
ค ำจ ำกัดควำมของผลงำนทำงวิชำกำร 
 
ประเภทของผลงำนทำงวิชำกำร ค ำจ ำกัดควำม 

 

1.งำนวจิัย 
 

หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศกึษาหรืองานค้นคว้าอยา่งมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวจิยัท่ีเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวิชานัน้ ๆ และมีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนเพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูค าตอบ หรือข้อสรุปรวมท่ีจะน าไปสูค่วามก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือเอือ้ตอ่การน าวิชาการนัน้ไปประยกุต์ 

2.ต ำรำ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงอยา่งเป็นระบบครอบคลมุเนือ้หาสาระของวิชา หรือเป็นสว่นหนึง่ของวิชา หรือ 
ของหลกัสตูรก็ได้ ท่ีสะท้อน ให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดบัอุดมศกึษาในการเรียนการสอนใน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ 
      เนือ้หาสาระของต าราต้องมีความทนัสมยั เม่ือพิจารณาถึงวนัท่ีผู้ขอยื่นเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
      ทัง้นีผู้้ขอจะต้องระบุวิชำที่เก่ียวข้องในหลักสูตรท่ีใช้ต าราเลม่ท่ีเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการด้วย 
       ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นีอ้าจได้รับการพฒันาขึน้จากเอกสารค าสอนจนถึงระดบัท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสดุ 
ซึง่ผู้ มีอ านาจเป็นบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ เรียนในวิชานัน้ แตส่ามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของต ารานัน้ด้วยตนเอง
ได้ โดยไม่ต้องเข้าศกึษาในวิชานัน้ 

3.  หนังสือ หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงขึน้โดยมีรากฐานทางวิชาการที่มัน่คง และให้ทศันะของผู้ เขียนท่ีสร้างเสริม
ปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานัน้ ๆ และหรือสาขาวชิาทีเ่ก่ียวเน่ือง มีความ
ตอ่เน่ืองเช่ือมโยงในเชิงเนือ้หาและครอบคลมุโดยไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัสตูร หรือ
ของวิชาใดวิชาหนึง่ในหลกัสตูร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึง่ ทัง้นีเ้นือ้หา
สาระของหนงัสอืต้องมีความทนัสมยั เม่ือพิจารณาถึงวนัท่ีจดัพิมพ์ 



ประเภทของผลงำนทำงวิชำกำร ค ำจ ำกัดควำม 
4. บทควำมทำงวิชำกำร หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึง่มีการก าหนดประเด็นท่ีต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อยา่งชดัเจน ทัง้นีมี้การวิเคราะห์

ประเด็นดงักลา่วตามหลกัการวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนัน้ได้ อาจเป็นการน าความรู้จาก
แหลง่ตา่งๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อยา่งเป็นรูปธรรม โดยท่ีผู้ เขียนแสดงทศันะทางวิชาการของตนไว้อยา่ง
ชดัเจนด้วย 

 

5.  ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น หมายถึง ผลงานทางวิชาการอยา่งอ่ืนท่ีมิใช่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน บทความทางวิชาการ หนงัสอื 
ต ารา หรืองานวิจยั โดยปกติหมายถึง สิง่ประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์เคร่ืองทุน่แรง ผลงานการสร้าง
สิง่มีชีวิตพนัธ์ุใหม่ วคัซีน สิง่ก่อสร้าง หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานกุรม 

          รวมถึงงานแปลจากตวังานต้นแบบท่ีเป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวติัศาสตร์ หรือ
วิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคญัและทรงคณุคา่ในสาขานัน้ ๆ ซึง่เม่ือน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจกัษ์ชดั เป็นการแปลจากภาษาตา่งประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็น
ภาษาตา่งประเทศ หรือแปลจากภาษาตา่งประเทศหนึง่เป็นภาษาตา่งประเทศอีกภาษาหนึง่ 

            ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ท่ีเสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ท่ีอธิบายและชีใ้ห้เห็นวา่งาน
ดงักลา่วท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วิธีการท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่สาขาวิชา
นัน้ และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานัน้ ส าหรับผลงานท่ีมุ่งเชิงปฏิบติัจะต้องผา่นการพิสจูน์ 
หรือมีหลกัฐานรายละเอียดตา่งๆ ประกอบแสดงให้เห็นคณุคา่ของผลงาน 

 

 

 



ลักษณะกำรตีพมิพ์เผยแพร่ 

ผลงำนทำงวิชำกำร ลักษณะกำรตีพมิพ์เผยแพร่ 

1.  งำนวิจยั เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

1.เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ ทัง้นีว้ารสารทางวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็นรูปเลม่สิง่พิมพ์ หรือ 
เป็นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชดัเจน 
2.  เผยแพร่ในหนงัสอืรวมบทความวิจยัในรูปแบบอื่นท่ีมีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคณุภาพ 
3.  น าเสนอเป็นบทความวิจยัต่อที่ประชมุทางวิชาการ ซึง่ภายหลงัจากการประชมุทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการและน าไป
รวมเลม่เผยแพร่ในหนงัสอืประมวลผลการประชมุทางวิชาการ  (Proceedings) ของการประชมุทางวิชาการระดบัชาติหรือ 
นานาชาติ 
4. การเผยแพร่รายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ทีม่ีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลกัฐานว่าได้ผ่านการประเมินคณุภาพ
โดยผู้ทรงคณุวฒุิและแสดงหลกัฐานว่าได้เผยแพร่ไปยงัวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศ และต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
      เมือ่ได้เผยแพร่ตามลกัษณะข้างต้น และได้มีการพิจารณาประเมินคณุภาพของ”งานวิจยั”นัน้แล้ว การน า”งานวิจยั”นัน้ 
มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสว่นใดสว่นหนึง่ เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคณุภาพ 
“งานวิจยั” นัน้อีกครัง้หนึง่จะกระท าไม่ได้ 
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2.  ต ำรำ มีวิธีการเผยแพร่ดงันี ้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านกัพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE)หรือ โดยการ 
ถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูป หรือท าในรูปแบบอื่น ๆ 
2. การเผยแพร่โดยสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่น ๆ ตวัอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปซีดีรอม ฯลฯ     
         การเผยแพร่ดงักลา่วนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลกัสตูรเท่านัน้ 
จ านวนพิมพ์เป็นดชันีหนึง่ที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชันีอื่นวดัความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้
เช่นกนั 
         ทัง้นีต้้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบนัอดุมศกึษา คณะ และ/หรือสถาบนั
ทางวิชาที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชานัน้ และต้องใช้ในกำรเรียนกำรสอนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำ 

3.  หนังสือ มีวิธีการเผยแพร่ดงันี ้
 1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านกัพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE) 
2.การเผยแพร่โดยสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่น ๆ ตวัอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปซีดีรอม ฯลฯ                                                                                                                                                                                     

การเผยแพร่ดงักลา่วนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลกัสตูรเท่านัน้ 
จ านวนพิมพ์เป็นดชันีหนึง่ที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชันีอื่นวดัความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้
เช่นกนั 
         ทัง้นีต้้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบนัอดุมศกึษา คณะ และ/หรือสถาบนั
ทางวิชาที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชานัน้ และต้องเผยแพร่สู่สำธำรณชนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  4  เดอืน 
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4.  บทควำมทำงวิชำกำร เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

.1.เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 
       ทัง้นีว้ารสารทางวิชาการนัน้อาจเผยแพร่เป็นรูปเลม่สิง่พิมพ์หรือเป็นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน
ชดัเจน 

2. เผยแพร่ในหนงัสอืรวมบทความในรูปแบบอื่นท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคณุภาพของบทความต่าง ๆ ใน
หนงัสอืนัน้แล้ว 
3. เผยแพร่ในหนงัสอืประมวลผลการประชมุทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชมุทางวิชการในระดบัชาติหรือระดบั
นานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคณุภาพของบทความต่าง ๆ ที่น าเสนอนัน้แล้ว 
        เมื่อได้เผยแพร่ตามลกัษณะข้างต้น และได้มีการพิจารณาประเมินคณุภาพของ”บทความทางวิชาการ”นัน้แล้ว การน า 
”บทความทางวิชาการ” นัน้ มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสว่นใดสว่นหนึ่ง เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ
ให้มีการประเมินคณุภาพ “บทความทางวิชาการ” นัน้อีกครัง้หนึง่จะกระท าไม่ได้ 
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5.ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น มีวิธีการเผยแพร่ดงันี ้
1.การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านกัพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE)หรือ โดยการ 
ถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเลม่ หรือท าในรูปแบบอื่น ๆ 
2.การเผยแพร่โดยสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่น ๆ ตวัอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปซีดีรอม ฯลฯ     
3.การเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง หรือโดยมีการน าไปใช้หรือประยกุต์ใช้อย่างแพร่หลาย 
         การเผยแพร่ดงักลา่วนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลกัสตูรเท่านัน้ 
ทัง้นีต้้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบนัอดุมศกึษา คณะ และ/หรือสถาบนัทางวิชา
ที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชานัน้ และตอ้งเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  4  เดือน 



ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
 

1.ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการเอง 

2.ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีสว่นร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50  และต้องเป็นผู้ด าเนินการหลกัในเร่ืองนัน้ 

3.ส าหรับการมีสว่นร่วมในผลงำนวิจยั ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 หรือ ผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลกัในผลงานวิจยัเร่ืองนัน้ และต้องมีผลงานวิจยั 

อีกหลายเร่ืองที่เกี่ยวเน่ืองสอดคล้องกัน ซึง่แสดงปริมาณผลงานวิจยัรวมกนัแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงานวิจยัหนึง่เร่ือง 

4.ในกรณีงานวิจยัที่เป็นชดุโครงการ RESEARCH PROGRAM ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลกัในบางโครงการ (ของชดุโครงการนัน้) อย่างน้อย 1 เร่ือง และ 

มีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 5.ในกรณีงานวิจยัที่ด าเนินการเป็นชดุต่อเน่ืองกนั ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลกัและมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

          ผู้ด าเนินการวิจยัหลกั หมายถงึ บคุคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบส าคญัในการออกแบบการวิจยั (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analysis) และการ
สรุปผลการวิจยัและให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

6.แนวปฏิบติัเกี่ยวกบัการลงนามรับรองการมีสว่นร่วมในผลงานทางวิชาการว่า หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มีผู้ ร่วมงานหลายคน จะต้องให้ผู้ ร่วมงานทกุคนลง
นามรับรองว่า แต่ละคนมีสว่นร่วมในผลงานทางวิชาการเร่ืองนัน้ ร้อยละเท่าใด รวมทัง้ระบบุทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนัน้ 

หากตรวจสอบพบภายหลงัว่า ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบกุารมีสว่นร่วมไม่ตรงกบัความเป็นจริง จะถือว่าการกระท าของผู้นัน้เข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสม 

ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้สถาบนัอดุมศกึษาสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินยัต่อไป 

         การลงนามรับรองการมีสว่นร่วมในผลงานแต่ละชิน้ เมื่อได้ลงนามรับรองแล้ว จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

 



 

         7.แนวปฏิบติัเกี่ยวกบัการเสนอผลงานวิจยัที่ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ว่าต้องไม่เป็นงำนวิจยัที่ท ำเป็นส่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพื่อรับ
ปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ หมายความ ถงึห้ามมิให้ผู้ เสนอขอต าแหน่งน าผลงานวิจยัที่ท าเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรใด ๆของผู้
ขอก าหนดต าแหน่ง มาเป็นผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ เว้นแต่ผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่งจะได้ท าการศกึษาวิจยัขยายผล     ต่อจากเร่ืองเดิมอย่างต่อเน่ือง จน
ปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชดั และจะพิจารณาเฉพาะสว่นท่ีศกึษาเพิ่มเติมจากเดิมเท่านัน้ 

          8.ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยมีชื่อผู้ใดระบเุป็นเจ้าของผลงาน ผู้มีชื่อที่ระบทุกุราย ย่อมมีสว่นร่วมในผลงานทางวิชาการ
นัน้ มากน้อยขึน้อยู่กบัข้อตกลงระหว่างผู้ ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนัน้ ๆ อนัรวมถงึผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในรูปของผลงานวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาเพื่อรับ
ปริญญา ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นท่ีปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของการวจิยัหรือวิทยานิพนธ์นัน้ ทัง้นีเ้ป็นท่ีเข้าใจว่า ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

เป็นผู้ ริเร่ิม ก ากบัดแูล และมีบทบาทส าคญัในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ผลการวิจยันัน้ 

 

 

 

 

 


