คำจำกัดควำมของผลงำนทำงวิชำกำร
ประเภทของผลงำนทำงวิชำกำร

คำจำกัดควำม

1.งำนวิจัย

หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เป็ นงานศึกษาหรื องานค้ นคว้ าอย่างมีระบบ ด้ วยวิธีวิทยาการวิจยั ที่เป็ นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานัน้ ๆ และมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลคาตอบ หรื อข้ อสรุปรวมที่จะนาไปสูค่ วามก้ าวหน้ าทาง
วิชาการ หรื อเอื ้อต่อการนาวิชาการนันไปประยุ
้
กต์

2.ตำรำ

หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรี ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบครอบคลุมเนื ้อหาสาระของวิชา หรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของวิชา หรื อ
ของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้ อน ให้ เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรี ยนการสอนใน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ
เนื ้อหาสาระของตาราต้ องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผ้ ขู อยื่นเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
ทังนี
้ ้ผู้ขอจะต้ องระบุวิชำที่เกี่ยวข้ องในหลักสูตรที่ใช้ ตาราเล่มที่เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการด้ วย
ผลงานทางวิชาการที่เป็ น “ตารา” นี ้อาจได้ รับการพัฒนาขึ ้นจากเอกสารคาสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สดุ
ซึง่ ผู้มีอานาจเป็ นบุคคลอื่นที่มิใช่ผ้ เู รี ยนในวิชานัน้ แต่สามารถอ่านและทาความเข้ าใจในสาระของตารานันด้
้ วยตนเอง
ได้ โดยไม่ต้องเข้ าศึกษาในวิชานัน้
หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรี ยบเรี ยงขึ ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มนั่ คง และให้ ทศั นะของผู้เขียนที่สร้ างเสริ ม
ปั ญญาความคิด และสร้ างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้ แก่สาขาวิชานัน้ ๆ และหรื อสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวเนื่อง มีความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื ้อหาและครอบคลุมโดยไม่จาเป็ นต้ องสอดคล้ องหรื อเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักสูตร หรื อ
ของวิชาใดวิชาหนึง่ ในหลักสูตร และไม่จาเป็ นต้ องนาไปใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนในวิชาใดวิชาหนึง่ ทังนี
้ ้เนื ้อหา
สาระของหนังสือต้ องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จดั พิมพ์

3. หนังสือ

ประเภทของผลงำนทำงวิชำกำร
4. บทควำมทำงวิชำกำร

คำจำกัดควำม
หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึง่ มีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรื อวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้มีการวิเคราะห์
ประเด็นดังกล่าวตามหลักการวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนันได้
้ อาจเป็ นการนาความรู้จาก
แหล่งต่างๆ มาประมวลร้ อยเรี ยงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็ นรูปธรรม โดยที่ผ้ เู ขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้ อย่าง
ชัดเจนด้ วย

5. ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น หมายถึง ผลงานทางวิชาการอย่างอื่นที่มิใช่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน บทความทางวิชาการ หนังสือ
ตารา หรื องานวิจยั โดยปกติหมายถึง สิง่ ประดิษฐ์ หรื องานสร้ างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์ เครื่ องทุน่ แรง ผลงานการสร้ าง
สิง่ มีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน สิง่ ก่อสร้ าง หรื อผลงานด้ านศิลปะ หรื อสารานุกรม
รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้ นแบบที่เป็ นงานวรรณกรรม หรื องานด้ านปรัชญา หรื อประวัติศาสตร์ หรื อ
วิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสาคัญและทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ ซึง่ เมื่อนามาแปลแล้ วจะเป็ นการเสริ ม
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการที่ประจักษ์ชดั เป็ นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็ นภาษาไทย หรื อจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศ หรื อแปลจากภาษาต่างประเทศหนึง่ เป็ นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึง่
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่เสนอจะต้ องประกอบด้ วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี ้ให้ เห็นว่างาน
ดังกล่าวทาให้ เกิดความก้ าวหน้ าทางวิชาการหรือเสริ มสร้ างองค์ความรู้ หรื อให้ วิธีการที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ สาขาวิชา
นัน้ และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานัน้ สาหรับผลงานที่ม่งุ เชิงปฏิบตั ิจะต้ องผ่านการพิสจู น์
หรื อมีหลักฐานรายละเอียดต่างๆ ประกอบแสดงให้ เห็นคุณค่าของผลงาน

ลักษณะกำรตีพมิ พ์ เผยแพร่
ลักษณะกำรตีพมิ พ์ เผยแพร่

ผลงำนทำงวิชำกำร
1. งำนวิจยั

เผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
1.เผยแพร่ ในรูปของบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการ ทั ้งนี ้วารสารทางวิชาการนั ้น อาจเผยแพร่ เป็ นรูปเล่มสิง่ พิมพ์ หรื อ
เป็ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่ อย่างแน่นอนชัดเจน
2. เผยแพร่ ในหนังสือรวมบทความวิจยั ในรูปแบบอื่นที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
3. นาเสนอเป็ นบทความวิจยั ต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึง่ ภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้ มีการบรรณาธิการและนาไป
รวมเล่มเผยแพร่ ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
4. การเผยแพร่ รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทมี่ รี ายละเอียดและความยาว ต้ องแสดงหลักฐานว่าได้ ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้ เผยแพร่ ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั ้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องใน
ประเทศ และต่างประเทศอย่างกว้ างขวาง
เมือ่ ได้ เผยแพร่ ตามลักษณะข้ างต้ น และได้ มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ”งานวิจยั ”นั ้นแล้ ว การนา”งานวิจยั ”นั ้น
มาแก้ ไขปรับปรุงหรื อเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึง่ เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และให้ มีการประเมินคุณภาพ
“งานวิจยั ” นั ้นอีกครัง้ หนึง่ จะกระทาไม่ได้

ผลงำนทำงวิชำกำร
2. ตำรำ

3. หนังสือ

ลักษณะกำรตีพมิ พ์ เผยแพร่
มีวิธีการเผยแพร่ ดงั นี ้
1. การเผยแพร่ ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรื อสานักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE)หรื อ โดยการ
ถ่ายสาเนาเย็บเป็ นรูป หรื อทาในรูปแบบอื่น ๆ
2. การเผยแพร่ โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ ในรูปซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพร่ ดงั กล่าวนั ้น จะต้ องเป็ นไปอย่างกว้ างขวางมากกว่าการใช้ ในการเรี ยนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั ้น
จานวนพิมพ์เป็ นดัชนีหนึง่ ที่อาจแสดงการเผยแพร่ อย่างกว้ างขวางได้ แต่อาจใช้ ดชั นีอื่นวัดความกว้ างขวางในการเผยแพร่ ได้
เช่นกัน
ทั ้งนี ้ต้ องได้ รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรื อสถาบัน
ทางวิชาที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชานั ้น และต้ องใช้ ในกำรเรียนกำรสอนมำแล้ วไม่ น้อยกว่ ำ 1 ภำคกำรศึกษำ
มีวิธีการเผยแพร่ ดงั นี ้
1. การเผยแพร่ ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรื อสานักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE)
2.การเผยแพร่ โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ ในรูปซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพร่ ดงั กล่าวนั ้น จะต้ องเป็ นไปอย่างกว้ างขวางมากกว่าการใช้ ในการเรี ยนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั ้น
จานวนพิมพ์เป็ นดัชนีหนึง่ ที่อาจแสดงการเผยแพร่ อย่างกว้ างขวางได้ แต่อาจใช้ ดชั นีอื่นวัดความกว้ างขวางในการเผยแพร่ ได้
เช่นกัน
ทั ้งนี ้ต้ องได้ รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรื อสถาบัน
ทางวิชาที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชานั ้น และต้ องเผยแพร่ ส่ สู ำธำรณชนมำแล้ วไม่ น้อยกว่ ำ 4 เดือน

ลักษณะกำรตีพมิ พ์ เผยแพร่

ผลงำนทำงวิชำกำร
4. บทควำมทำงวิชำกำร

เผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
.1.เผยแพร่ ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ
ทั ้งนี ้วารสารทางวิชาการนั ้นอาจเผยแพร่ เป็ นรูปเล่มสิง่ พิมพ์หรื อเป็ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่ อย่างแน่นอน
ชัดเจน
2. เผยแพร่ ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ ใน
หนังสือนั ้นแล้ ว
3. เผยแพร่ ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชการในระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ ที่นาเสนอนั ้นแล้ ว
เมื่อได้ เผยแพร่ ตามลักษณะข้ างต้ น และได้ มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ”บทความทางวิชาการ”นั ้นแล้ ว การนา
”บทความทางวิชาการ” นั ้น มาแก้ ไขปรับปรุงหรื อเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และ
ให้ มีการประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั ้นอีกครัง้ หนึง่ จะกระทาไม่ได้

ผลงำนทำงวิชำกำร
5.ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น

ลักษณะกำรตีพมิ พ์ เผยแพร่
มีวิธีการเผยแพร่ ดงั นี ้
1.การเผยแพร่ ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรื อสานักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE)หรื อ โดยการ
ถ่ายสาเนาเย็บเป็ นรูปเล่ม หรื อทาในรูปแบบอื่น ๆ
2.การเผยแพร่ โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ ในรูปซีดีรอม ฯลฯ
3.การเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรื อโดยมีการนาไปใช้ หรื อประยุกต์ใช้ อย่างแพร่ หลาย
การเผยแพร่ ดงั กล่าวนั ้น จะต้ องเป็ นไปอย่างกว้ างขวางมากกว่าการใช้ ในการเรี ยนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั ้น
ทั ้งนี ้ต้ องได้ รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรื อสถาบันทางวิชา
ที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชานั ้น และต้องเผยแพร่ สู่สาธารณชนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 เดือน

ลักษณะกำรมีส่วนร่ วมในผลงำนทำงวิชำกำร
1.ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้ องเป็ นงานที่ผ้ ขู อต้ องเป็ นเจ้ าของและเป็ นผู้ดาเนินการเอง
2.ถ้ าเป็ นงานที่ผ้ ขู อมีสว่ นร่ วมในผลงำนทำงวิชำกำร ผู้ขอจะต้ องมีส่วนร่ วมไม่ น้อยกว่ ำร้ อยละ 50 และต้ องเป็ นผู้ดาเนินการหลักในเรื่ องนั ้น
3.สาหรับการมีสว่ นร่ วมในผลงำนวิจยั ผู้ขอต้ องมีส่วนร่ วมไม่ น้อยกว่ ำร้ อยละ 50 หรื อ ผู้ขอต้ องเป็ นผู้ดาเนินการหลักในผลงานวิจยั เรื่ องนั ้น และต้ องมีผลงานวิจยั
อีกหลายเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้ องกัน ซึง่ แสดงปริ มาณผลงานวิจยั รวมกันแล้ วเทียบได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของผลงานวิจยั หนึง่ เรื่ อง
4.ในกรณีงานวิจยั ที่เป็ นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผู้ขอจะต้ องเป็ นผู้ดาเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั ้น) อย่างน้ อย 1 เรื่ อง และ
มีปริ มาณผลงานรวมแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
5.ในกรณีงานวิจยั ที่ดาเนินการเป็ นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้ องเป็ นผู้ดาเนินการหลักและมีปริ มาณผลงานรวมแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ผู้ดาเนินการวิจยั หลัก หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสาคัญในการออกแบบการวิจยั (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการ
สรุปผลการวิจยั และให้ ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation)
6.แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงนามรับรองการมีสว่ นร่วมในผลงานทางวิชาการว่า หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มีผ้ รู ่ วมงานหลายคน จะต้ องให้ ผ้ รู ่ วมงานทุกคนลง
นามรับรองว่า แต่ละคนมีสว่ นร่ วมในผลงานทางวิชาการเรื่ องนั ้น ร้ อยละเท่าใด รวมทั ้งระบุบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั ้น
หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ขอกาหนดตาแหน่งระบุการมีสว่ นร่ วมไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง จะถือว่าการกระทาของผู้นั ้นเข้ าข่ายผิดจริ ยธรรมไม่เหมาะสม
ที่จะได้ รับการพิจารณาแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้ สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้ อเท็จจริงและดาเนินการทางวินยั ต่อไป
การลงนามรับรองการมีสว่ นร่ วมในผลงานแต่ละชิ ้น เมื่อได้ ลงนามรับรองแล้ ว จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

7.แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจยั ที่ใช้ ประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ว่าต้ องไม่ เป็ นงำนวิจยั ที่ทำเป็ นส่ วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับ
ปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ หมายความ ถึงห้ ามมิให้ ผ้ เู สนอขอตาแหน่งนาผลงานวิจยั ที่ทาเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆของผู้
ขอกาหนดตาแหน่ง มาเป็ นผลงานเพื่อเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ เว้ นแต่ผ้ เู สนอขอกาหนดตาแหน่งจะได้ ทาการศึกษาวิจยั ขยายผล ต่อจากเรื่ องเดิมอย่างต่อเนื่อง จน
ปรากฏผลความก้ าวหน้ าทางวิชาการอย่างเห็นได้ ชดั และจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศกึ ษาเพิ่มเติมจากเดิมเท่านั ้น
8.ผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยมีชื่อผู้ใดระบุเป็ นเจ้ าของผลงาน ผู้มีชื่อที่ระบุทกุ ราย ย่อมมีสว่ นร่ วมในผลงานทางวิชาการ
นั ้น มากน้ อยขึ ้นอยู่กบั ข้ อตกลงระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั ้น ๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ ในรูปของผลงานวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญา ในกรณีที่ผ้ ขู อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็ นที่ปรึกษาหรื ออาจารย์ที่ปรึกษาของการวิจยั หรือวิทยานิพนธ์นั ้น ทั ้งนี ้เป็ นที่เข้ าใจว่า ที่ปรึกษาหรื ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็ นผู้ริเริ่ ม กากับดูแล และมีบทบาทสาคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจยั นั ้น

