระบวนการ 
เทคนิค รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล เพื่อสื่อความให้กับผู้รับได้เป็นอย่างดี  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาของศิลปะ
แขนงนั้นๆ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร   

 ระดับ A 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นตัวอย่างอันดี ที่ยังประโยชน์เด่นชัดต่อวิชาการด้าน
งานสร้างสรรค์และการศึกษาแขนงนั้นๆ    
๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่า 
งานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาหรือสร้างสรรค์มาแล้ว   



๕๙ 
 

๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผล
กระทบต่อบุคคล องค์กร ชุมชน หรือสังคม หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพรห่ลาย 
หรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมีการน าไปใช้อ้างอิงในผลงานอื่น ๆ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ   

 ระดับ A+  

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นงานที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือน าเสนอสิ่งใหม่ใน
ด้านการสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ  
 ๑. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างลึกซึ้ง จนท าให้เกิดการ
สร้างความรู้ใหม่ ท าให้เกิดความก้าวหน้า เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม หรือได้รับการจดสิทธิบัตร
และมีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้ หรือประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง   
 ๒. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ 

 
ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ศิลปะ โดยผลงาน
ดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และต้องอธิบายได้
ว่ามีแนวคิดจากปรัชญา จริยธรรม สุนทรียภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความจริง ความดี 
ความงาม พร้อมค าอธิบาย อันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอื้อต่อการสรา้งความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย
และคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้าน
สถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรือศิลปะด้านอื่นๆ 

รูปแบบ งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ ความคิดเชิงทฤษฏี รวมทั้ง
กระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นความรู้ในการพัฒนาต่อ
ยอดผลงาน การน าเสนอความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสาขาวิชาชีพและการศึกษา ตลอดจนการ
แสดงคุณค่าของผลงานที่เอื้อให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน 

การเผยแพร ่ เผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน โดยต้อง
แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ได้ผ่านการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนส าหรับ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และไม่น้อยกว่าห้าคนส าหรับระดับรองศาสตราจารย์และระดับศาสตราจารย์
โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามเสียงส าหรับระดับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่าสามในห้าเสียงในระดับรองศาสตราจารย์ และไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง
ในระดับศาสตราจารย์ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  (peer reviewer) ต้องมิได้สังกัดเดียวกันกับผู้ขอจ านวน 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง   
    วิธีการเผยแพร่   

     ๑. วรรณกรรมต้นแบบหรือผลงานสร้างสรรค์ต้นแบบ และเอกสารประกอบต้องพิมพ์เผยแพร่ 
หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
     ๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ  การบันทึกเสียง 
ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ หรือการแสดงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     ๓. การเผยแพร่ที่เกิดจากการใช้งานจริงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ตลอดจนการเผยแพร่ที่เกิดจากการได้รับเชิญไปบรรยายหรือในการประชุมวิชาการงานศิลป์หรือ
วิชาชีพในต่างประเทศ ส าหรับศิลปะการแสดงต้องแสดงในกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรระดับประเทศ 



๖๑ 
 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ ของประเทศไทยหรือนานาชาติ สถานที่น าเสนอ
ผลงาน สร้างสรรค์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต้องเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพนั้นๆ และต้อง 
ด าเนินกิจกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องโดยเป็นเวทีแสดงผลงานอย่างตอ่เนื่องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี   

หมายเหตุ: คุณสมบัติของผู้ที่ท าหน้าทีเ่ป็น peer reviewer  

    ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาใกล้เคียง 
ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่น อาจารย์ประจ า ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญที่ยังคง
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ประจ าในสถาบันเดียวกับผู้ได้รับการประเมิน เป็นต้น  
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชา
ใกล้เคียง โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอสังกัด และไม่ได้อยู่ในบังคับ
บัญชาของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     หลักฐำนกำรน่ำสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่ำงแพรห่ลำยในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
           ที เกี ยวข้อง  

สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B  
 ระดับ B เป็นสิทธิบัตรที ได้รับกำรข้ึนทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ำมีผู้น่ำไปวิจัยหรือพัฒนำต่อยอด   

 ระดับ A 
เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการข้ึนทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ระดับชาต ิ

 ระดับ A+ 
เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการข้ึนทะเบยีนแลว้และพสิูจน์ได้ว่ามีผูน้ าไปใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติ 
และมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

 
ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

รูปแบบ อาจจัดท าไดห้ลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรปูเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึง่ประกอบด้วย   

   ๑. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้

เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

สาขาวิชาน้ัน ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด  

    ๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของ
ผลงานนั้นด้วย 

การเผยแพร ่ มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน ๆ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

 

๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 



๖๔ 
 

  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     หลักฐำนกำรน่ำซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยกุต์ใช้อย่ำงแพร่หลำยในวงวิชำกำร หรือวิชำชีพ 
         ที เกี ยวข้อง 

สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B 
เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

 ระดับ A 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง  
๑. เป็นผลงำนที แสดงถึงกำรวิเครำะห์และน่ำเสนอผลเป็นควำมรู้ใหม่ที ลึกซึ้งกว่ำงำนเดิม 
ที เคยมีผู้ศึกษำมำแล้ว  
๒. เป็นประโยชน์ด้ำนวิชำกำรอย่ำงกว้ำงขวำง หรือสำมำรถน่ำไปประยุกต์ได้อย่ำงแพร่หลำย 

 ระดับ A+ 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งานอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ 

 
ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
 

 



๖๖ 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ซอฟต์แวร์ (software)) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้
จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีหลักวิชาอันสามารถ
อธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์หลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้   

   ๑. การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธี เชิงตัวเลข 
(numerical method) หรือการด าเนินงานลักษณะ engineering design  ซึ่งเป็นการปรับปรุง
กระบวนการออกแบบโดยตรง   

   ๒. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ (source 
code) เพื่อพัฒนาระบบการท างานให้ดีข้ึน โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยส าคัญ   

   ๓. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร ์
มาใช้พัฒนาแล้วระบบการท างานดีข้ึนได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือส ารวจความต้องการ 
รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ซึ่งมิได้น าเข้ามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว   
   ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 

รูปแบบ อาจจัดท าไดห้ลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรปูเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึง่ประกอบด้วย  
   ๑. มีค าอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานน้ัน เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งาน หลักการของ
วิธีการท างานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิด



๖๗ 
 

ประโยชน์ต่อสาขาวิชาน้ัน ๆ ได้อย่างไร ในแง่ใด   

   ๒. ต้องผ่านการพิสูจน์หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงาน
นั้นด้วย 

การเผยแพร ่ มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายต่อวงวิชาการ หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ  โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
ประเภท  ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
ชื่อผู้ขอ ............................................................................ 
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การเผยแพร่     จัดเวทีน่ำเสนอผลงำนในพื้นที    เปิดใหเ้ยี ยมชมพื้นที  
สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) .......................................................................... .............................................................. 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B 

ลักษณะของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญในสาขาของผู้ยื่นขอ มีการแสดง
กระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ 
ที่มาจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย มีการแสดงการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ 
ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน หรือท าความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ข้ึนอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน หรือสังคมนั้น   

 ระดับ A 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และคุณภาพผลงานที่ยื่นขอจะต้องสามารถน าไปเป็นแบบอย่าง
ให้กับท้องถ่ินหรือสังคมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรือถูกน าไปใช้
เป็นนโยบายในระดับจังหวัด หรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

 ระดับ A+ 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A ผลงานต้องส่งผลกระทบต่อสังคม หรือแวดวงวิชาการ อย่าง
กว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

 
 
 



๖๙ 
 

ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถ่ินที่เกิดข้ึนโดยใช้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อย
หนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เปน็รูปธรรม โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานที่
เป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสงัคมนี้ต้องเป็นผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนทางด้านใดด้าน
หนึ่ง หรือหลายด้าน เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพเศรษฐกจิ 
การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรือทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนัก
และการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับ 
ผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าช้ีแจงที่ชัดเจน รายละเอียดเนื้อหาของเอกสารแสดงใหเ้ห็น
ถึงองค์ประกอบอย่างนอ้ยประกอบด้วย  
   ๑. การมีส่วนร่วมและการยอมรบัของทอ้งถ่ินและสังคมเปา้หมาย  

   ๒. สภาพการณ์ของท้องถ่ินและสงัคมก่อนการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน   

   ๓. กระบวนการที่ท าให้ท้องถ่ินและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน  
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   ๔. ความรู้หรือความเช่ียวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

   ๕. การคาดการณ์สิ่งทีจ่ะตามมาหลงัจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดข้ึนแล้ว  
   ๖. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากความรู้ หรือความเช่ียวชาญจากสาขาของผู้ยื่นขอ  

   ๗. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการทีเ่กิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป   

      การจัดท าเอกสารผลงานต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของ 
กลุ่มเป้าหมายหรือท้องถ่ิน นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐาน
เพิ่มเติมอื่น ๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นวีดิทัศน์ ภาพยนตร์  แถบเสียง   
      การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีการบูรณาการศาสตร์หลายสาขา สามารถขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการรับใช้ท้องถ่ินและสังคมได้จากผลความส าเร็จของทุกสาขา โดยผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการจะต้องแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญในการใช้ศาสตร์นั้นๆ เพื่อร่วมพัฒนาหรอื
แก้ปัญหาจนท าให้พื้นที่นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 

การเผยแพร ่      การเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถ่ินและสังคมท าได้โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่
หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวางในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเอกสารหรือเป็น 
ลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิงได้ หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน
การประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่ อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
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แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
ประเภท  ผลงานนวัตกรรม (ด้านเทคโนโลยี) 
ชื่อผู้ขอ ............................................................................ 
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     รำยงำนกำรพัฒนำผลงำนนวัตกรรมและกำรน่ำไปใช้ประโยชน์   

 เอกสำรแสดงทรัพยส์ินทำงปัญญำของผลงำนนวัตกรรม ระบุ............. 
 ผ่ำนเวทรีะดับชำติ หรอืระดบันำนำชำติ 

 กำรแพรห่ลำย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที ฝงัตัว (embedded) ในผลิตภัณฑ ์
    หรือกระบวนกำรผลิตหรือกำรบริกำร 

สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 

ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B 

   ๑. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรหรือ
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยมีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา พัฒนาและทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริง หรือการ
พัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงข้ึน หรือแสดงให้เห็นถึงข้ันเทคโนโลยี (Technology 
Readiness Level : TRL)  ในระดับ ๓ ข้ึนไป ที่ผ่านข้ันการพิสูจน์แนวคิด (proof-of-concept) 
และส่วนประกอบหรือช้ินส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
   ๒. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน และส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งาน หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added : EVA) ที่สูงข้ึน โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และ
เศรษฐกิจ 



๗๒ 
 

 ระดับ A 

   1. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีความ
แตกต่างจากเดิมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีข้ึน หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือ
คุณภาพที่สูงข้ึน หรือแสดงให้เหน็ถึงข้ันเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) 
ในระดับ ๕ ข้ึนไป ที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของทั้งระบบผ่านการทดสอบว่าท างานได้จริง เป็น
ต้นแบบระบบสมบู ร ณ์ ( full function prototype)  ส ามารถสา ธิตการท า ง านใน
สภาพแวดล้อมจริงตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  

   ๒. น าไปสู่การต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานด้วยการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ (commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สาธารณะ และเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
เป็นที่ประจักษ์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ที่
สูงข้ึน โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ  

 ระดับ A+ 

   ๑. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีข้ันสูงหรือมีการบูรณาการศาสตร์ที่น าไปสู่
การได้เทคโนโลยีใหม่หรือกระบวนการใหม่ หรือเป็นการเพิ่มคุณภาพ และคุณสมบัติใหม่ ๆ  
(key features) ของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ดีข้ึนกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หรือเกิดการ
ขยายผลที่น าไปสู่การจัดตั้งธุรกิจใหม่ (entity creation) อาทิ จัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเริ่มต้น 
(startup/spin-off) หรือการพฒันา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงข้ึน หรือแสดงให้เหน็ถึง 
ข้ันเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) ในระดับ ๘ ข้ึนไป เป็นเทคโนโลยทีี่
ผ่านการทดสอบครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมน าไปใช้งานจริงในภาคการผลิตและบริการ (fully 
qualified) หรือประสบผลส าเรจ็ในการใช้งานจรงิ (proven) ตามมาตรฐานสากล และแสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม  
   ๒. ได้รับการยอมรับระดับชาติ หรือ นานาชาติ และถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
(commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สาธารณะในวงกว้าง หรือก่อให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงแบบกา้วกระโดดสู่ระดับประเทศ หรือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมที่น าไปสู่
การผลิตหรือบริการมูลค่าสูง หรือสรา้งมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added 
: EVA) ที่สูงข้ึน โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

 
ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
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๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานนวัตกรรม) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม    ผลงานนวัตกรรมต้องเป็นสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่พัฒนาให้ดีข้ึนกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งส่งผลให้เกดิ
การพัฒนามาตรฐาน ประสิทธิภาพ มูลค่า คุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์สร้างผลกระทบ
ได้ในวงกว้างในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงสาธารณะ และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้    
    (๑) ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น ผลิตภัณฑ์ (product) การบริการ (service) กรรมวิธี
ที่เกี่ยวกับการผลิต (process) หรือ    
    (๒) ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหาร
การเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอื่นใด 

รูปแบบ     จัดท าเป็นเอกสารและหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ขอ ผลงานกระบวนการ 
พัฒนาผลงานนวัตกรรม การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ รวมถึง
ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากผลงานนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบดังนี้  
   ๑. เอกสารพร้อมหลักฐานข้อมูลคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง ที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในด้านต่าง ๆ การสร้างทีมงานหรอืเครือข่าย การผลักดันการน าผลงาน
ไปใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดความรู้สู่ผูใ้ช้ประโยชน์ อาทิ ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (I&E career 
preparation) ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายหรือเช่ือมโยงภาคส่วนอื่น (I&E engagement)  
   ๒. เอกสารพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรมที่สรุปข้อมูลที่แสดงให้เห็นการพัฒนา
ผลงาน สอดคล้องกับรูปแบบผลงานนวัตกรรมโดยสามารถจ าแนกตามผลงานนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีหรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังนี้  
      ๒.๑ ข้อมูลของสถานการณ์ปญัหากอ่นการด าเนินการ  
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      ๒.๒ ค าอธิบายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรือการท าให้เกิดคุณค่าในมิติใหม่ โดยระบุ
แนวทางใหม่ หรือวิธีการใหม่ หรือวิธีท าให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดีกว่าเดิม หรือวิธีที่ท า
ให้เกิดจากการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย หรือวิธีที่ท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หรือความรู้ใหม่ในประเทศจากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย รวมถึงการมีส่วนร่วมของการก าหนด
ปัญหาและแก้ปัญหา หรือการสร้างคุณค่าในมิติใหม่ 
      ๒.๓ ค าอธิบายถึงความรู้ความเช่ียวชาญที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือการสร้างคุณค่า  
      ๒.๔  ค าอธิบายถึงความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนภายหลังเสรจ็สิ้นการด าเนินการ    
      ๒.๕  ค าอธิบายถึงการด าเนินการหรอืการน าผลงานไปใช้ประโยชน์   
      ๒.๖  ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อผูใ้ช้  
   ๓. เอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่น ๆ  (ถ้ามี) ผู้เสนอผลงาน สามารถใช้เอกสาร
หลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่ใช้ในการ
พัฒนาบทบาทของผู้มีส่วนร่วม หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม อาทิ  
      ๓.๑ ข้อมูลทรพัย์สินทางปญัญา (intellectual property)  

      ๓.๒ ข้อมูลในการน าผลงานไปต่อยอด/สร้างมลูค่าเพิ่ม (entity creation) 

      ๓.๓ ข้อมูลการได้รบัทุนจากภายนอก (sponsored research)   

      ๓.๔ ข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์ (use & licensing) อาทิ หลักฐานการประเมินผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ หรือรายงานผลการ
ประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระ 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (peer reviewer) ที่ได้รับการยอมรับ  

   ๑. รายงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์ อาทิ  
      ๑.๑ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือรายงานเชิงเทคนิค ( technical report) ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (industry sponsored  activities) รวมถึงสัญญาหรือข้อตกลงการ
ท างานร่วมกันแสดงถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ (novel 
data/products) ข้อมูลวิธีการ/กระบวนการใหม่ (novel process /procedure) การออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลาย 
สถาบัน 

      ๑.๒ รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระที่แสดงถึงผลลัพธ์ ผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากผลงานนวัตกรรม  

      ๑.๓ ในกรณีที่ผลงานนวัตกรรมไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผล 
รวมถึงต้องมีหลักฐานยืนยันถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
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   ๒. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานนวัตกรรม อาทิ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
อนุสิทธิบัตร เอกสารแสดงการได้รับการข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  

   ๓. การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมผ่านเวทีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้มีการ
น าเสนอผลงานด้านนวัตกรรมสู่สาธารณะ  
   ๔. การแพร่หลาย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ฝังตัว (embedded) ในผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการผลิตหรือการบริการ   

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
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แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

กลุ่ม  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
ประเภท  ผลงานนวัตกรรม (ด้านสังคม) 
ชื่อผู้ขอ ............................................................................ 
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     รำยงำนกำรพัฒนำผลงำนนวัตกรรมและกำรน่ำไปใช้ประโยชน์   

 เอกสำรแสดงทรัพยส์ินทำงปัญญำของผลงำนนวัตกรรม ระบุ............. 
 ผ่ำนเวทรีะดับชำติ หรอืระดบันำนำชำติ 

 กำรแพรห่ลำย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที ฝงัตัว (embedded) ในผลิตภัณฑ ์
    หรือกระบวนกำรผลิตหรือกำรบริกำร 

สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ................................................................................................................. ....................... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B 

   ๑. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการด าเนินงานแบบครบกระบวนการ ครอบคลุม ตั้งแต่
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคมเป้าหมาย พัฒนา
ออกแบบกระบวนการ ทดสอบผลงานต้นแบบในสถานการณ์จริง และมีการติดตามประเมินผล
ลัพธ์ หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงข้ึน หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ
ความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness Level : SRL) ในระดับ ๓ ข้ึนไป ที่ผ่าน
การทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง หรือ มีการ
ตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพื้นที่น าร่องเพื่อยืนยันผลกระทบตามที่คาด
ว่าจะเกิดข้ึน เพื่อพิจารณาความพร้อมขององค์ความรู้และ เทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้ตาม
มาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

   ๒. น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดการ



๗๗ 
 

เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนและส่งผลกระทบทางบวกต่อผู้ใช้งาน หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added : EVA) ที่สูงข้ึน โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม 
และเศรษฐกิจ  

 ระดับ A 

   ๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และมีการน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย หรือเชิงระบบ 
หรือเชิงกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับองค์กรหรือเครือข่ายภาคส่วน (consortium) 
หรือชุมชนที่ดีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือคุณภาพที่สูงข้ึน 
หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้ และเทคโนโลยีด้านสังคม (Social Readiness 
Level : SRL) ในระดับ ๕ ข้ึนไป ที่แนวทางในการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ และถูก
น าเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน
สิ่งแวดล้อมอื่น ร่วมกับการปรับปรุงแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบ
แนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

   ๒. มีการน าไปใช้เป็นต้นแบบ หรือมีการถ่ายทอดการด าเนินงานไปยังองค์กร หรือ
เครือข่ายองค์กรหรือชุมชนอื่น หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value 
Added : EVA) ที่สูงข้ึน โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ  

 ระดับ A+ 

   ๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีการน าไปใช้ในเชิงนโยบาย หรือเชิงระบบ หรือเชิง
กลไก หรือการสร้างหน่วยธุรกิจ ที่ท างานลักษณะไม่แสวงหาก าไรหรือ social enterprise 
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญ (อาทิ นวัตกรรมภาครัฐ นวัตกรรม
สังคมดิจิทัล นวัตกรรม หน่วยเช่ือมโยง นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเชิงสังคม นวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจ แบ่งปัน) ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม หรือการพัฒนา หรือมาตรฐาน หรือ
คุณภาพที่สูงข้ึน หรือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยี ด้านสังคม 
(Social Readiness Level : SRL) ในระดับ ๘ ข้ึนไป ที่มีการเสนอแนวทางการพัฒนา การ
แก้ปัญหาในรูปแบบแผนการด าเนินงานที่สมบูรณ์ และได้รับการยอมรับ หรือ ได้รับการ
ยอมรับให้น าไปประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งแวดล้อม อื่น ๆ ได้จริง ตามมาตรฐานสากล และแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพในการน าไปใช้ ประโยชน์ได้จริง  
   ๒. น าไปสู่การขยายผลในวงกว้าง ในระดับพื้นที่เขตภูมิสังคมหรือจังหวัด หรือภูมิภาค 
หรือประเทศ หรือเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลนวัตกรรมทาง
สังคมหรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนวัตกรรมจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added : 
EVA) ที่สูงข้ึน โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 
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ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานนวัตกรรม) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม    ผลงานนวัตกรรมต้องเป็นสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่พัฒนาให้ดีข้ึนกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งส่งผลให้เกดิ
การพัฒนามาตรฐาน ประสิทธิภาพ มูลค่า คุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์สร้างผลกระทบ
ได้ในวงกว้างในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงสาธารณะ และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้    
    (๑) ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น ผลิตภัณฑ์ (product) การบริการ (service) กรรมวิธี
ที่เกี่ยวกับการผลิต (process) หรือ    
    (๒) ผลงานนวัตกรรมด้านสังคม เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหาร
การเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอื่นใด 

รูปแบบ     จัดท าเป็นเอกสารและหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ขอ ผลงานกระบวนการ 
พัฒนาผลงานนวัตกรรม การน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ รวมถึง
ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากผลงานนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบดังนี้  
   ๑. เอกสารพร้อมหลักฐานข้อมูลคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง ที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในด้านต่าง ๆ การสร้างทีมงานหรอืเครือข่าย การผลักดันการน าผลงาน
ไปใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดความรู้สู่ผูใ้ช้ประโยชน์ อาทิ ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (I&E career 
preparation) ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายหรือเช่ือมโยงภาคส่วนอื่น (I&E engagement)  
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   ๒. เอกสารพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรมที่สรุปข้อมูลที่แสดงให้เห็นการพัฒนา
ผลงาน สอดคล้องกับรูปแบบผลงานนวัตกรรมโดยสามารถจ าแนกตามผลงานนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีหรือผลงานนวัตกรรมด้านสังคม ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังนี้  
      ๒.๑ ข้อมูลของสถานการณ์ปญัหากอ่นการด าเนินการ  
      ๒.๒ ค าอธิบายแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา หรือการท าให้เกิดคุณค่าในมิติใหม่ โดยระบุ
แนวทางใหม่ หรือวิธีการใหม่ หรือวิธีท าให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดีกว่าเดิม หรือวิธีที่ท า
ให้เกิดจากการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย หรือวิธีที่ท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หรือความรู้ใหม่ในประเทศจากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย รวมถึงการมีส่วนร่วมของการก าหนด
ปัญหาและแก้ปัญหา หรือการสร้างคุณค่าในมิติใหม่ 
      ๒.๓ ค าอธิบายถึงความรู้ความเช่ียวชาญที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือการสร้างคุณค่า  
      ๒.๔  ค าอธิบายถึงความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนภายหลังเสรจ็สิ้นการด าเนินการ    
      ๒.๕  ค าอธิบายถึงการด าเนินการหรอืการน าผลงานไปใช้ประโยชน์   
      ๒.๖  ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อผูใ้ช้  
   ๓. เอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่น ๆ  (ถ้ามี) ผู้เสนอผลงาน สามารถใช้เอกสาร
หลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่ใช้ในการ
พัฒนาบทบาทของผู้มีส่วนร่วม หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม อาทิ  
      ๓.๑ ข้อมูลทรพัย์สินทางปญัญา (intellectual property)  

      ๓.๒ ข้อมูลในการน าผลงานไปต่อยอด/สร้างมลูค่าเพิ่ม (entity creation) 

      ๓.๓ ข้อมูลการได้รบัทุนจากภายนอก (sponsored research)   

      ๓.๔ ข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์ (use & licensing) อาทิ หลักฐานการประเมินผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ หรือรายงานผลการ
ประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระ 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (peer reviewer) ที่ได้รับการยอมรับ  

   ๑. รายงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์ อาทิ  
      ๑.๑ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือรายงานเชิงเทคนิค ( technical report) ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (industry sponsored  activities) รวมถึงสัญญาหรือข้อตกลงการ
ท างานร่วมกันแสดงถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ (novel 
data/products) ข้อมูลวิธีการ/กระบวนการใหม่ (novel process /procedure) การออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลาย 
สถาบัน 
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      ๑.๒ รายงานผลการประเมินผลกระทบจากผู้ประเมินอิสระที่แสดงถึงผลลัพธ์ ผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากผลงานนวัตกรรม  

      ๑.๓ ในกรณีที่ผลงานนวัตกรรมไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผล 
รวมถึงต้องมีหลักฐานยืนยันถึงการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  

   ๒. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานนวัตกรรม อาทิ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
อนุสิทธิบัตร เอกสารแสดงการได้รับการข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  

   ๓. การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมผ่านเวทีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้มีการ
น าเสนอผลงานด้านนวัตกรรมสู่สาธารณะ  
   ๔. การแพร่หลาย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ฝังตัว (embedded) ในผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการผลิตหรือการบริการ   

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
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แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

----------------- 
ประเภท  ต ารา 

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     วิธีกำรพิมพ ์    e-book โดยส่ำนักพิมพซ์ึ งเป็นที ยอมรบั 

    สื ออเิล็กทรอนกิสอ์ื นๆ เช่น กำรเผยแพร่ในรปูของซีดรีอม, e-learning, online learning 
สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 

ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B  

 ระดับ B เป็นต่ำรำที มีเนื้อหำสำระทำงวิชำกำรถูกต้องสมบูรณ์และทนัสมัย มีแนวคิด และกำรน่ำเสนอ
ที ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนในระดับอุดมศึกษำ 

 ระดับ A 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง  
   ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  
   ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  
   ๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
มีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง  

 ระดับ A+ 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง  

   ๑. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of  
Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
   ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการได้รับ การ
อ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ  
   ๓. เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ 
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ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ประเภทต ารา 

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

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม     งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจากการน า
ข้อค้นพบจากทฤษฎีจากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษา มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับ
มโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี  
ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่ อันเป็นความรู้ส าคัญที่มีผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ  

เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  

     ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอ 
ต าแหน่งทางวิชาการด้วย  
     ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาข้ึนจากเอกสารค าสอนจนถึงระดับที่มี
ความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชาน้ัน แต่สามารถอ่านและท าความ
เข้าใจในสาระของต าราน้ันด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชาน้ัน  
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    หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว  
จะน ามาเสนอเป็นต าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา 

รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง 
บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์  
การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบ 
จนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  

   ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์ หรือ  

   ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม , e-learning, 
online learning   

   ๓. การเผยแพรเ่ป็น e-book โดยส านักพมิพ์ซึง่เป็นที่ยอมรับ  
   การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ 
ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้
ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

   กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของต าราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด การน าต ารา
นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในต าราเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ 
สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพต าราที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  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 



๘๔ 
 

 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

----------------- 
ประเภท  หนังสือ 

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     วิธีกำรพิมพ ์    สื ออเิล็กทรอนกิส์ อำทิ กำรเผยแพร่ในรูปของซีดรีอม 

    e-book โดยส่ำนักพิมพซ์ึ งเป็นที ยอมรบั 
สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 

ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 
 ระดับ B เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและการ

น าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง  

   ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรอืวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  
   ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดงให้เหน็
ถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  
   ๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   
มีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง  

 ระดับ A+ 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง  
   ๑. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of 
Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
   ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการได้รับการ
อ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ  
   ๓. เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ 



๘๕ 
 

 
ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

 
ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ประเภทหนังสือ 

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

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม     งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง มีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่เป็นแกนกลางและ
มโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชาน้ัน ๆ  หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรและไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรยีนการสอนใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
   หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว  
จะน ามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้ 

รูปแบบ    เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง บรรณานุกรม 
และดัชนีค้นค าที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา



๘๖ 
 

ประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  
   ๑. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียงข้ึนทัง้เลม่
อย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา 
ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ  

   ๒. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book chapter) โดย
จะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้
โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่าง
ชัดเจน   

    จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ต้องมีจ านวนอย่างน้อย ๕ บท  และมีจ านวนหน้า
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนังสือทั้ง ๕ บท จะต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน
และอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจอยู่ในหนังสือเล่ม
เดียวกันหรือหลายเลม่ก็ได้ และส าหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  
   ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์   

   ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม   

   ๓. การเผยแพรเ่ป็น e-book โดยส านักพมิพ์ซึง่เป็นที่ยอมรับ  

การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเปน็ไปอย่างกว้างขวาง โดยจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดง
การเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน  
     กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
การน าหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
 



๘๗ 
 

  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

ประเภท  บทความทางวิชาการ 

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง....................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     ในรูปของบทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร ( ระดับชำติ    ระดับนำนำชำติ)  

    ในหนังสอืรวมบทควำมในรปูแบบอื น   
สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B 
เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิด
และการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ  

 ระดับ A 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง  
   ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ  
   ๒. สามารถน าไปอ้างอิงในฐานข้อมูลอย่างกว้างขวางในระดับชาติมีความละเอียดและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง 

 ระดับ A+ 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง  

   ๑. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of  
Knowledge) ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
   ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เช่ือถือและยอมรับ  
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 



๘๙ 
 

ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ประเภทบทความทางวิชาการ 

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

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม     งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้  
มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจน
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นน้ันได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวล 
ร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 

รูปแบบ    ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

การเผยแพร ่    เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  
   ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ ดังต่อไปนี้  
      ๑.๑ วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน 



๙๐ 
 

ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการ
เผยแพร่ อย่างแน่นอนชัดเจน  

      ๑.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ได้แก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI 
และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
   ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตาม
ลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “บทความวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง
เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” 
นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระท าไม่ได้ 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

4. แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ส าหรับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เฉพาะดา้น 
     4.๑ กรณีไม่มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................ 
ขอก าหนดต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

        รองศาสตราจารย ์  วิธีท่ี ๑    วิธีท่ี ๒     
     ศาสตราจารย์    วิธีท่ี ๑    วิธีท่ี ๒     
ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
โดยวิธี  ปกติ       พิเศษ 

ประเมินโดย  
ชื่อ-สกุลผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด วันท่ีได้รับผลการประเมิน 

1.    
2.   
3.   

 

๑. คุณภาพผลงานโดยรวม  

ผลงานทางวิชาการ 
การม ี

ส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพ  
(ต ่ำกว่ำ B / B / A / A+) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 2 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 3 

สรุปผล 

ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. เรื อง ..................................................................      
2. เรื อง ..................................................................      
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
จ่ำนวน ..... เรื อง 

     

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

     

ผลงานการสอน จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      
ผลงานนวัตกรรม จ่ำนวน ..... เรื อง        
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      

วันที่ส่งเอกสารการประเมิน...................... 

ก าหนดส่งผลการประเมิน......................... 

 



๙๒ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
การม ี

ส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพ  
(ต ่ำกว่ำ B / B / A / A+) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 2 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 3 

สรุปผล 

ผลงานศาสนา จ่ำนวน ..... เรื อง        
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      

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

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

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

    สรุปผลการประเมิน    ผ่านเกณฑ์ โดยไม่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยไม่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป 

     ๓.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
   ๓.๒ ผลงานสร้างสรรค์สันทรียะ ศิลปะ 

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

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

.......................................................................................................................................................................................  
   ๓.๔ ผลงานการสอน 

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

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

................................................................................................................................ ....................................................... 
   ๓.๕ ผลงานนวัตกรรม 

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

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

............................................................................................................................. .......................................................... 
   ๓.๖ ผลงานการสอน 

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

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

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



๙๓ 
 

๔. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

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

การเสนอผลงานทางวิชาการและเกณฑก์ารตดัสนิ 
 

วิธีปกติ 

1. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
    1.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำน อย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และได้รับ
กำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำร
มีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร ตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 

    1.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำน อย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B หรือ  
  วิธีท่ี ๒ ผลงำน อย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A   
   ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 

     1.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A หรอื 
  วิธีท่ี ๒ ผลงำน อย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 

  กำรน่ำผลงำนรับใช้ท้องถิ นและสังคมที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือ
เพื อส่ำเร็จกำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดง
หลักฐำนว่ำได้พัฒนำเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด ในกรณี
เช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น  

 



๙๔ 
 

  ในกรณีที ผู้ขอเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ซึ งเป็นผลงำนรับใช้ท้องถิ นและสังคมที มีเนื้อหำสำระ
และรูปแบบที เป็นเรื องเดียวกัน แต่ด่ำเนินกำรคนละพื้นที  หำกเป็นกำรด่ำเนินกำรในลักษณะที ขยำยผลเชิงพื้นที จำก
พื้นที เดียวไปสู่หลำยพื้นที ให้ครอบคลุมกว้ำงข้ึน โดยมีตัวแปรที แตกต่ำงกัน ก่อให้เกิดกลไกใหม่ มีกำรเปลี ยนแปลง
รูปแบบ และมีกำรพัฒนำต่อยอด ซึ งต้องไม่ใช่งำนเดียวกัน และซ้่ำซ้อนกัน ผู้ขออำจสำมำรถน่ำมำเสนอขอก่ำหนด
ต่ำแหน่งทำงวิชำกำรได้โดยอนุโลม  

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ  
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ันๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย   
 
2. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
    2.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และต้องได้รบั
กำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ ตำมลักษณะกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย โดยผู้ขอ
ต้องเป็นผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐   
 

    2.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๓ เรื อง  ซึ งมีคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย ๒ เรื อง 
และคุณภำพระดับ B อย่ำงน้อย ๑ เรื อง และต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ตำมลักษณะกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย อย่ำงน้อย ๑ เรื อง โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐  
 

    2.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๕ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย ๒ เรื อง 
และคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย ๓ เรื อง และต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ตำมลักษณะกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐  
 

กำรน่ำผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร 
หรือเพื อส่ำเร็จกำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดง
หลักฐำนว่ำได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำเพิ มเติม ขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำง
เห็นได้ชัด ในกรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น   

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ  
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมนิคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 
3. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการสอน  
    3.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และได้รับ
กำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำร
มีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร ตำมเอกสำรแนบท้ำย  



๙๕ 
 

    3.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B หรือ  
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 

    3.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A หรือ   
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  
  กำรน่ำผลงำนกำรสอนที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อส่ำเร็จ
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด  
ในกรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น   

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ  
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมนิคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย   
 

4. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรม  
   4.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
          คุณสมบัต ิ- ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  (ก) เป็นผู้มีบทบำทส่ำคัญในกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร (นักเรียน/นักศึกษำระดับต่ำง ๆ นักวิจัย บุคลำกร
จำกภำคอุตสำหกรรม ชุมชน หรือภำคประชำสังคม) ผ่ำนกำรเป็นผู้ดูแลปริญญำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
หรือกำรน่ำบุคลำกรเข้ำไปมีส่วนร่วมหลักในโครงกำรวิจัย มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้มีบทบำทสำ่คัญในกำรเชื อมโยงรับโจทย์
จำกผู้ใช้ประโยชน์ และ  
   (ข) เป็นผู้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และ 

ผลงาน - ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และได้รับกำรเผยแพร่ตำม
หลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น ผู้ประพันธ์อันดับแรก ( first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมใน
ผลงำนทำงวิชำกำร ตำมเอกสำรแนบท้ำย  

 

    4.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
 คุณสมบัติ - ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
  (ก) เป็นผู้มีบทบำทส่ำคัญในกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร (นักเรียน/นักศึกษำระดับต่ำง ๆ นักวิจัย บุคลำกร
จำกภำคอุตสำหกรรม ชุมชน หรือภำคประชำสังคม) ผ่ำนกำรเป็นผู้ดูแลปริญญำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
หรือกำรน่ำบุคลำกรเข้ำไปมีส่วนรว่มหลกัในโครงกำรวิจัย มีส่วนร่วมหรือเป็นผูม้ีบทบำทสำ่คัญในกำรเชื อมโยงรับโจทย์
จำกผู้ใช้ประโยชน์ และ  



๙๖ 
 

  (ข) เป็นผู้มีบทบำทส่ำคัญในกำรสร้ำงทีมงำน/เครือข่ำยร่วมกับภำยในหรือภำยนอกองค์กร อำทิ ระหว่ำง
มหำวิทยำลัย ระหว่ำงองค์กรภำครัฐ/ภำคเอกชน เป็นผู้น่ำทีมในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้นำ่
โครงกำรในกำรผลักดันกำรน่ำผลงำนนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมี หลักฐำนประกอบ  
  ผลงาน - ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B หรอื  
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
     4.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์  
  คุณสมบัติ - ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
  (ก) เป็นผู้มบีทบำทส่ำคัญในกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร (นกัเรียน/นักศึกษำระดบัต่ำง ๆ นักวิจัย บุคลำกร
จำกภำคอุตสำหกรรม ชุมชน หรือภำคประชำสังคม) ผ่ำนกำรเป็นผู้ดูแลปริญญำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
หรือกำรน่ำบุคลำกรเข้ำไปมสี่วนร่วมหลกัในโครงกำรวิจัย มสี่วนร่วมหรือเป็นผู้มีบทบำทส่ำคัญในกำรเชื อมโยงรับโจทย์
จำกผู้ใช้ประโยชน์ และ 
  (ข) เป็นผู้น่ำในกำรสร้ำงทีมงำน/เครือข่ำยร่วมกับภำยในหรือภำยนอกองค์กร อำทิ ระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
ระหว่ำงองค์กรภำครัฐ/ภำคเอกชน เป็นผู้น่ำทีมในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้น่ำแผนงำนหรือ
โครงกำรขนำดใหญ่ ในกำรผลักดันกำรน่ำผลงำนนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในระดับที มีผลกระทบในวงกว้ำง  
   ผลงาน - ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A หรอื   
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 

  กำรน่ำผลงำนนวัตกรรมที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อส่ำเร็จ
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนำเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด ใน
กรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น   

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ  
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมนิคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ  หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย   

 
5. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานศาสนา  
  ในกรณีที ผู้ขอเสนอผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนกำรสอนและด้ำนศำสนำ ผู้นั้นต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำง
ร้ำยแรง หรือไม่เคยต้องค่ำพิพำกษำให้จ่ำคุก เว้นแต่ควำมผิดที กระท่ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ และไม่เคย
ถูกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติช้ีมูลควำมผิด 



๙๗ 
 

 

    5.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และได้รับ
กำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น ผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ 
 

    5.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B หรือ  
  วิธีท่ี ๒ ผลงำน อย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
 

      5.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A หรือ   
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
 
  กำรน่ำผลงำนศำสนำที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อส่ำเร็จ
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด ใน
กรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น 

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ 
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมนิคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย  
  
  *เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพท่ีแสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาน้ัน การตัดสินของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
 
วิธีพิเศษ  
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
          - ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรเช่นเดียวกับวิธีปกต ิ
  - ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ B 
 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

     ๒. รองศาสตราจารย ์ 
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดเ้ฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A 

 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 



๙๘ 
 

     3. ศาสตราจารย์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดเ้ฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A+ 

 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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     4.๒ กรณีมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................  
ขอก าหนดต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

        รองศาสตราจารย ์  วิธีท่ี ๑    วิธีท่ี ๒     
     ศาสตราจารย์    วิธีท่ี ๑    วิธีท่ี ๒     
ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
โดยวิธี  ปกติ       พิเศษ 
 

ประเมินโดย  
ชื่อ-สกุลผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด วันท่ีได้รับผลการประเมิน 

1.    
2.   
3.   

 
 

๑. คุณภาพผลงานโดยรวม 

    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ในกำรประชุม ครั้งที ....../.........เมื อวันที  .............................. ได้พิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรแล้ว มีมติดังนี้ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
การม ี

ส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพ  
(ต ่ำกว่ำ B / B / A / A+) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 2 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 3 

สรุปผล 

ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. เรื อง ..................................................................      
2. เรื อง ..................................................................      
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
จ่ำนวน ..... เรื อง 

     

1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      
ผลงานการสอน จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง ................................................................. 
 

     

วันที่ส่งเอกสารการประเมิน...................... 

ก าหนดส่งผลการประเมิน......................... 

 



๑๐๐ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
การม ี

ส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพ  
(ต ่ำกว่ำ B / B / A / A+) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 1 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 2 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ท่านท่ี 3 

สรุปผล 

ผลงานนวัตกรรม จ่ำนวน ..... เรื อง        
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      
ผลงานศาสนา จ่ำนวน ..... เรื อง        
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      

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

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

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

    สรุปผลการประเมิน    ผลงานทางวิชาการผ่านเกณฑ์  และเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง 

 ผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์  
 

๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป 

     ๓.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................................................................ .................
.................................................................................................................. .................................................................... 
   ๓.๒ ผลงานสร้างสรรค์สันทรียะ ศิลปะ 

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

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

................................................................................................................................................................. ...................... 
   ๓.๔ ผลงานการสอน 

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

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

............................................................................................................................. .......................................................... 
   ๓.๕ ผลงานนวัตกรรม 

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

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

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



๑๐๑ 
 

   ๓.๖ ผลงานการสอน 

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

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

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

๔. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

 

                          ลงชื อ........................................................ประธำนกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ  
(.......................................................) 

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

ลงชื อ........................................กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ         ลงชื อ........................................กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ

     (..............................................)       (..............................................) 
วันที ....... เดือน ..................... พ.ศ. .......         วันที ....... เดือน ..................... พ.ศ. ....... 
 
 

ลงชื อ.......................................กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ           ลงชื อ........................................เลขำนุกำร 

     (..............................................)       (..............................................) 
วันที ....... เดือน ..................... พ.ศ. .......           วันที ....... เดือน ..................... พ.ศ. ....... 
 

 

การเสนอผลงานทางวิชาการและเกณฑก์ารตดัสนิ 
 

วิธีปกติ 

1. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
    1.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำน อย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และได้รับ
กำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำร
มีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร ตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 
 
 



๑๐๒ 
 

    1.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำน อย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B หรือ  
  วิธีท่ี ๒ ผลงำน อย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A   
   ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 
     1.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A หรอื 
  วิธีท่ี ๒ ผลงำน อย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 
  กำรน่ำผลงำนรับใช้ท้องถิ นและสังคมที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือ
เพื อส่ำเร็จกำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดง
หลักฐำนว่ำได้พัฒนำเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด ในกรณี
เช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น  

  ในกรณีที ผู้ขอเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ซึ งเป็นผลงำนรับใช้ท้องถิ นและสังคมที มีเนื้อหำสำระ
และรูปแบบที เป็นเรื องเดียวกัน แต่ด่ำเนินกำรคนละพื้นที  หำกเป็นกำรด่ำเนินกำรในลักษณะที ขยำยผลเชิงพื้นที จำก
พื้นที เดียวไปสู่หลำยพื้นที ให้ครอบคลุมกว้ำงข้ึน โดยมีตัวแปรที แตกต่ำงกัน ก่อให้เกิดกลไก ใหม่ มีกำรเปลี ยนแปลง
รูปแบบ และมีกำรพัฒนำต่อยอด ซึ งต้องไม่ใช่งำนเดียวกัน และซ้่ำซ้อนกัน ผู้ขออำจสำมำรถน่ำมำเสนอขอก่ำหนด
ต่ำแหน่งทำงวิชำกำรได้โดยอนุโลม  

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ  
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ันๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย   
 
2. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
    2.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และต้องได้รบั
กำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ ตำมลักษณะกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย โดยผู้ขอ
ต้องเป็นผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐   
 
    2.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๓ เรื อง  ซึ งมีคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย ๒ เรื อง 
และคุณภำพระดับ B อย่ำงน้อย ๑ เรื อง และต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ตำมลักษณะกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย อย่ำงน้อย ๑ เรื อง โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐  
 



๑๐๓ 
 

    2.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๕ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย ๒ เรื อง 
และคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย ๓ เรื อง และต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ตำมลักษณะกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐  

กำรน่ำผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร 
หรือเพื อส่ำเร็จกำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดง
หลักฐำนว่ำได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำเพิ มเติม ขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำง
เห็นได้ชัด ในกรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น   

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ  
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมนิคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 
3. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการสอน  
    3.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และได้รับ
กำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำร
มีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร ตำมเอกสำรแนบท้ำย  

    3.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B หรือ  
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 
    3.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A หรือ   
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  

  กำรน่ำผลงำนกำรสอนที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อส่ำเร็จ
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด  
ในกรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น   

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำ รย์ หรือ 
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมนิคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย   



๑๐๔ 
 

4. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรม  
   4.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
          คุณสมบัต ิ- ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  (ก) เป็นผู้มีบทบำทส่ำคัญในกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร (นักเรียน/นักศึกษำระดับต่ำง ๆ นักวิจัย บุคลำกร
จำกภำคอุตสำหกรรม ชุมชน หรือภำคประชำสังคม) ผ่ำนกำรเป็นผู้ดูแลปริญญำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
หรือกำรน่ำบุคลำกรเข้ำไปมีส่วนร่วมหลักในโครงกำรวิจัย มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้มีบทบำทสำ่คัญในกำรเชื อมโยงรับโจทย์
จำกผู้ใช้ประโยชน์ และ  
   (ข) เป็นผู้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และ 

ผลงาน - ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และได้รับกำรเผยแพร่ตำม
หลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น ผู้ประพันธ์อันดับแรก ( first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมใน
ผลงำนทำงวิชำกำร ตำมเอกสำรแนบท้ำย  

 
    4.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
 คุณสมบัติ - ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
  (ก) เป็นผู้มีบทบำทส่ำคัญในกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร (นักเรียน/นักศึกษำระดับต่ำง ๆ นักวิจัย บุคลำกร
จำกภำคอุตสำหกรรม ชุมชน หรือภำคประชำสังคม) ผ่ำนกำรเป็นผู้ดูแลปริญญำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
หรือกำรน่ำบุคลำกรเข้ำไปมีส่วนรว่มหลกัในโครงกำรวิจัย มีส่วนร่วมหรือเป็นผูม้ีบทบำทสำ่คัญในกำรเชื อมโยงรับโจทย์
จำกผู้ใช้ประโยชน์ และ  
  (ข) เป็นผู้มีบทบำทส่ำคัญในกำรสร้ำงทีมงำน/เครือข่ำยร่วมกับภำยในหรือภำยนอกองค์กร อำทิ ระหว่ำง
มหำวิทยำลัย ระหว่ำงองค์กรภำครัฐ/ภำคเอกชน เป็นผู้น่ำทีมในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้นำ่
โครงกำรในกำรผลักดันกำรน่ำผลงำนนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมี หลักฐำนประกอบ  
  ผลงาน - ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B หรอื  
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
     4.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์  
  คุณสมบัติ - ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
  (ก) เป็นผู้มบีทบำทส่ำคัญในกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร (นกัเรียน/นักศึกษำระดบัต่ำง ๆ นักวิจัย บุคลำกร
จำกภำคอุตสำหกรรม ชุมชน หรือภำคประชำสังคม) ผ่ำนกำรเป็นผู้ดูแลปริญญำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
หรือกำรน่ำบุคลำกรเข้ำไปมสี่วนร่วมหลกัในโครงกำรวิจัย มสี่วนร่วมหรือเป็นผู้มีบทบำทส่ำคัญในกำรเชื อมโยงรับโจทย์
จำกผู้ใช้ประโยชน์ และ 
  (ข) เป็นผู้น่ำในกำรสร้ำงทีมงำน/เครือข่ำยร่วมกับภำยในหรือภำยนอกองค์กร อำทิ ระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
ระหว่ำงองค์กรภำครัฐ/ภำคเอกชน เป็นผู้น่ำทีมในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้น่ำแผนงำนหรือ
โครงกำรขนำดใหญ่ ในกำรผลักดันกำรน่ำผลงำนนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในระดับที มีผลกระทบในวงกว้ำง  
 



๑๐๕ 
 

   ผลงาน - ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A หรอื   
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  

  กำรน่ำผลงำนนวัตกรรมที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อส่ำเร็จ
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนำเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด ใน
กรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น   

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ  
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมนิคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ  หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย   

 
5. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานศาสนา  
  ในกรณีที ผู้ขอเสนอผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนกำรสอนและด้ำนศำสนำ ผู้นั้นต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำง
ร้ำยแรง หรือไม่เคยต้องค่ำพิพำกษำให้จ่ำคุก เว้นแต่ควำมผิดที กระท่ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ และไม่เคย
ถูกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติช้ีมูลควำมผิด 
 
    5.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และได้รับ
กำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น ผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐   
 
    5.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B หรือ  
  วิธีท่ี ๒ ผลงำน อย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
  
    5.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A หรือ   
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+   

  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
 
 



๑๐๖ 
 

  กำรน่ำผลงำนศำสนำที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อส่ำเร็จ
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด ใน
กรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น 

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ 
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมนิคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย  
  
  *เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพท่ีแสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาน้ัน การตัดสินของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
 
วิธีพิเศษ  
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
          - ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรเช่นเดียวกับวิธีปกต ิ
  - ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ B 
 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

     ๒. รองศาสตราจารย ์ 
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดเ้ฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A 

 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

     3. ศาสตราจารย์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดเ้ฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A+ 

 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

5. แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะดา้น 

 

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

 

ชื่อผู้ขอ ............................................................................ 
ขอก าหนดต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

        รองศาสตราจารย ์  วิธีท่ี ๑    วิธีท่ี ๒     
     ศาสตราจารย์    วิธีท่ี ๑    วิธีท่ี ๒     
ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
โดยวิธี  ปกติ       พิเศษ 
 

๑. คุณภาพผลงานโดยรวม 

ผลงานทางวิชาการ 
การม ี

ส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพ  
(โปรดท่ำเครื องหมำย  ตำมระดับคุณภำพที ประเมิน 

ในแต่ละเรื อง) 
A+ A B ต่ ากว่า B 

ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. เรื อง ..................................................................      
2. เรื อง ..................................................................      
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
จ่ำนวน ..... เรื อง 

     

1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      
ผลงานการสอน จ่ำนวน ..... เรื อง      
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      
ผลงานนวัตกรรม จ่ำนวน ..... เรื อง        
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      
ผลงานศาสนา จ่ำนวน ..... เรื อง        
1. เรื อง .................................................................      
2. เรื อง .................................................................      

 
 
 
 

วันที่ได้รับเอกสารการประเมิน........................ 

วันที่ส่งผลการประเมิน.................................... 



๑๐๘ 
 

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

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

    สรุปผลการประเมิน    ผลงานทางวิชาการผ่านเกณฑ์  และเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง 

 ผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์  
 

๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป  
     ๓.๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
   ๓.๒ ผลงานสร้างสรรค์สันทรียะ ศิลปะ 

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

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

.......................................................................................................................................................................................  
   ๓.๔ ผลงานการสอน 

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

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

................................................................................................................................ ....................................................... 
   ๓.๕ ผลงานนวัตกรรม 

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

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

............................................................................................................................. .......................................................... 
   ๓.๖ ผลงานการสอน 

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

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

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

๔. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

 

    ลงชื อ........................................................กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ 
          (.......................................................)  

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



๑๐๙ 
 

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 

 
 

การเสนอผลงานทางวิชาการและเกณฑก์ารตดัสนิ 
 

วิธีปกติ 

1. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
    1.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำน อย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และได้รับ
กำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำร
มีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร ตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 

    1.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำน อย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B หรือ  
  วิธีท่ี ๒ ผลงำน อย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A   
   ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 

     1.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A หรอื 
  วิธีท่ี ๒ ผลงำน อย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 

  กำรน่ำผลงำนรับใช้ท้องถิ นและสังคมที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือ
เพื อส่ำเร็จกำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดง
หลักฐำนว่ำได้พัฒนำเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด ในกรณี
เช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น  

  ในกรณีที ผู้ขอเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื น ซึ งเป็นผลงำนรับใช้ท้องถิ นและสังคมที มีเนื้อหำสำระ
และรูปแบบที เป็นเรื องเดียวกัน แต่ด่ำเนินกำรคนละพื้นที  หำกเป็นกำรด่ำเนินกำรในลักษณะที ขยำยผลเชิงพื้นที จำก
พื้นที เดียวไปสู่หลำยพื้นที ให้ครอบคลุมกว้ำงข้ึน โดยมีตัวแปรที แตกต่ำงกัน ก่อให้เกิดกลไกใหม่ มีกำรเปลี ยนแปลง
รูปแบบ และมีกำรพัฒนำต่อยอด ซึ งต้องไม่ใช่งำนเดียวกัน และซ้่ำซ้อนกัน ผู้ขออำจสำมำรถน่ำมำเสนอขอก่ำหนด
ต่ำแหน่งทำงวิชำกำรได้โดยอนุโลม  



๑๑๐ 
 

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ  
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ันๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย   
 
2. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
    2.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และต้องได้รบั
กำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ ตำมลักษณะกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย โดยผู้ขอ
ต้องเป็นผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐   
 

    2.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๓ เรื อง  ซึ งมีคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย ๒ เรื อง 
และคุณภำพระดับ B อย่ำงน้อย ๑ เรื อง และต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ตำมลักษณะกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย อย่ำงน้อย ๑ เรื อง โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐  
 

    2.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๕ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+ อย่ำงน้อย ๒ เรื อง 
และคุณภำพระดับ A อย่ำงน้อย ๓ เรื อง และต้องได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ตำมลักษณะกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐  
 

กำรน่ำผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ ที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร 
หรือเพื อส่ำเร็จกำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดง
หลักฐำนว่ำได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำเพิ มเติม ขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำง
เห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น   

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ  
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมนิคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 
3. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการสอน  
    3.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และได้รับ
กำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำร
มีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร ตำมเอกสำรแนบท้ำย  

    3.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B หรือ  
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  



๑๑๑ 
 

    3.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A หรือ   
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 

  กำรน่ำผลงำนกำรสอนที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อส่ำเร็จ
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด  
ในกรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น   

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ  
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมนิคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย   
 
4. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรม  
   4.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
          คุณสมบัต ิ- ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  (ก) เป็นผู้มีบทบำทส่ำคัญในกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร (นักเรียน/นักศึกษำระดับต่ำง ๆ นักวิจัย บุคลำกร
จำกภำคอุตสำหกรรม ชุมชน หรือภำคประชำสังคม) ผ่ำนกำรเป็นผู้ดูแลปริญญำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
หรือกำรน่ำบุคลำกรเข้ำไปมีส่วนร่วมหลักในโครงกำรวิจัย มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้มีบทบำทสำ่คัญในกำรเชื อมโยงรับโจทย์
จำกผู้ใช้ประโยชน์ และ  
   (ข) เป็นผู้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และ 

ผลงาน - ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และได้รับกำรเผยแพร่ตำม
หลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น ผู้ประพันธ์อันดับแรก ( first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วมใน
ผลงำนทำงวิชำกำร ตำมเอกสำรแนบท้ำย  

 
    4.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
 คุณสมบัติ - ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
  (ก) เป็นผู้มีบทบำทส่ำคัญในกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร (นักเรียน/นักศึกษำระดับต่ำง ๆ นักวิจัย บุคลำกร
จำกภำคอุตสำหกรรม ชุมชน หรือภำคประชำสังคม) ผ่ำนกำรเป็นผู้ดูแลปริญญำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
หรือกำรน่ำบุคลำกรเข้ำไปมีส่วนรว่มหลกัในโครงกำรวิจัย มีส่วนร่วมหรือเป็นผูม้ีบทบำทสำ่คัญในกำรเชื อมโยงรับโจทย์
จำกผู้ใช้ประโยชน์ และ  
  (ข) เป็นผู้มีบทบำทส่ำคัญในกำรสร้ำงทีมงำน/เครือข่ำยร่วมกับภำยในหรือภำยนอกองค์กร อำทิ ระหว่ำง
มหำวิทยำลัย ระหว่ำงองค์กรภำครัฐ/ภำคเอกชน เป็นผู้น่ำทีมในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้นำ่
โครงกำรในกำรผลักดันกำรน่ำผลงำนนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมี หลักฐำนประกอบ  
 



๑๑๒ 
 

  ผลงาน - ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B หรอื  
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 

     4.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์  
  คุณสมบัติ - ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
  (ก) เป็นผู้มบีทบำทส่ำคัญในกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร (นกัเรียน/นักศึกษำระดบัต่ำง ๆ นักวิจัย บุคลำกร
จำกภำคอุตสำหกรรม ชุมชน หรือภำคประชำสังคม) ผ่ำนกำรเป็นผู้ดูแลปริญญำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
หรือกำรน่ำบุคลำกรเข้ำไปมสี่วนร่วมหลกัในโครงกำรวิจัย มสี่วนร่วมหรือเป็นผู้มีบทบำทส่ำคัญในกำรเชื อมโยงรับโจทย์
จำกผู้ใช้ประโยชน์ และ 
  (ข) เป็นผู้น่ำในกำรสร้ำงทีมงำน/เครือข่ำยร่วมกับภำยในหรือภำยนอกองค์กร อำทิ ระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
ระหว่ำงองค์กรภำครัฐ/ภำคเอกชน เป็นผู้น่ำทีมในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้น่ำแผนงำนหรือ
โครงกำรขนำดใหญ่ ในกำรผลักดันกำรน่ำผลงำนนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในระดับที มีผลกระทบในวงกว้ำง  
   ผลงาน - ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A หรอื   
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตำมลักษณะกำรมีส่วนร่วม ในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย  
 

  กำรน่ำผลงำนนวัตกรรมที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อส่ำเร็จ
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนำเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด ใน
กรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น   

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ  
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมนิคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ  หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย   

 
5. กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานศาสนา  
  ในกรณีที ผู้ขอเสนอผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนกำรสอนและด้ำนศำสนำ ผู้นั้นต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำง
ร้ำยแรง หรือไม่เคยต้องค่ำพิพำกษำให้จ่ำคุก เว้นแต่ควำมผิดที กระท่ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ และไม่เคย
ถูกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติช้ีมูลควำมผิด 
 
    5.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B และได้รับกำร
เผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น ผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐   



๑๑๓ 
 

    5.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ B หรือ  
  วิธีท่ี ๒ ผลงำน อย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐   
 
    5.3 ต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีท่ี ๑ ผลงำนอย่ำงน้อย ๒ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A หรือ   
  วิธีท่ี ๒ ผลงำนอย่ำงน้อย ๑ เรื อง ซึ งมีคุณภำพระดับ A+   
  ผลงำนตำมวิธีที  ๑ และวิธีที  ๒ ต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ด่ำเนินกำรหลักและมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
 

  กำรน่ำผลงำนศำสนำที ท่ำเป็นส่วนหนึ งของกำรศึกษำเพื อรับปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื อส่ำเร็จ
กำรศึกษำ หรือกำรอบรม มำเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำร ตำมข้อนี้ จะกระท่ำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐำนว่ำได้
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำเพิ มเติมขยำยผลต่อจำกเรื องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด ใน
กรณีเช่นน้ีให้พิจำรณำเฉพำะส่วนที เพิ มข้ึนจำกเดิมเท่ำนั้น 

  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ 
รองศำสตรำจำรย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ ที  ก.พ.อ. ก่ำหนด พร้อมแสดงหลักฐำนว่ำ
กำรเผยแพร่นั้นได้ผ่ำนกำรประเมนิคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิในสำขำวิชำน้ัน ๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง 
(peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ทั้งนี้ ตำมเอกสำรแนบท้ำย  
  
  *เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพท่ีแสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาน้ัน การตัดสินของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
 
วิธีพิเศษ  
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
          - ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรเช่นเดียวกับวิธีปกต ิ
  - ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ B 
 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

     ๒. รองศาสตราจารย ์ 
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดเ้ฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A 

 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

     3. ศาสตราจารย์  
- ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรไดเ้ฉพำะวิธีที  ๑ เท่ำนั้น 
- ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพอยู่ในระดับ A+ 

 - กำรตัดสินของที ประชุมตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์



๑๑๔ 
 

6. แบบประเมินผลงานทางวิชาการแตล่ะประเภท โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน 

 
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     จัดเวทีน่ำเสนอผลงำนในพื้นที    เปิดใหเ้ยี ยมชมพื้นที  
สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B 

ลักษณะของผลงำนต้องแสดงให้เห็นถึงควำมเชี ยวชำญในสำขำของผู้ยื นขอ มีกำรแสดง
กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศที ชัดเจน มีกำรระบุปัญหำหรือควำมต้องกำร 
ที มำจำกกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้ำหมำย มีกำรแสดงกำรวิเครำะห์หรือสังเครำะห์ควำมรู้ 
ที สำมำรถแก้ไขปัญหำที เกิดข้ึน หรือท่ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์จนเกิดกำรเปลี ยนแปลงที ดี
ข้ึนอย่ำงเป็นที ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ น หรือสังคมนั้น   

 ระดับ A 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และคุณภำพผลงำนที ยื นขอจะต้องสำมำรถน่ำไปเป็นแบบอย่ำง
ให้กับท้องถิ นหรือสังคมอื นได้ หรือก่อให้เกิดกำรเปลี ยนแปลงเชิงนโยบำย หรือถูกน่ำไปใช้
เป็นนโยบำยในระดับจังหวัด หรือประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 ระดับ A+ 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A ผลงำนต้องส่งผลกระทบต่อสังคม หรือแวดวงวิชำกำร อย่ำง
กว้ำงขวำง เป็นที ยอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ หรือได้รับรำงวัลจำกองค์กรที ได้รับกำร
ยอมรับในระดับนำนำชำต ิ

 
 
 



๑๑๕ 
 

ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม ผลงำนที เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ นที เกิดข้ึนโดยใช้ควำมเชี ยวชำญในสำขำวิชำอย่ำงน้อย
หนึ งสำขำวิชำ และปรำกฏผลที สำมำรถประเมินได้เปน็รูปธรรม โดยประจักษ์ต่อสำธำรณะ ผลงำนที 
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ นและสงัคมนี้ต้องเป็นผลใหเ้กิดกำรเปลี ยนแปลงในทำงที ดีข้ึนทำงด้ำนใดด้ำน
หนึ ง หรือหลำยด้ำน เกี ยวกับชุมชน วิถีชีวิต กำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม สิ งแวดล้อม อำชีพเศรษฐกจิ 
กำรเมืองกำรปกครอง คุณภำพชีวิต หรือสุขภำพ หรือเป็นผลงำนที น่ำไปสู่กำรจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรือทรัพย์สินทำงปัญญำ ในรูปแบบอื นที สำมำรถแสดงได้เป็นที ประจักษ์ว่ำสำมำรถใช้แก้ปัญหำ
หรือพัฒนำสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงชัดเจน หรือเป็นกำรเปลี ยนแปลงในควำมตระหนัก
และกำรรับรู้ในปัญหำและแนวทำงแก้ไขของชุมชน ทั้ งนี้ ไม่นับรวมงำนที แสวงหำก่ำไรและได้รับ 
ผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 

รูปแบบ จัดท่ำเป็นเอกสำรและมีค่ำอธิบำยหรือค่ำช้ีแจงที ชัดเจน รำยละเอียดเนื้อหำของเอกสำรแสดงใหเ้ห็น
ถึงองค์ประกอบอย่ำงนอ้ยประกอบด้วย  
   ๑. กำรมีส่วนร่วมและกำรยอมรบัของทอ้งถิ นและสังคมเปำ้หมำย  
   ๒. สภำพกำรณ์ของท้องถิ นและสงัคมก่อนกำรเปลี ยนแปลงที เกิดข้ึน   
   ๓. กระบวนกำรที ท่ำให้ท้องถิ นและสังคมเกิดกำรเปลี ยนแปลงที ดีข้ึน  
   ๔. ควำมรู้หรือควำมเชี ยวชำญที ใช้ในกำรท่ำให้เกิดกำรเปลี ยนแปลง  
   ๕. กำรคำดกำรณ์สิ งที จะตำมมำหลงัจำกกำรเปลี ยนแปลงได้เกิดข้ึนแล้ว  



๑๑๖ 
 

   ๖. กำรประเมินผลลัพธ์กำรเปลี ยนแปลงที เกิดข้ึนจำกควำมรู้ หรือควำมเชี ยวชำญจำกสำขำของผู้ยื นขอ  
   ๗. แนวทำงกำรติดตำมและธ่ำรงรักษำพัฒนำกำรที เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป   

      กำรจัดท่ำเอกสำรผลงำนต้องสำมำรถแสดงให้เห็นถึงกำรมีส่วนร่วมและกำรยอมรับของ 
กลุ่มเป้ำหมำยหรือท้องถิ น นอกจำกเอกสำรแสดงผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว อำจแสดงหลักฐำน
เพิ มเติมอื น ๆ เกี ยวกับผลงำน เช่น รูปภำพ หรือกำรบันทึกเป็นวีดิทัศน์ ภำพยนตร์  แถบเสียง   
      กำรพัฒนำหรือกำรแก้ปัญหำในพื้นที ที มีกำรบูรณำกำรศำสตร์หลำยสำขำ สำมำรถขอก่ำหนด
ต่ำแหน่งทำงวิชำกำรรับใช้ท้องถิ นและสังคมได้จำกผลควำมส่ำเร็จของทุกสำขำ โดยผู้ขอก่ำหนด
ต่ำแหน่งทำงวิชำกำรจะต้องแสดงให้เหน็ถึงควำมเชี ยวชำญในกำรใช้ศำสตร์นั้นๆ เพื อร่วมพัฒนำหรอื
แก้ปัญหำจนท่ำให้พื้นที นั้นเกิดกำรเปลี ยนแปลงอย่ำงเห็นได้ชัดเจน 

การเผยแพร ่      กำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรรับใช้ท้องถิ นและสังคมท่ำได้โดยกำรจัดเวทีน่ำเสนอผลงำนในพื้นที 
หรือกำรเปิดให้เยี ยมชมพื้นที และจะต้องมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะอย่ำงกว้ำงขวำงในลักษณะใด
ลักษณะหนึ งที สอดคล้องกับผลงำน โดยกำรเผยแพร่นั้นจะต้องมีกำรบันทึกเอกสำรหรือเป็น  
ลำยลักษณ์อักษรที สำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ หรือศึกษำค้นคว้ำต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำน
กำรประเมินคุณภำพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้นๆ หรือสำขำวิชำที เกี ยวข้อง (peer 
reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง ( fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

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

    แถบบันทึกภำพ  สื ออเิล็กทรอนกิส ์  

    กำรเผยแพรท่ี เกิดจำกกำรใช้งำนจริงที ได้รับกำรยอมรบัในระดับชำติ หรอืนำนำชำติ 

    กำรไดร้ับเชิญไปบรรยำยหรอืในกำรประชุมวิชำกำรงำนศิลป์ หรือวิชำชีพในต่ำงประเทศ 
การเผยแพร่วรรณกรรมต้นแบบ หรือผลงานสร้างสรรค์ต้นแบบ และเอกสารประกอบ  
     พิมพ์เผยแพร่      สื ออเิล็กทรอนกิส ์
สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B  

 ระดับ B 

เป็นผลงำนที มีคุณภำพทำงกำรสร้ำงสรรค์ โดยสำมำรถอธิบำย หลักกำร แนวคิด กระบวนกำร 
เทคนิค รวมถึงวิเครำะห์ สังเครำะห์ และสรุปผล เพื อสื อควำมให้กับผู้รับได้เป็นอย่ำงดี  
ซึ งแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรด้ำนงำนสร้ำงสรรค์และกำรศึกษำของศิลปะ
แขนงนั้นๆ และก่อให้เกิดกำรเปลี ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร   

 ระดับ A 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นตัวอย่ำงอันดี ที ยังประโยชน์เด่นชัดต่อวิชำกำรด้ำน
งำนสร้ำงสรรค์และกำรศึกษำแขนงนั้นๆ    
๑. เป็นผลงำนที แสดงถึงกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ น่ำเสนอผลเป็นควำมรู้ใหม่ที ลึกซึ้งกว่ำ 
งำนเดิมที เคยมีผู้ศึกษำหรือสร้ำงสรรค์มำแล้ว   
๒. เป็นประโยชน์ด้ำนวิชำกำรอย่ำงกว้ำงขวำง และก่อให้เกิดกำรเปลี ยนแปลงหรือส่งผล
กระทบต่อบุคคล องค์กร ชุมชน หรือสังคม หรือสำมำรถน่ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงแพรห่ลำย 



๑๑๘ 
 

หรือได้รับกำรจดสิทธิบัตรและมีกำรน่ำไปใช้อ้ำงอิงในผลงำนอื น ๆ เป็นที ยอมรับใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ   

 ระดับ A+  

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นงำนที สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ หรือน่ำเสนอสิ งใหม่ใน
ด้ำนกำรสร้ำงสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ  
 ๑. เป็นงำนบุกเบิกที มีคุณค่ำยิ ง มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์อย่ำงลึกซึ้ง จนท่ำให้เกิดกำร
สร้ำงควำมรู้ใหม่ ท่ำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ เกิดกำรใช้ประโยชน์ในแนวทำงหรือรูปแบบใหม่ๆ 
ก่อให้เกิดกำรเปลี ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม หรือได้รับกำรจดสิทธิบัตร
และมีหลักฐำนกำรน่ำสิทธิบัตรไปใช้ หรือประยุกต์ใช้อย่ำงกว้ำงขวำง   
 ๒. เป็นที ยอมรับและได้รับกำรอ้ำงอิงถึงอย่ำงกว้ำงขวำงในวงวิชำกำร หรือวิชำชีพที 
เกี ยวข้องในระดับนำนำชำติ 

 
ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
.......................................................................... ..........................................................................................................  
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม ผลงำนหรือชุดของผลงำนสร้ำงสรรค์ที แสดงให้เห็นถึงคุณค่ำทำงสุนทรียะ ศิลปะ โดยผลงำน
ดังกล่ำวต้องแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ของเจ้ำของผลงำน และต้องอธิบำยได้
ว่ำมีแนวคิดจำกปรัชญำ จริยธรรม สุนทรียภำพ ซึ งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่ำของควำมจริง ควำมดี 
ควำมงำม พร้อมค่ำอธิบำย อันกอปรด้วยหลักวิชำที เอื้อต่อกำรสรำ้งควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมหมำย
และคุณค่ำของงำน เช่น ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนวรรณกรรม ด้ำนศิลปะกำรแสดง ด้ำนดนตรี ด้ำน
สถำปัตยกรรม กำรออกแบบ จิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ หรือศิลปะด้ำนอื นๆ 



๑๑๙ 
 

รูปแบบ งำนสร้ำงสรรค์ พร้อมบทวิเครำะห์ที อธิบำยหลักกำร หลักวิชำ และ/หรือ ควำมคิดเชิงทฤษฏี รวมทั้ง
กระบวนกำรและ/หรือเทคนิคในกำรสร้ำงงำน กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ให้เห็นควำมรู้ในกำรพัฒนำต่อ
ยอดผลงำน กำรน่ำเสนอควำมรู้ใหม่ที มีคุณค่ำต่อกำรพัฒนำสำขำวิชำชีพและกำรศึกษำ ตลอดจนกำร
แสดงคุณค่ำของผลงำนที เอื้อให้เกิดกำรตีควำมและกำรประเมินคุณค่ำในหมู่ของผู้รับงำน 

การเผยแพร ่ เผยแพร่สู่สำธำรณชนในลักษณะใดลักษณะหนึ งอย่ำงกว้ำงขวำงมำแล้วไม่น้อยกว่ำสี เดือน โดยต้อง
แสดงหลักฐำนเชิงประจักษ์ว่ำ ได้ผ่ำนกำรประเมินจำกคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้นๆ หรือ
สำขำวิชำที เกี ยวข้อง (peer reviewer) ที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน จ่ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนส่ำหรับ
ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และไม่น้อยกว่ำห้ำคนส่ำหรับระดับรองศำสตรำจำรย์และระดับศำสตรำจำรย์
โดยกำรตัดสินของที ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมเสียงส่ำหรับระดั บ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ไม่น้อยกว่ำสำมในห้ำเสียงในระดับรองศำสตรำจำรย์ และไม่น้อยกว่ำสี ในห้ำเสียง
ในระดับศำสตรำจำรย์ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  (peer reviewer) ต้องมิได้สังกัดเดียวกันกับผู้ขอจ่ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำกึ งหนึ ง   
    วิธีการเผยแพร่   

     ๑. วรรณกรรมต้นแบบหรือผลงำนสร้ำงสรรค์ต้นแบบ และเอกสำรประกอบต้องพิมพ์เผยแพร่ 
หรือเผยแพร่โดยสื ออิเล็กทรอนิกส์  
     ๒. กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแสดง กำรแสดงสำธำรณะ กำรบันทึกภำพ  กำรบันทึกเสียง 
ภำพถ่ำย แถบบันทึกภำพ หรือกำรแสดงผ่ำนสื ออิเล็กทรอนิกส์ 
     ๓. กำรเผยแพร่ที เกิดจำกกำรใช้งำนจริงที ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ หรือนำนำชำติ
ตลอดจนกำรเผยแพร่ที เกิดจำกกำรได้รับเชิญไปบรรยำยหรือในกำรประชุมวิชำกำรงำนศิลป์หรือ
วิชำชีพในต่ำงประเทศ ส่ำหรับศิลปะกำรแสดงต้องแสดงในกิจกรรมที จัดโดยองค์กรระดับประเทศ 
ซึ งเป็นที ยอมรับในวงวิชำชีพของสำขำวิชำนั้นๆ ของประเทศไทยหรือนำนำชำติ สถำนที น่ำเสนอ
ผลงำน สร้ำงสรรค์ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติต้องเป็นที ยอมรับในวงกำรวิชำชีพนั้นๆ และต้อง 
ด่ำเนินกิจกรรมที เกี ยวเนื องโดยเป็นเวทีแสดงผลงำนอย่ำงตอ่เนื องมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี   
หมายเหตุ: คุณสมบัติของผู้ที ท่ำหน้ำที เป็น peer reviewer  
    ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน หมำยถึง ผู้มีควำมรู้ควำมเชี ยวชำญในสำขำวิชำน้ัน หรือสำขำวิชำใกล้เคียง 
ซึ งปัจจุบันมีสถำนภำพเป็นบุคลำกรประจ่ำ เช่น อำจำรย์ประจ่ำ ผู้มีควำมรู้ควำมเชี ยวชำญที ยังคง
ปฏิบัติงำนหรือปฏิบัติหน้ำที ประจ่ำในสถำบันเดียวกับผู้ได้รับกำรประเมิน เป็นต้น  
     ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก หมำยถึง ผู้มีควำมรู้ควำมเชี ยวชำญในสำขำวิชำนั้น หรือ สำขำวิชำ
ใกล้เคียง โดยต้องเป็นบุคคลที มิใช่บุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำที ผู้ขอสังกัด และไม่ได้อยู่ในบังคับ
บัญชำของสถำบันอุดมศึกษำน้ัน 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง ( fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
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  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
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แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่ – เอกสารสรุปผลการจัดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสอนท่ีผ่านการใช้งานจริง 

           ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีกำรศึกษำ  ไม่น้อยกว่ำ 4 ภำคกำรศึกษำ   

            ไม่น้อยกว่ำ 4 กระบวนวิชำ        
สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B  

 ระดับ B 

   ๑. แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ นวัตกรรม เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ปรับจากแนวคิดเดิม 
หรือเป็นแนวคิดใหม่  
   ๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานที่พัฒนาข้ึนน าไปสู่ผลลัพธ์ การจัดการเรียนรู้ หรือ
สมรรถนะผู้เรียนเชิงประจักษ์ หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ และต้องมีหลักฐาน
ชัดเจนว่าผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอื่นได้ การขยายผล
ใช้งาน เป็นต้นแบบภายในคณะ มหาวิทยาลัย  

 ระดับ A 
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษาสามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายนอก มหาวิทยาลัย โดยนิติบุคคลอื่น   

 ระดับ A+  
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษาผ่านการรับรอง
มาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ  
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ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ประเภทผลงานการสอน 

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

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม ผลงานการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรของ สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันอื่นที ่
ก.พ.อ. ก าหนด อันประกอบด้วย กระบวนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน วิธีการสอน สื่อการ
สอน การวัดและประเมินผล) หรือนวัตกรรมการสอน อันเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพ 
ได้ใช้ปฏิบัติในงานประจ ามาแล้ว และเกิดผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ที่ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด และก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอนได้รับการเผยแพร่
ครบถ้วนสมบูรณ์ในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือมีการถ่ายทอดสู่การใช้งานจริงใน
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าช้ีแจงรายละเอียดที่ชัดเจน รายละเอียดเนื้อหาของเอกสาร
ที่น าเสนอนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญดงัต่อไปนี้   
   ๑. สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรอืปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   ๒. ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล ที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่
เป็นนวัตกรรม หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น รูปแบบ
การสอน หรือการสอนแนวใหม่ เทคนิค  สื่อการสอน เทคโนโลยีดิจิทัล งานประดิษฐ์คิดค้นที่
พัฒนาข้ึน เป็นต้น  



๑๒๓ 
 

   ๓. หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา แผนการสอน สื่อการเรียนรู้  และวิธีการจัดการเรียนรู้/  
การสื่อการเรียนรู้   
   ๔. กระบวนการในการน าไปใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์จริง กระบวนการพัฒนาที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่เป้าหมาย   
   ๕. ผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด และ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน โดยแสดงผลลัพธ์ของผู้เรียนทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม  
    ๖. เอกสารหลักฐานผลการประเมินการสอนทุกกระบวนวิชาย้อนหลัง ๒ ปีการศึกษา ส าหรับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ผลการสอนเฉลี่ยระดับดีมาก และศาสตราจารย์ ผลการ
สอนเฉลี่ยระดับดีเดน่  
   ๗. เอกสารหลักฐานผลการประเมินของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จากบุคคลภายนอก 
ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัย ส าหรับรองศาสตราจารย์ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและส าหรับศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   
    
   หมายเหต:ุ คุณสมบัติของผูท้ี่ท าหน้าที่เป็น peer reviewer  
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาใกล้เคียง 
ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็นบุคลากรประจ า เช่น อาจารย์ประจ า ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญที่ยังคง
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ประจ าในสถาบันเดียวกับผู้ได้รับการประเมิน เป็นต้น  
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาใกล้เคียง 
โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของ
สถาบันอุดมศึกษาน้ัน   
    ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของ
ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยผลงานแต่ละช้ินต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
อย่างน้อย ๒ รายการ ดังนี้  
   (๑) การน าไปใช้งานจริงโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานต้นสังกัด ระดับคณะ มหาวิทยาลัย 
เช่น การพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอื่น การขยายผลใช้งาน เป็นต้นแบบภายในคณะ มหาวิทยาลัย เป็นต้น  
   (๒) ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ใช่ลิขสิทธ์ิที่เข้าสู่กระบวนการ ขอรับการรับรอง
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น หนังสือรับรองการยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร เป็นต้น  
   (๓) บทความฉบับสมบูรณ์เสนอในที่ประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพ ที่มีการ
จัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปีทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีการบรรณาธิการโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย สถาบัน และมีการประเมินคุณภาพ  
   (๔) บทความวิชาการในหนังสือรวมบทความ หรือวารสารวิชาการ ที่มีการบรรณาธิการโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน 



๑๒๔ 
 

   นอกจากนี้ ยังต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ 
โดยสรุปเป็นเอกสารที่มีสาระส าคัญ ดังนี้    
   (๑) ความเป็นผู้อุทิศเวลาและผู้สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานเพื่อดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์ระหว่าง “ครู” 
และ “ลูกศิษย”์ ไม่เพียงทางวิชาการ หรือวิชาชีพ แต่รวมถึงสัมพันธภาพที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทร
ระหว่างกัน น าไปสู่การปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของลูกศิษย์  
   (๒) ความเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยได้รับการยอมรับจากวง
วิชาการ หรือวิชาชีพ โดยต้องแสดงหลักฐานการได้รับรางวัลหรือการยกย่องจากสมาคมวิชาการ 
หรือวิชาชีพ 

การเผยแพร ่ เอกสารสรุปผลการจัดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสอน ที่ผ่านการใช้งานจริงมาไม่น้อยกว่า 
๒ ปีการศึกษา หรือ ๔ ภาคการศึกษา หรือใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ กระบวนวิชา โดยต้อง
แสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลากหลายสถาบัน
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ในระดับมหาวิทยาลัย ส าหรับ
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และในระดับชาติส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง ( fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่ อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 

 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

ประเภท  ผลงานนวัตกรรม (ด้านเทคโนโลยี) 
ชื่อผู้ขอ ............................................................................ 
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่     รำยงำนกำรพัฒนำผลงำนนวัตกรรมและกำรน่ำไปใช้ประโยชน์   

 เอกสำรแสดงทรัพยส์ินทำงปัญญำของผลงำนนวัตกรรม ระบุ............. 
 ผ่ำนเวทรีะดับชำติ หรอืระดบันำนำชำติ 

 กำรแพรห่ลำย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที ฝงัตัว (embedded) ในผลิตภัณฑ ์
    หรือกระบวนกำรผลิตหรือกำรบริกำร 

สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B 

   ๑. เป็นผลงำนนวัตกรรมที มีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที เหมำะสมกับบริบทขององค์กร
หรือพื้นที ใดพื้นที หนึ ง โดยมีกำรด่ำเนินงำนแบบครบกระบวนกำรครอบคลุมตั้งแต่กำรศึกษำ 
วิเครำะห์ สังเครำะห์ปัญหำ พัฒนำและทดสอบผลงำนต้นแบบในสถำนกำรณ์จริง หรือกำร
พัฒนำ หรือมำตรฐำน หรือคุณภำพที สูงข้ึน หรือแสดงให้เหน็ถึงข้ันเทคโนโลยี (Technology 
Readiness Level : TRL)  ในระดับ ๓ ข้ึนไป ที ผ่ำนข้ันกำรพิสูจน์แนวคิด (proof-of-
concept) และ ส่วนประกอบหรือช้ินส่วนต่ำง ๆ ผ่ำนกำรทดสอบ ตำมมำตรฐำนสำกล และ
แสดงให้เห็นถึงศักยภำพในกำรน่ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
   ๒. น่ำไปสู่แนวทำงกำรแก้ปัญหำจำกควำมต้องกำรของผู้ใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดกำร
เปลี ยนแปลงที ดีข้ึน และส่งผลกระทบทำงบวกต่อผู้ใช้งำน หรือสร้ำงมูลค่ำเพิ มทำงเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added : EVA) ที สูงข้ึน โดยมีหลักฐำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบเชิงสังคม 
และเศรษฐกิจ 
 
 



๑๒๖ 
 

 ระดับ A 

   1. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และเป็นกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรที มีควำม
แตกต่ำงจำกเดิมให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพดีข้ึน หรือกำรพัฒนำ หรือมำตรฐำน หรือ
คุณภำพที สูงข้ึน หรือแสดงให้เหน็ถึงข้ันเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) 
ในระดับ ๕ ข้ึนไป ที ส่วนประกอบต่ำง ๆ ของทั้งระบบผ่ำนกำรทดสอบว่ำท่ำงำนได้จริง เป็น
ต้นแบบระบบสมบู ร ณ์ ( full function prototype)  ส ำมำรถสำ ธิตกำรท่ ำ ง ำนใ น
สภำพแวดล้อมจริงตำมมำตรฐำนสำกล และแสดงให้เห็นถึงศักยภำพในกำรน่ำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  
   ๒. น่ำไปสู่กำรต่อยอดหรือสร้ำงมูลค่ำเพิ มของผลงำนด้วยกำรน่ำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พำณิชย์ (commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สำธำรณะ และเห็นผลกำรเปลี ยนแปลง
เป็นที ประจักษ์หรือสร้ำงมูลค่ำเพิ มทำงเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA) ที 
สูงข้ึน โดยมีหลักฐำนกำรวิเครำะห์ ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ  

 ระดับ A+ 

   ๑. เป็นผลงำนนวัตกรรมที มีกำรใช้เทคโนโลยีข้ันสูงหรือมีกำรบูรณำกำรศำสตร์ที น่ำไปสู่
กำรได้เทคโนโลยีใหม่หรือกระบวนกำรใหม่ หรือเป็นกำรเพิ มคุณภำพ และคุณสมบัติใหม่ ๆ  
(key features) ของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรที ดีข้ึนกว่ำเดิมอย่ำงมีนัยส่ำคัญ หรือเกิดกำร
ขยำยผลที น่ำไปสู่กำรจัดตั้งธุรกิจใหม่ (entity creation) อำทิ จัดตั้งบริษัทวิสำหกิจเริ มต้น 
(startup/spin-off) หรือกำรพฒันำ หรือมำตรฐำน หรือคุณภำพที สูงข้ึน หรือแสดงให้เหน็ถึง 
ข้ันเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) ในระดับ ๘ ข้ึนไป เป็นเทคโนโลยทีี 
ผ่ำนกำรทดสอบครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมน่ำไปใช้งำนจริงในภำคกำรผลิตและบริกำร ( fully 
qualified) หรือประสบผลสำ่เรจ็ในกำรใช้งำนจรงิ (proven) ตำมมำตรฐำนสำกล และแสดง
ให้เห็นถึงศักยภำพในกำรน่ำไปใช้ประโยชน์เกิดผลส่ำเร็จเป็นรูปธรรม  
   ๒. ได้รับกำรยอมรับระดับชำติ หรือ นำนำชำติ และถูกน่ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ 
(commercialization) หรือใช้ประโยชน์สู่สำธำรณะในวงกว้ำง หรือก่อให้เกิดกำรพัฒนำ
และปรับปรุงแบบกำ้วกระโดดสู่ระดับประเทศ หรือก่อให้เกิดสิ งใหม่ในอุตสำหกรรมที น่ำไปสู่
กำรผลิตหรือบริกำรมูลค่ำสูง หรือสรำ้งมูลค่ำเพิ มทำงเศรษฐกิจ (Economic Value Added 
: EVA) ที สูงข้ึน โดยมีหลักฐำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

 
ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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



๑๒๗ 
 

 

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

 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานนวัตกรรม) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม    ผลงำนนวัตกรรมต้องเป็นสิ งใหม่ หรือสิ งที พัฒนำให้ดีข้ึนกว่ำเดิมอย่ำงมีนัยส่ำคัญ ซึ งส่งผลให้เกดิ
กำรพัฒนำมำตรฐำน ประสิทธิภำพ มูลค่ำ คุณภำพ และสำมำรถน่ำไปใช้ประโยชน์สร้ำงผลกระทบ
ได้ในวงกว้ำงในเชิงพำณิชย์หรือในเชิงสำธำรณะ และมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ ง ดังต่อไปนี้    
    (๑) ผลงำนนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี เช่น ผลิตภัณฑ์ (product) กำรบริกำร (service) กรรมวิธี
ที เกี ยวกับกำรผลิต (process) หรือ    
    (๒) ผลงำนนวัตกรรมด้ำนสังคม เช่น กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร ระบบบริหำรจัดกำร กำรบริหำร
กำรเงิน ธุรกิจ กำรตลำด หรือในกำรอื นใด 

รูปแบบ     จัดท่ำเป็นเอกสำรและหลักฐำนที แสดงให้เห็นถึงบทบำทหน้ำที ของผู้ขอ ผลงำนกระบวนกำร  
พัฒนำผลงำนนวัตกรรม กำรน่ำผลงำนนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์เชิงพำณิชย์หรือสำธำรณะ รวมถึง
ผลลัพธ์และผลกระทบที เกิดข้ึนจำกผลงำนนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบดังนี้  
   ๑. เอกสำรพร้อมหลักฐำนข้อมูลคุณสมบัติประจ่ำต่ำแหน่ง ที แสดงถึงบทบำทหน้ำที ของผู้ขอ
ก่ำหนดต่ำแหน่งทำงวิชำกำรในด้ำนต่ำง ๆ กำรสร้ำงทีมงำนหรอืเครือข่ำย กำรผลักดันกำรน่ำผลงำน
ไปใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่ผูใ้ช้ประโยชน์ อำทิ ข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกร (I&E career 
preparation) ข้อมูลกำรพัฒนำเครือข่ำยหรือเชื อมโยงภำคส่วนอื น (I&E engagement)  
   ๒. เอกสำรพร้อมหลักฐำนที เกี ยวข้องกับผลงำนนวัตกรรมที สรุปข้อมูลที แสดงให้เห็นกำรพัฒนำ
ผลงำน สอดคล้องกับรูปแบบผลงำนนวัตกรรมโดยสำมำรถจ่ำแนกตำมผลงำนนวัตกรรมด้ำน
เทคโนโลยีหรือผลงำนนวัตกรรมด้ำนสังคม ซึ งอย่ำงน้อยประกอบด้วยประเด็นดังนี้  
      ๒.๑ ข้อมูลของสถำนกำรณ์ปญัหำกอ่นกำรด่ำเนินกำร  
      ๒.๒ ค่ำอธิบำยแนวทำงและกระบวนกำรแก้ปัญหำ หรือกำรท่ำให้เกิดคุณค่ำในมิติใหม่ โดยระบุ
แนวทำงใหม่ หรือวิธีกำรใหม่ หรือวิธีท่ำให้เกิดประสิทธิภำพหรือประสิทธิผลดีกว่ำเดิม หรือวิธีที ท่ำ
ให้เกิดจำกกำรพัฒนำที เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย หรือวิธีที ท่ำให้เกิดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
หรือควำมรู้ใหม่ในประเทศจำกกระบวนกำรวิศวกรรมย้อนรอย รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของกำรก่ำหนด
ปัญหำและแก้ปัญหำ หรือกำรสร้ำงคุณค่ำในมิติใหม่ 
      ๒.๓ ค่ำอธิบำยถึงควำมรู้ควำมเชี ยวชำญที ใช้ในกำรแก้ปัญหำ หรือกำรสร้ำงคุณค่ำ  
      ๒.๔  ค่ำอธิบำยถึงควำมรู้ใหม่ที เกิดข้ึนภำยหลังเสรจ็สิ้นกำรด่ำเนินกำร    
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      ๒.๕  ค่ำอธิบำยถึงกำรด่ำเนินกำรหรอืกำรน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์   
      ๒.๖  ค่ำอธิบำยถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที เกิดข้ึนต่อผูใ้ช้  
   ๓. เอกสำรพร้อมหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำอื น ๆ  (ถ้ำมี) ผู้เสนอผลงำน สำมำรถใช้เอกสำร
หลักฐำนอื น ๆ เพิ มเติมเพื อประกอบกำรพิจำรณำ ซึ งสำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ที ใช้ในกำร
พัฒนำบทบำทของผู้มีส่วนร่วม หรือภำคส่วนที เกี ยวข้องกับผลงำนนวัตกรรม อำทิ  
      ๓.๑ ข้อมูลทรพัย์สินทำงปญัญำ (intellectual property)  
      ๓.๒ ข้อมูลในกำรน่ำผลงำนไปต่อยอด/สร้ำงมลูค่ำเพิ ม (entity creation) 
      ๓.๓ ข้อมูลกำรได้รบัทุนจำกภำยนอก (sponsored research)   
      ๓.๔ ข้อมูลกำรน่ำไปใช้ประโยชน์ (use & licensing) อำทิ หลักฐำนกำรประเมินผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจหรือสังคมที สอดคล้องกับเป้ำหมำยของประเทศ หรือรำยงำนผลกำร
ประเมินผลกระทบจำกผู้ประเมินอิสระ 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ งที แสดงให้เห็นว่ำผ่ำนกำรพิจำรณำจำก คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ งเป็นบุคคลภำยนอกที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน (peer reviewer) ที ได้รับกำรยอมรับ  
   ๑. รำยงำนกำรพัฒนำผลงำนนวัตกรรมและกำรน่ำไปใช้ประโยชน์ อำทิ  
      ๑.๑ รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือรำยงำนเชิงเทคนิค ( technical report) ที ได้รับกำร
สนับสนุนจำกภำคอุตสำหกรรม (industry sponsored  activities) รวมถึงสัญญำหรือข้อตกลงกำร
ท่ำงำนร่วมกันแสดงถึงกำรน่ำผลงำนนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ (novel 
data/products) ข้อมูลวิธีกำร/กระบวนกำรใหม่ (novel process /procedure) กำรออกแบบ
สิ งประดิษฐ์ ซึ งต้องได้รับกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำที เกี ยวข้องจำกหลำกหลำย 
สถำบัน 

      ๑.๒ รำยงำนผลกำรประเมินผลกระทบจำกผู้ประเมินอิสระที แสดงถึงผลลัพธ์ ผลกระทบที 
เกิดข้ึนจำกผลงำนนวัตกรรม  
      ๑.๓ ในกรณีที ผลงำนนวัตกรรมไม่สำมำรถเปิดเผยต่อสำธำรณะได้ต้องมีหลักฐำนแสดงเหตุผล 
รวมถึงต้องมีหลักฐำนยืนยันถึงกำรน่ำผลงำนนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
   ๒. เอกสำรแสดงทรัพย์สินทำงปัญญำของผลงำนนวัตกรรม อำทิ สิทธิบัตร สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ 
อนุสิทธิบัตร เอกสำรแสดงกำรได้รับกำรข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  
   ๓. กำรเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรมผ่ำนเวทีระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ ที เปิดโอกำสให้มีกำร
น่ำเสนอผลงำนด้ำนนวัตกรรมสู่สำธำรณะ  
   ๔. กำรแพร่หลำย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที ฝังตัว (embedded) ในผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนกำรผลิตหรือกำรบริกำร   

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง ( fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
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  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
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แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

ประเภท  ผลงานนวัตกรรม (ด้านสังคม) 
ชื่อผู้ขอ ............................................................................ 
ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... ( วิธีที  ๑   วิธีที  ๒)  โดยวิธี  ปกติ    พิเศษ 

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง......................................................................................................................................................................  
การเผยแพร่     รำยงำนกำรพัฒนำผลงำนนวัตกรรมและกำรน่ำไปใช้ประโยชน์   

 เอกสำรแสดงทรัพยส์ินทำงปัญญำของผลงำนนวัตกรรม ระบุ............. 
 ผ่ำนเวทรีะดับชำติ หรอืระดบันำนำชำติ 

 กำรแพรห่ลำย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที ฝงัตัว (embedded) ในผลิตภัณฑ ์
    หรือกระบวนกำรผลิตหรือกำรบริกำร 

สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ........... 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B 

   ๑. เป็นผลงำนนวัตกรรมที มีกำรด่ำเนินงำนแบบครบกระบวนกำร ครอบคลุม ตั้งแต่
กำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ปัญหำ กำรมีส่วนร่วมและยอมรบัของสังคมเปำ้หมำย พัฒนำ
ออกแบบกระบวนกำร ทดสอบผลงำนต้นแบบในสถำนกำรณ์จริง และมีกำรติดตำม
ประเมินผลลัพธ์ หรือกำรพัฒนำ หรือมำตรฐำน หรือคุณภำพที สูงข้ึน หรือแสดงให้เห็นถึง
ควำมพร้อมของควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนสังคม (Social Readiness Level : SRL) ใน
ระดับ ๓ ข้ึนไป ที ผ่ำนกำรทดสอบแนวทำงกำรพัฒนำหรือแก้ปัญหำร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที เกี ยวข้อง หรือ มีกำรตรวจสอบแนวทำงกำรแก้ปัญหำโดยกำรทดสอบในพื้นที น่ำร่อง
เพื อยืนยันผลกระทบตำมที คำดว่ำจะเกิดข้ึน เพื อพิจำรณำควำมพร้อมขององค์ควำมรู้และ 
เทคโนโลยีที น่ำมำประยุกต์ใช้ตำมมำตรฐำนสำกล และแสดงให้เห็นถึงศักยภำพในกำร
น่ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
   ๒. น่ำไปสู่แนวทำงกำรแก้ปัญหำจำกควำมต้องกำรของผู้ใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดกำร
เปลี ยนแปลงที ดีข้ึนและส่งผลกระทบทำงบวกต่อผู้ใช้งำน หรือสร้ำงมูลค่ำเพิ มทำงเศรษฐกิจ 
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(Economic Value Added : EVA) ที สูงข้ึน โดยมีหลักฐำนกำรวิเครำะหผ์ลกระทบเชิงสงัคม 
และเศรษฐกิจ  

 ระดับ A 

   ๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และมีกำรน่ำไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบำย หรือเชิงระบบ 
หรือเชิงกลไกที ก่อให้เกิดกำรพัฒนำในระดับองค์กรหรือเครือข่ำยภำคส่วน (consortium) 
หรือชุมชนที ดีข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม หรือกำรพัฒนำ หรือมำตรฐำน หรือคุณภำพที สูงข้ึน 
หรือแสดงให้เห็นถึงควำมพร้อมของควำมรู้ และเทคโนโลยีด้ำนสังคม (Social Readiness 
Level : SRL) ในระดับ ๕ ข้ึนไป ที แนวทำงในกำรแก้ปัญหำได้รับกำรตรวจสอบ และถูก
น่ำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที เกี ยวข้อง หรือสำมำรถน่ำผลกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ใน
สิ งแวดล้อมอื น ร่วมกับกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำ กำรแก้ปัญหำ รวมถึงกำรทดสอบ
แนวทำงกำรพัฒนำ กำรแก้ปัญหำใหม่ในสภำพแวดล้อมที เกี ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตำมมำตรฐำนสำกล และแสดงให้เห็นถึงศักยภำพในกำรน่ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
   ๒. มีกำรน่ำไปใช้เป็นต้นแบบ หรือมีกำรถ่ำยทอดกำรด่ำเนินงำนไปยังองค์กร หรือ
เครือข่ำยองค์กรหรือชุมชนอื น หรือสร้ำงมูลค่ำเพิ มทำงเศรษฐกิจ (Economic Value 
Added : EVA) ที สูงข้ึน โดยมีหลักฐำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ  

 ระดับ A+ 

   ๑. ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีกำรน่ำไปใช้ในเชิงนโยบำย หรือเชิงระบบ หรือเชิง
กลไก หรือกำรสร้ำงหน่วยธุรกิจ ที ท่ำงำนลักษณะไม่แสวงหำก่ำไรหรือ social enterprise 
ที ก่อให้เกิดกำรเปลี ยนแปลงทำงสังคมอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (อำทิ นวัตกรรมภำครัฐ นวัตกรรม
สังคมดิจิทัล นวัตกรรม หน่วยเชื อมโยง นวัตกรรมด้ำนเศรษฐกิจเชิงสังคม นวัตกรรมด้ำน
เศรษฐกิจ แบ่งปัน) ในวงกว้ำงอย่ำงเป็นรูปธรรม หรือกำรพัฒนำ หรือมำตรฐำน หรือ
คุณภำพที สูงข้ึน หรือแสดงให้เห็นถึงควำมพร้อมของควำมรู้และเทคโนโลยี ด้ำนสังคม 
(Social Readiness Level : SRL) ในระดับ ๘ ข้ึนไป ที มีกำรเสนอแนวทำงกำรพัฒนำ กำร
แก้ปัญหำในรูปแบบแผนกำรด่ำเนินงำนที สมบูรณ์ และได้รับกำรยอมรับ หรือ ได้รับกำร
ยอมรับให้น่ำไปประยุกต์ใช้ได้กับสิ งแวดล้อม อื น ๆ ได้จริง ตำมมำตรฐำนสำกล และแสดงให้
เห็นถึงศักยภำพในกำรน่ำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง  
   ๒. น่ำไปสู่กำรขยำยผลในวงกว้ำง ในระดับพื้นที เขตภูมิสังคมหรือจังหวัด หรือภูมิภำค 
หรือประเทศ หรือเป็นที ยอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ หรือได้รับรำงวัลนวัตกรรมทำง
สังคมหรือรำงวัลที เกี ยวข้องกับระบบนิเวศนวัตกรรมจำกองค์กรที ได้รับกำรยอมรับใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติหรือสร้ำงมูลค่ำเพิ มทำงเศรษฐกิจ (Economic Value Added : 
EVA) ที สูงข้ึน โดยมีหลักฐำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบเชิงสังคม และเศรษฐกิจ 

 
ความเห็นอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

 

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานนวัตกรรม) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม    ผลงำนนวัตกรรมต้องเป็นสิ งใหม่ หรือสิ งที พัฒนำให้ดีข้ึนกว่ำเดิมอย่ำงมีนัยส่ำคัญ ซึ งส่งผลให้เกดิ
กำรพัฒนำมำตรฐำน ประสิทธิภำพ มูลค่ำ คุณภำพ และสำมำรถน่ำไปใช้ประโยชน์สร้ำงผลกระทบ
ได้ในวงกว้ำงในเชิงพำณิชย์หรือในเชิงสำธำรณะ และมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ ง ดังต่อไปนี้    
    (๑) ผลงำนนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี เช่น ผลิตภัณฑ์ (product) กำรบริกำร (service) กรรมวิธี
ที เกี ยวกับกำรผลิต (process) หรือ    
    (๒) ผลงำนนวัตกรรมด้ำนสังคม เช่น กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร ระบบบริหำรจัดกำร กำรบริหำร
กำรเงิน ธุรกิจ กำรตลำด หรือในกำรอื นใด 

รูปแบบ     จัดท่ำเป็นเอกสำรและหลักฐำนที แสดงให้เห็นถึงบทบำทหน้ำที ของผู้ขอ ผลงำนกระบวนกำร  
พัฒนำผลงำนนวัตกรรม กำรน่ำผลงำนนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์เชิงพำณิชย์หรือสำธำรณะ รวมถึง
ผลลัพธ์และผลกระทบที เกิดข้ึนจำกผลงำนนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบดังนี้  
   ๑. เอกสำรพร้อมหลักฐำนข้อมูลคุณสมบัติประจ่ำต่ำแหน่ง ที แสดงถึงบทบำทหน้ำที ของผู้ขอ
ก่ำหนดต่ำแหน่งทำงวิชำกำรในด้ำนต่ำง ๆ กำรสร้ำงทีมงำนหรอืเครือข่ำย กำรผลักดันกำรน่ำผลงำน
ไปใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่ผูใ้ช้ประโยชน์ อำทิ ข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกร (I&E career 
preparation) ข้อมูลกำรพัฒนำเครือข่ำยหรือเชื อมโยงภำคส่วนอื น (I&E engagement)  
   ๒. เอกสำรพร้อมหลักฐำนที เกี ยวข้องกับผลงำนนวัตกรรมที สรุปข้อมูลที แสดงให้เห็นกำรพัฒนำ
ผลงำน สอดคล้องกับรูปแบบผลงำนนวัตกรรมโดยสำมำรถจ่ำแนกตำมผลงำนนวัตกรรมด้ำน
เทคโนโลยีหรือผลงำนนวัตกรรมด้ำนสังคม ซึ งอย่ำงน้อยประกอบด้วยประเด็นดังนี้  
      ๒.๑ ข้อมูลของสถำนกำรณ์ปญัหำกอ่นกำรด่ำเนินกำร  
      ๒.๒ ค่ำอธิบำยแนวทำงและกระบวนกำรแก้ปัญหำ หรือกำรท่ำให้เกิดคุณค่ำในมิติใหม่ โดยระบุ
แนวทำงใหม่ หรือวิธีกำรใหม่ หรือวิธีท่ำให้เกิดประสิทธิภำพหรือประสิทธิผลดีกว่ำเดิม หรือวิธีที ท่ำ



๑๓๓ 
 

ให้เกิดจำกกำรพัฒนำที เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย หรือวิธีที ท่ำให้เกิดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
หรือควำมรู้ใหม่ในประเทศจำกกระบวนกำรวิศวกรรมย้อนรอย รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของกำรก่ำหนด
ปัญหำและแก้ปัญหำ หรือกำรสร้ำงคุณค่ำในมิติใหม่ 
      ๒.๓ ค่ำอธิบำยถึงควำมรู้ควำมเชี ยวชำญที ใช้ในกำรแก้ปัญหำ หรือกำรสร้ำงคุณค่ำ  
      ๒.๔  ค่ำอธิบำยถึงควำมรู้ใหม่ที เกิดข้ึนภำยหลังเสรจ็สิ้นกำรด่ำเนินกำร    
      ๒.๕  ค่ำอธิบำยถึงกำรด่ำเนินกำรหรอืกำรน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์   
      ๒.๖  ค่ำอธิบำยถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที เกิดข้ึนต่อผูใ้ช้  
   ๓. เอกสำรพร้อมหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำอื น ๆ  (ถ้ำมี) ผู้เสนอผลงำน สำมำรถใช้เอกสำร
หลักฐำนอื น ๆ เพิ มเติมเพื อประกอบกำรพิจำรณำ ซึ งสำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ที ใช้ในกำร
พัฒนำบทบำทของผู้มีส่วนร่วม หรือภำคส่วนที เกี ยวข้องกับผลงำนนวัตกรรม อำทิ  
      ๓.๑ ข้อมูลทรพัย์สินทำงปญัญำ (intellectual property)  
      ๓.๒ ข้อมูลในกำรน่ำผลงำนไปต่อยอด/สร้ำงมลูค่ำเพิ ม (entity creation) 
      ๓.๓ ข้อมูลกำรได้รบัทุนจำกภำยนอก (sponsored research)   
      ๓.๔ ข้อมูลกำรน่ำไปใช้ประโยชน์ (use & licensing) อำทิ หลักฐำนกำรประเมินผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจหรือสังคมที สอดคล้องกับเป้ำหมำยของประเทศ หรือรำยงำนผลกำร
ประเมินผลกระทบจำกผู้ประเมินอิสระ 

การเผยแพร ่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ งที แสดงให้เห็นว่ำผ่ำนกำรพิจำรณำจำก คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ งเป็นบุคคลภำยนอกที มำจำกหลำกหลำยสถำบัน (peer reviewer) ที ได้รับกำรยอมรับ  
   ๑. รำยงำนกำรพัฒนำผลงำนนวัตกรรมและกำรน่ำไปใช้ประโยชน์ อำทิ  
      ๑.๑ รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือรำยงำนเชิงเทคนิค ( technical report) ที ได้รับกำร
สนับสนุนจำกภำคอุตสำหกรรม (industry sponsored  activities) รวมถึงสัญญำหรือข้อตกลงกำร
ท่ำงำนร่วมกันแสดงถึงกำรน่ำผลงำนนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ (novel 
data/products) ข้อมูลวิธีกำร/กระบวนกำรใหม่ (novel process /procedure) กำรออกแบบ
สิ งประดิษฐ์ ซึ งต้องได้รับกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำที เกี ยวข้องจำกหลำกหลำย 
สถำบัน 

      ๑.๒ รำยงำนผลกำรประเมินผลกระทบจำกผู้ประเมินอิสระที แสดงถึงผลลัพธ์ ผลกระทบที 
เกิดข้ึนจำกผลงำนนวัตกรรม  
      ๑.๓ ในกรณีที ผลงำนนวัตกรรมไม่สำมำรถเปิดเผยต่อสำธำรณะได้ต้องมีหลักฐำนแสดงเหตุผล 
รวมถึงต้องมีหลักฐำนยืนยันถึงกำรน่ำผลงำนนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
   ๒. เอกสำรแสดงทรัพย์สินทำงปัญญำของผลงำนนวัตกรรม อำทิ สิทธิบัตร สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ 
อนุสิทธิบัตร เอกสำรแสดงกำรได้รับกำรข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  
   ๓. กำรเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรมผ่ำนเวทีระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ ที เปิดโอกำสให้มีกำร
น่ำเสนอผลงำนด้ำนนวัตกรรมสู่สำธำรณะ  
   ๔. กำรแพร่หลำย (diffusion) ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที ฝังตัว (embedded) ในผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนกำรผลิตหรือกำรบริกำร   

 



๑๓๔ 
 

๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง ( fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่ อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
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แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

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

ในสาขาวิชา....................................... (รหัส..........) อนุสาขาวิชา................................... (รหสั.........) 
 

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
การเผยแพร่ – เอกสารสรุปผลการใช้หลักศาสนาในการปฏิบัติงานท่ีผ่านการใช้งานจริง 

           ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีกำรศึกษำ  ไม่น้อยกว่ำ 4 ภำคกำรศึกษำ   

                    ไม่นอ้ยกว่ำ 4 กระบวนวิชำ  
สถานะผู้ขอในผลงาน    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
      ผู้มสี่วนส่ำคัญทำงปญัญำ (Essentially intellectual contributor) 
      ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author) 
ข้อมูลการเผยแพร่ (ถ้ามี) ....................................................................................................................... ................. 
 
ผลการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ  
 ต่ ากว่าระดับ B คุณภำพไม่ถึงระดับ B 

 ระดับ B 
ผลงานที่มีหลักฐานชัดเจนว่า ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และ
พฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในชุมชนหรือในพื้นที่เป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม หรือโครงการ   

 ระดับ A 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ 
และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพื้นที่เป้าหมายระดับชาติที่เข้ามาร่วมกิจกรรมจนสามารถ
น าไปสู่ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องค์กร 

 ระดับ A+ 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องก่อให้เกิดผลกระทบทางบวก ต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ 
และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพื้นที่เป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม น าไปสู่ผลกระทบทางบวก
ต่อชุมชน องค์กร และสังคม ระดับชาติภูมิภาค และนานาชาติ จนกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
(body of  knowledge) และเป็นกรณีศึกษาที่ดี (best practice) ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษาดูงาน  
แล้วน าไปขยายผลไปสู่การพัฒนาต่อยอดในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 
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ความเห็นอ่ืน ๆ .................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................................... ..................................... 
 
 

๒. ผลการพิจารณาจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
     ไม่เข้าขา่ยประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

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

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

ค าอธิบายแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานนวัตกรรม) 
-------------------------- 

 

๑. ค านิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ่

นิยาม    ผลงานที่มีคุณค่า และคุณูปการต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยการ
น าหลักการทางศาสนาที่ผ่านการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจ และปัญญา 
เสริมสร้างชุมชน สังคม  เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม การเมือง และด้านอื่นๆ จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้   
   ๑. เป็นผลงานจากการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาสัปปายสถาน ที่เอื้อต่อการปฏิบัติ และ
ออกแบบกระบวนปฏิบัติที่เหมาะสมกับวิถีของชีวิต และสังคมโลก จนท าชุมชน และสังคมโลกเกิดสันติ
สุขในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนา จิตใจ สติ ปัญญา และพฤติกรรมของประชาชน  
   ๒. เป็นผลงานจากการเผยแผ่ สร้างเครื่องมือการเผยแผ่ที่สมสมัย และเอื้อต่อการเผยแผ่หลักการทาง
ศาสนา รวมถึงเสริมสร้างวิธีเผยแผ่ที่สามารถน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆ มาช้ีน าชุมชน และ
สังคม เพื่อให้เกิดสันติสุข โดยต้องเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   
   ๓. เป็นผลงานจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการบูรณาการหลกัการทางศาสนาออกไป
ท าหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา นวัตกรรมทางศาสนา และอื่นๆ จน
กลายเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้องช้ีให้เห็นว่าได้น าไปปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอ  



๑๓๗ 
 

   ๔. เป็นผลงานจากการบูรณาการค าสอนทางศาสนาให้สอดรับกับศาสตร์สมัยใหม่หรือใช้ภาษาสากล
เป็นเครื่องมือในการน าเสนอหลักการทางศาสนา เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการของสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป  
   ๕. เป็นผลงานจากการสร้างหลักวิชาการที่สอดคล้องกับหลักศาสนา เป็นทางเลือกคู่กับหลักวิชาการ
ของประเทศตะวันตก เพื่อให้หลักการทางศาสนาเป็นองค์ความรู้ (body of knowledge) ที่สามารถ
น าไปเป็นกรอบในการพัฒนาองค์ความรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 

รูปแบบ    จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าช้ีแจงรายละเอียดที่ชัดเจน รายละเอียดเนื้อหาของเอกสาร
ที่น าเสนอนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้   
   ๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของบุคคล ชุมชน  องค์กร และสังคมก่อนด าเนินการ  
   ๒. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และถอดแบบอย่างของความส าเร็จที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะ
วิจัยและพัฒนา   
   ๓. ศึกษาวิเคราะห์หลักศาสนาที่เอื้อต่อการวิจัยและพฒันา   
   ๔. บูรณาการหลักศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ให้เหมาะกับสภาพปัญหา และความต้องการ   
   ๕. สร้างรูปแบบ กระบวนการ หรือหลักสูตร   

   ๖. พัฒนาบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพื้นทีเ่ป้าหมาย  
   ๗. ประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการพัฒนาบคุคลหรือพื้นที่เป้าหมาย  
   ๘. น าเสนอองค์ความรู้ใหม่ (body of knowledge)  

   ๙. กระบวนการติดตาม รักษา และพัฒนาต่อยอดให้การพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืนต่อไป  

 
   ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของผลงานที่
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และขององค์กรและ
สังคมระดับชาติ ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยผลงานแต่ละช้ินต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อ (๑) - (๔) อย่าง
น้อย ๒ รายการ ดังนี้   
   (๑) หลักฐานเชิงประจักษ์ของการน าไปใช้งานจริง โดยภาคส่วน  ที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชน องค์กร
และสังคม  
   (๒) หลักฐานเชิงประจักษ์ของผลงานเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) สามารถเป็นต้นแบบที่ดีที่
น าไปศึกษาและต่อยอดได้  
   (๓) มีรูปภาพ วีดิทัศน์ ภาพยนต์ หรือแถบเสียงที่มีการถอดบทเรียนแล้วน าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ  

   (๔) มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการที่ผ่านการลงมือปฏิบัติเผยแพร่ในระดับชำต ิ
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   นอกจากนี้ ยังต้องเสนอเอกสารและแสดงพยานหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้    
   (๑) มุ่งมั่น และใส่ใจต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในวิถีทางที่ถูกต้อง และเหมาะสม และเป็นแบบอย่าง
ของนักสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ในวิถีโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป  
   (๒) ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจรรยาที่งดงาม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด าเนินชีวิตแก่ผู้อื่นในชุมชน และสังคม ไม่มีความด่างพร้อยในการด ารงชีวิต  
   (๓) มีจิตเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ มุ่งพัฒนางานจิตอาสา ปรารถนา ให้ผู้อื่น มีความสุขจากการ
ท างาน เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ   
   (๔) มีปัญญาเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชน และสังคม ใช้ปัญญาสร้างสรรค์คุณค่าต่อทางชุมชน 
สังคม ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

การเผยแพร ่    เอกสารสรุปผลการใช้หลักศาสนาในการปฏิบัติงานที่ผ่านการใช้งานจริง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
การศึกษา หรือ ๔ ภาคการศึกษา หรือ ๔ กระบวนวิชา โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมนิ
คุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบันในสาขาวิชานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ในระดับมหาวิทยาลัยส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และในระดับชาติส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

 
๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น่ำผลงำนของผู้อื นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ
ผู้อื น ไม่สร้ำงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)  
ไม่น่ำผลงำนของตนเองในเรื องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ งฉบับ ในลักษณะที จะท่ำให้เข้ำใจผิด
ว่ำเป็นผลงำนใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใด ๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร 
  ๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที มำของข้อมูลที น่ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื อแสดงหลักฐำน
ของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค่ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื นหรือสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำน
ตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำง
วิชำกำร 
  ๕) ต้องน่ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย      
  ๖) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท่ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต่ำแหน่งจะต้องยื นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที มีกำรด่ำเนินกำร 
 
 
 


