
เอกสารแนบท้าย 1 
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ปริมาณผลงาน การมีส่วนร่วมในผลงาน  

ค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่และระดับคุณภาพของผลงาน 
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2561 

ลงวันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
................................................... 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ คู่มือแนะน าการใช้ห้องปฏิบัติการ 

 
1. ค านิยาม  
 เป็นผลงานประเภทวิเคราะห์งานในหน้าที่ ที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานหรือการให้บริการในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ โดยคู่มือต้องมีคุณค่าเหมาะสมกับต าแหน่งที่
เสนอขอ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยรวม  

- คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีค าอธิบายการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เส้นทางเดินของงาน (Workflow) 
ระบบติดตามประเมินผล ข้อมูลอ้างอิง มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ และมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละ
เรื่องในแต่ละงาน 

- คู่มือการให้บริการ หมายถึง เอกสารที่ใช้เป็นคู่มือการให้บริการ ประกอบการให้บริการงานใดงาน
หนึ่งที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีค าอธิบายการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ เส้นทางเดินของ
งาน (Workflow) ระบบติดตามประเมินผล ข้อมูลอ้างอิง มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์และมีรายละเอียดครอบคลุม
เนื้อหาในแตล่ะเรื่องในแต่ละงาน รวมทั้งมีแบบส ารวจความพึงพอใจการให้บริการจากผู้รับบริการ 

- คู่มือแนะน าการใช้ห้องปฏิบัติการ หมายถึง เอกสารที่แนะน าการใช้ห้องปฏิบัติการประกอบการใช้
ห้องปฏิบัติการ มีค าอธิบายการใช้ห้องปฏิบัติการ ขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการ เส้นทางเดินของงาน 
(Workflow) ระบบติดตามประเมินผล ข้อมูลอ้างอิง มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ และมีรายละเอียดครอบคลุม
เนื้อหาในแต่ละเรื่องในแต่ละงาน รวมทั้งมีแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการจากผู้รับบริการ 
 
2. รูปแบบ 
 มีค าอธิบายการปฏิบัติงานและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ เนื้อหาสาระหลัก ประกอบด้วยความ
เป็นมา วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ ค าจ ากัดความ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
โครงสร้างหน่วยงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและเทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข เอกสารอ้างอิง อาจมีภาพ แผนภูมิตาราง ประกอบเพ่ือความเข้าใจง่ายและให้น่าสนใจ 
มีความประณีตในการจัดวรรคตอน และช่องไฟ มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการ มีการสอดแทรกความคิด ความเห็น
เพ่ิมในตอนต่างๆของเรื่อง มีแบบแผนในการเขียนอ้างอิง จัดท าบรรณานุกรมและภาคผนวกไว้อย่างเหมาะสม  
  ทั้งนี้ คู่มือต้องมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ปฏิบัติจริง
มาแล้ว โดยแยกเป็นเรื่องๆ ให้ชัดเจน มีการน ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ หรือจาก
ประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว มาอ้างอิงสนับสนุนแนวคิดนั้นๆ มีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงแนวคิด หลักการ 
วิธีการ ขั้นตอน ข้อควรระวัง การแปลผลของการปฏิบัติ มีการอธิบายและวิจารณ์ โดยมีรากฐานทางวิชาการที่
ถูกต้อง 
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3. การเผยแพร่  กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
 3.1 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ 
 3.๒ จัดท าเป็นส าเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่หน่วยงานภายในและหรือภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่
น้อยกว่า 3 แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 3.3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับมหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งก่อนเผยแพร่
ได้ผ่านกระบวน การกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว 

คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ คู่มือแนะน าการใช้ห้องปฏิบัติการต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน  

 
4. ระดับคุณภาพ  
 
ต้องปรับปรุง คุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ส าหรับต าแหน่งที่ขอแต่งตั้ง หากมีการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงาน ก็อาจมีคุณภาพถึงเกณฑ์  
 
พอใช้ คุณภาพไม่ถึงระดับดี 
 
ด ี เป็นคู่มือที่มีเนื้อหาสาระถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็น

ประโยชน์ต่อสายงาน/สาขาวิชาชีพ 
 
ดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางสายงานหรือ
สาขาวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อสายงาน/สาขาวิชาชีพ 

2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มประสบการณ์ของผู้เขียน ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่
เป็นประโยชน์ 

3. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
 
ดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมดังนี้  

1. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 
2. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางสายงาน/สาขาวิชาชีพ และมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่

สร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
3. เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในสายงาน/สาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  
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โครงสร้างของคู่มือ 

  
 บทที่ 1 บทน า 
 - ความส าคัญ/ความจ าเป็น(ภูมิหลัง) 
 - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - ประโยชน์ของการศึกษา 
 - ขอบเขตของการศึกษา 
 - ค านิยาม/ค าจ ากัดความ 

 บทที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ 
 - หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 - โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 - โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
 - โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 
 - โครงสร้างการปฏิบัติการ (Activity Chart) 

 บทที่ 3 หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 
 - หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 - วิธีการปฏิบัติงาน 
 - เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึง ในการปฏิบัติงาน 
 - แนวคิด/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 บทที่ 4 เป้าหมายและเทคนิคในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 - เป้าหมายในการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน) 
 - เทคนิคในการวางแผน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
 - เทคนิคในการปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน   
   (รวมทั้งผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart)) 
 - เทคนิคการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 - เทคนิคการท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 - จรรยาบรรณ /คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 บทที่ 5  ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
- ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
- แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
- ข้อเสนอแนะ  

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก (ถ้ามี)  
ประวัติผู้เขียน  
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ผลงานวิจัย 

 
1. ค านิยาม 
  ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ
ในสายงานหรือสาขาวิชาชีพนั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบ หรือข้อสรุปรวม ที่
จะน าไปสู่การพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือการน าวิธีการนั้นมาประยุกต์เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่  
 ทั้งนี้ งานวิจัยที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ต้องตรงกับงาน/สายงาน/สาขาวิชาชีพที่รับผิดชอบและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยรวม โดยต้องระบุแหล่งและจ านวนเงินทุน (กรณีเป็นผลงานวิจัยสถาบัน
ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณภาพของผลงานที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ 
ระดับเชี่ยวชาญ ทั้งโดยวิธีปกติหรือวิธีพิเศษต้องอยู่ในระดับดี) 
 
2. รูปแบบ 
 2.1 รายงานการวิจัย ที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน ตลอดทั้งกระบวนการวิจัย อาทิ ความเป็นมา
และความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม วิธีด าเนินการวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง การ
รวบรวมข้อมูล เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ ฯลฯ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การ
อ้างอิง และอ่ืนๆ เป็นต้น  
 2.2 บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้นให้มีความกระชับและสั้น ส าหรับ
การน าเสนอในการประชุมวิชาการหรือในวารสารทางวิชาการ 
 
3. การเผยแพร่  กรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้ 

3.1  การเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจ 
เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน เช่น เว็บไซด์ หรือซีดีรอม ที่มีก าหนดการเผยแพร่
อย่างแน่นอนชัดเจน  

3.2 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
คุณภาพ 

3.3 การน าเสนอบทความวิจัยต่อท่ีประชุมทางวิชาการซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มี 
การบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ของ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

3.4 การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาวเป็นเล่มหนังสือ และส่ง 
เผยแพร่หน่วยงานภายในและหรือภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า 3 แห่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
ซึ่งการเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว  
 3.5 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับมหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งก่อนเผยแพร่
ได้ผ่านกระบวน การกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” นั้นแล้ว  
การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน าเสนอขอแต่ตั้งขึ้นด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 
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4. ระดับคุณภาพ  
 
ต้องปรับปรุง คุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ส าหรับต าแหน่งที่ขอแต่งตั้ง หากมีการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงาน ก็อาจมีคุณภาพถึงเกณฑ์  
 
พอใช้ คุณภาพไม่ถึงระดับดี 
 
ด ี เป็นงานวิจัยด าเนินการตามหลักวิชา มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมใน

ระเบียบวิธีวิจัย และจรรยาบรรณทางวิชาการ/สาขาวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึงน าไปประยุกต์ได้
ในสายงาน/สาขาวิชาชีพ หรือความก้าวหน้าในสายงาน/สาขาวิชาชีพ 

 
ดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่
เคยมีผู้ศึกษาแล้ว  

2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการในสายงาน/สาขาวิชาชีพอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไป
ประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย 

 
ดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 

1. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้ง จนท าให้เป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท าให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน/สาขาวิชาชีพอย่าง
ชัดเจน  

2. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในสายงาน/สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
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ผลงานเชิงวเิคราะห์ 
 

๑. ค านิยาม 
 ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละ 
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็น 
ประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 

๒. ลักษณะการเผยแพร่ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) 
 ๒.๑ เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ 
 ๒.๒ จัดท าเป็นส าเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่หน่วยงานภายในและหรือภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 ๒.๓ จัดท าเป็นส าเนาเย็บเล่มและเผยแพร่โดยการส่งให้ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 
๓ แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 ๒.๔ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับมหาวิทยาลัยรับรอง ซ่ึงก่อนเผยแพร่
ได้ผ่านกระบวน การกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว 
  ๒.๕ เผยแพร่เป็นบทความในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings) วารสารทาง 
วิชาการ หนังสือรวมบทความ จุลสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประมวลผลการประชุมวิชาการ            
(E-Proceedings) 
 ทั้งนี้ การเผยแพร่ตามความในข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.5 จะต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่ 
น้อยกว่า ๓ เดือน 

๓. รูปแบบ 
 ๓.๑ องค์ประกอบที่ส าคัญในการท างานเชิงวิเคราะห์ มีดังนี้ 
  บทที่ ๑ บทน า 
  - ภูมิหลัง/ความส าคัญ และความเป็นมาของเรื่องที่จะวิเคราะห์ 
  - วัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะวิเคราะห์ 
  - ประโยชน์ของเรื่องที่จะวิเคราะห์ 
  - ขอบเขตของเรื่องที่จะวิเคราะห์ 
  - นิยามศัพท์เฉพาะ 
  - สมมติฐานการวิเคราะห์ (ถ้ามี) 
  บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะวิเคราะห์ 
  บทที่ ๓ การแยกแยะองค์ประกอบอย่างมีระบบและการด าเนินงานวิเคราะห์ 
  บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ 
  บทที่ ๕ สรุป วิพากษ์ และข้อเสนอแนะ 
  บรรณานุกรม 
  ภาคผนวก (ถ้ามี) 
  ประวัติผู้เขียน 
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 ๓.๒ ส่วนประกอบของรูปเล่มงานเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น 
ส่วนประกอบของเนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) ส่วนประกอบตอนต้น 
  - ปกนอก 
  - ปกใน 
  - ค านิยม (ถ้ามี) 
  - ค าน า 
  - สารบัญ 
  - บัญชีตาราง และบัญชีภาพประกอบ (ถ้ามี) 
  (๒) ส่วนประกอบเนื้อหา แบ่งออกเป็นบทตามข้อ ๓.๑ 
  (๓) ส่วนประกอบตอนท้าย 
  - บรรณานุกรม 
  - ภาคผนวก 
  - ประวัติย่อผู้วิเคราะห์ 

๔. ลักษณะคุณภาพ 

  ๔.๑ ระดับดี 
  (๑) เป็นผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่
ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ 
  (๒) เป็นผลงานที่มีรูปแบบและเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
  (๓) เป็นผลงานที่มีความประณีตในการจัดวรรคตอน ช่องไฟ และมีการใช้ภาษาที่ชัดเจน 
เหมาะสม และถูกต้องตามหลักภาษา 
  (๔) เป็นผลงานที่มีการอ้างอิงและมีแบบแผนในการเขียนอ้างอิงอย่างเหมาะสม 

  ๔.๒ ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
   (๑) เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม ่
   (๒) เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ระบบงาน หรือมาตรฐานงานของ 
หน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา และสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือน าไปปฏิบัติได้ 
   (๓) เป็นผลงานที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชัดเจนตามล าดับ ไม่สับสน สามารถท าให้ผู้อ่าน
ติดตามเนื้อหาได้โดยสะดวก ตลอดจนมีความเชื่อมโยงของหัวข้อ 

  ๔.๓ ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและดีมาก และต้อง 
   (๑) เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
   (๒) เป็นผลงานที่มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ
ในวงวิชาชีพ 
   (๓) เป็นผลงานที่มีการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม 
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ผลงานเชิงสังเคราะห์ 
 

๑. ค านิยาม 
 ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ หรือองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัย 
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้น เพ่ือให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ใน 
เรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 

๒. ลักษณะการเผยแพร่ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) 
 ๒.๑ เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ 
 ๒.๒ จัดท าเป็นส าเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 ๒.๓ จดัท าเป็นส าเนาเย็บเล่มและเผยแพร่โดยการส่งให้ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 
๓ แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 ๒.๔ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับมหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งก่อนเผยแพร่
ได้ผ่านกระบวน การกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 ๒.๕ เผยแพร่เป็นบทความในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings) วารสารทาง 
วิชาการ หนังสือรวมบทความ จุลสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประมวลผลการประชุมวิชาการ   
(E-Proceedings) 
 ทั้งนี้ การเผยแพร่ตามความในข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๔ จะต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่ 
น้อยกว่า ๓ เดือน 

๓. รูปแบบ 
 ๓.๑ องค์ประกอบที่ส าคัญในการท างานเชิงสังเคราะห์ มี ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
  (๑) แบบท่ี ๑ เนื้อหาสาระมีมาก ขอบเขตกว้าง ต้องน าเสนอให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ แบ่งเนื้อหา
ทั้งหมดออกเป็นตอน ๆ แต่ละตอนแบ่งออกเป็นบท ๆ แต่ละบทแบ่งออกเป็นประเด็นหลัก จากนั้นแบ่งประเด็น
หลักเป็นประเดน็ย่อย ในบางกรณีในแต่ละบทก็แบ่งเป็นประเด็นหลักโดยไม่ได้แบ่งประเด็นย่อย 
ตัวอย่างเช่น 
 ตอนที่ ๑............ 
  บทที่ ๑..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นย่อย..... 
  ประเด็นย่อย..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นหลัก..... 
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  บทที่ ๒..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นหลัก..... 
 ตอนที่ ๒..... 
  บทที่ ๓..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นหลัก.... 
  ประเด็นหลัก... 
   ประเด็นย่อย..... 
   ประเด็นย่อย..... 
  บทที่ ๔.... 
  ประเด็นหลัก.... 
  ประเด็นย่อย.... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นย่อย.... 
  (๒) แบบที่ ๒ เนื้อหาสาระมีไม่มากเหมือนแบบ ๑ แต่สามารถแบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็นบท ๆ แต่ละ
บทแบ่งออกเป็นประเด็นหลัก โดยที่แต่ละประเด็นหลักไม่ต้องแยกประเด็นย่อยในสารบัญ เพราะอาจจะท าให้
สารบัญมีความยาวมากเกินไป แต่ในการเขียนจริง ๆ แล้ว และตามความเป็นจริงเมื่อเขียนประเด็นหลักจะต้องมีการ
แยกออกเป็นประเด็นย่อย ทั้งนี้ เพ่ือในการเสนอแนวคิดและเนื้อหาสาระได้ครอบคลุมประเด็นหลักนั้น โดยแบบที่ ๒ 
มีลักษณะ ดังนี้ 
 บทที่ ๑..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นหลัก..... 
 บทที่ ๒..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นหลัก..... 
 บทที่ ๓..... 
  ประเด็นหลัก..... 

 ประเด็นหลัก..... 
 ประเด็นหลัก..... 

  (๓) แบบท่ี ๓ แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ แต่ละตอนแบ่งออกเป็นประเด็นหลัก ที่แบ่งลักษณะเช่นนี้ 
เพราะไม่สามารถรวมประเด็นหลักท้ังหลายเป็นบทได้ อีกท้ังแต่ละประเด็นหลักมีเนื้อหาน้อยไม่กว้างขวางพอที่จะ
แบ่งเป็นบทได้ ตัวอย่างเช่น 
 
 



10 
 

  
 
 ตอนที่ ๑..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นหลัก..... 
 ตอนที่ ๒..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นหลัก..... 
 ตอนที่ ๓..... 
  ประเด็นหลัก..... 
  ประเด็นหลัก..... 
 ๓.๒ ส่วนประกอบของรูปเล่มงานเชิงสังเคราะห์ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น
ส่วนประกอบของเนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (๑) ส่วนประกอบตอนต้น 
  - ปกนอก 
  - ปกใน 
  - ค านิยม (ถ้ามี) 
  - ค าน า 
  - สารบัญ 
  - บัญชีตาราง และบัญชีภาพประกอบ (ถ้ามี) 
 (๒) ส่วนประกอบเนื้อหา แบ่งออกเป็นบทตามข้อ ๓.๑ 
 (๓) ส่วนประกอบตอนท้าย 
  - บรรณานุกรม 
  - ภาคผนวก 
  - ประวัติย่อผู้สังเคราะห์ 
๔. ลักษณะคุณภาพ 

 ๔.๑ ระดับดี 
  (๑) เป็นผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยต้อง
อาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบโครงสร้างเบื้องต้นเพ่ือให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ใน
เรื่องนั้น ๆ 
  (๒) เป็นผลงานที่มีรูปแบบและเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
  (๓) เป็นผลงานที่มีความประณีตในการจัดวรรคตอน ช่องไฟ และมีการใช้ภาษาที่ชัดเจน เหมาะสม 
และถูกต้องตามหลักภาษา 
  (๔) เป็นผลงานที่มีการอ้างอิงและมีแบบแผนในการเขียนอ้างอิงอย่างเหมาะสม 
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๔.๒ ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
  (๑) เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
  (๒) เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ระบบงาน หรือมาตรฐานงานของ 
หน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา และสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือน าไปปฏิบัติได้ 
  (๓) เป็นผลงานที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชัดเจนตามล าดับ ไม่สับสน สามารถท าให้ผู้อ่าน
ติดตามเนื้อหาได้โดยสะดวก ตลอดจนมีความเชื่อมโยงของหัวข้อ 

 ๔.๓ ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและดีมาก และต้อง 
  (๑) เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  (๒) เป็นผลงานที่มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับใน
วงวิชาชีพ 
   (๓) เป็นผลงานที่มีการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม 
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ผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ 
 
1. ค านิยาม 
 เป็นผลงาน ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ รวมทั้งการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิทยาการต่างๆ ที่ดีเด่น แสดงให้เห็นคุณค่าของความเป็นทรัพย์สินทางปัญญาใน
ลักษณะของการพัฒนางานใหม่ และพิสูจน์แล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
หรือเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ ซึ่งเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ
เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสายงาน/สาขาวิชาชีพ หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้น
ความคิดของผลงานหรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสายงาน/สาขาวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยรวม  
 ตัวอย่าง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ได้แก่ การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้าง
สิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม เป็น
ต้น  
 
2. รูปแบบ 
 ประกอบด้วย ค าอธิบายที่ชี้ให้เห็นว่า ผลงานดังกล่าวท าให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
หรือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดยมีหลักฐานประกอบเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงให้เห็นคุณค่าของ
ผลงานอย่างชัดเจน  
 
3. การเผยแพร่ 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือส านักพิมพ์ หรือ โดยการถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม 
หรือท าในรูปแบบอ่ืนๆ  

2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด  
3. การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการน าไปใช้

ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง 
4. การน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยมหาวิทยาลัย  
 
ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของหน่วยงาน และ/หรือ

สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสายงาน/สายวิชาชีพนั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน  
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4. ระดับคุณภาพ  
 
ต้องปรับปรุง คุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ส าหรับต าแหน่งที่ขอแต่งตั้ง หากมีการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงาน ก็อาจมีคุณภาพถึงเกณฑ์  
 
พอใช้ คุณภาพไม่ถึงระดับดี 
 
ด ี เป็นผลงานใหม่หรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ๆ ถูกต้องตาม

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหรือสาขาวิชาชีพ และผลงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดด้านหนึ่ง 

 
ดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

1. ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางสายงาน/สาขาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขา
วิชาชีพที่เสนอ หรือ  

2. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสายงาน/สาขาวิชาชีพนั้นๆ  
 
ดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปสายงาน/สาขาวิชาชีพทั้งใน

ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
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หนังสือ 
 
1. ค านิยาม 
  ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง เพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานใด
ปฏิบัติงานหนึ่ง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่สายงาน/สาขาวิชาชีพนั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิง
เนื้อหาและครอบคลุม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสายงาน/สาขาวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
 ทั้งนี้ เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์ และเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยรวม  
 
2. รูปแบบ 
  มีเนื้อหาที่ครอบคลุมส่วนงานที่ผู้เสนอขอรับผิดชอบ และเป็นรูปเล่มที่มีการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ 
 มีการอธิบายสาระส าคัญท่ีมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบ 
เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 
 
3. การเผยแพร่ 
 ต้องได้รับการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือส านักพิมพ์ หรือ การเผยแพร่โดยการเผยแพร่โดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด โดยการเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง (จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่
อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน)  
 ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของหน่วยงาน และ/หรือ
สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสายงาน/สาขาวิชาชีพนั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน  
 
4. ระดับคุณภาพ  

ต้องปรับปรุง คุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ส าหรับต าแหน่งที่ขอแต่งตั้ง หากมีการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงาน ก็อาจมีคุณภาพถึงเกณฑ์  

พอใช้ คุณภาพไม่ถึงระดับดี 
ด ี เป็นหนังสือที่ถูกต้องตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหรือสาขาวิชาชีพ มีเนื้อหา

สาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็น
ประโยชน์ต่อสายงานหรือสาขาวิชาชีพ 

ดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางสายงาน/สาขา

วิชาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อสายงาน/สาขาวิชาชีพ 
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียน ที่เป็นการแสดงให้

เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสายงาน/สาขาวิชาชีพ 
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3. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือหรือน าไปปฏิบัติได้ 
 

 
ดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 

1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้
ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในสายงาน/สาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือ

นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 

งานแปล 
 
1. ค านิยาม 
 เป็นคู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือต ารา หรือหนังสือ ที่แปลมาจากภาษา
หนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง อาทิ จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย โดย
การแปลได้ใจความถูกต้องตามฉบับเดิม สื่อความหมายเป็นที่เข้าใจแก่ผู้อ่าน และเรียบเรียงตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดให้เหมาะสม 
 ในกรณีที่จ าเป็น งานแปลนี้อาจแปลจากคู่มือ ต ารา หรือหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง หรือแปลเฉพาะบางตอน
ของคู่มือ ต ารา หรือหนังสือหลายเล่ม แล้วน ามารวบรวมเป็นเล่มก็ได้  
 
2. รูปแบบ 
 ถ้าเป็นหนังสือแปล ผู้แปลจะต้องได้รับอนุญาตด้านลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนแปลและพิมพ์
เผยแพร่ ทั้งนี้ ต้องน าตัวงานแปลต้นฉบับมาแสดงด้วย 
 
3. การเผยแพร่ 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือส านักพิมพ์ การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 

2. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับมหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่ง
ก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวน การกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว 

3. การน าไปใช้ประโยชน์โดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง และได้รับการตรวจสอบรับรองการเผยแพร่จาก

คณะกรรมการของหน่วยงาน และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสายงาน/สายวิชาชีพนั้น และต้อง
เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

 
4. ระดับคุณภาพ  

ต้องปรับปรุง คุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ส าหรับต าแหน่งที่ขอแต่งตั้ง หากมีการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงาน ก็อาจมีคุณภาพถึงเกณฑ์  

พอใช้ คุณภาพไม่ถึงระดับดี 

ด ี เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิดและ/หรือต้นฉบับ 
และบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัว
บทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับผลงานวิชาการอ่ืนมีการอธิบาย เชิงวิชาการใน
สายงาน/สาขาวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสม  
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ดีมาก  เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/หรือ
ต้นฉบับ และบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์
และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบได้กับผลงาน
ทางวิชาการอ่ืน มีการอธิบายเชิงวิชาการในสายงาน/สาขาวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสม 

 
ดีเด่น ให้สรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อก าหนด

เพ่ิมเติม ดังนี้  
1. เป็นงานที่แปลมาจากต้นฉบับที่มีความส าคัญ ในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง

สายงาน/สายวิชาชีพ 
2. เป็นงานที่แปลในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 
3. มีการให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทาง

สายงาน/สาขาวิชาชีพ 
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บทความทางวิชาการ 
 
๑. ค านิยาม 
 งานเขียนที่มีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ 
ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ/ วิชาชีพจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน า 
ความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการ 
ของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 
 

๒. ลักษณะการเผยแพร่ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) 
 ๒.๑ เผยแพร่ในรูปแบบของบทความในวารสารทางวิชาการ หนังสือ หรือจุลสาร ทั้งนี้ วารสารทาง 
วิชาการ หนังสือ หรือจุลสารนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน เช่น ซีดีรอม 
หรือเว็บไซต์ 
 ๒.๒ เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) หรือเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประมวลผลการประชุมวิชาการ (E-Proceedings) 
 ๒.๓ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับมหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งก่อนเผยแพร่
ได้ผ่านกระบวน การกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของบทความทางวิชาการ นั้น
แล้ว การน าบทความทางวิชาการนั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอแต่งตั้งขึ้น
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นและให้มีการประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการนั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 

๓. รูปแบบ 
 เป็นบทความที่มีความยาวไม่มากนัก ประกอบด้วย หลักการและเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ 
ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบาย หรือวิเคราะห์และสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ 
ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

๔. ลักษณะคุณภาพ 

 ๔.๑ ระดับดี 
 (๑) เป็นผลงานที่มีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน 
 (๒) เป็นผลงานที่มีเนื้อหาสาระถูกต้องสมบูรณ์ มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อ
วงวิชาการ/ วิชาชีพ 
 (๓) เป็นผลงานที่มีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง การใช้ภาษาท่ีชัดเจน เหมาะสม และถูกต้องตามหลักภาษา 
 (๔) เป็นผลงานที่มีการน าเสนอที่ชัดเจน มีเอกภาพ ไม่สับสน สามารถท าให้ผู้อ่านติดตามเนื้อหาของ
ผลงานได้โดยสะดวก 

 ๔.๒ ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
 (๑) เป็นผลงานที่มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ/ 
วิชาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ/ วิชาชีพ สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
 (๒) เป็นผลงานที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ทันสมัย 
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 (๓) เป็นผลงานที่สามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
 
 ๔.๓ ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและดีมาก และต้อง 
  (๑) เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  (๒) เป็นผลงานที่มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาชีพ 
  (๓) เป็นผลงานที่มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสรุปประเด็นการวิเคราะห์ จนสามารถให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


