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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ.๒๕๖๓ 

............................................................ 
๑.ประเภทผลงาน  

 

๑. คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
๒. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 
๓. ผลงานเชิงสังเคราะห์ 
๔. ผลงานวิจัย 
๕. ผลงานลักษณะอ่ืน ได้แก่  

๕.๑ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕.๒ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสนุทรียะ ศิลปะ 
๕.๓ สิทธิบัตร 
๕.๔ ซอฟต์แวร์ 
๕.๕ หนังสือ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ.๒๕๖๓ 
............................................................ 

 
๒. ค าจ ากัดความ  การเผยแพร่ และคุณภาพผลงาน 

 
๒.๑ คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
นิยาม       เอกสารแสดงเส้นทางการท างานในงานหลักของต าแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุด

กระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน   
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงานดังกล่าวซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้วและต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

การเผยแพร่ ๑. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือส านักพิมพ์ 
๒. จดัท าเป็นส าเนาเย็บเล่มและได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก 
มหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ ๓  (ดี) เป็นเอกสารแสดงเส้นทางการท างานในงานหลักของต าแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้น
จนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าวซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ    
ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยและสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือน าไปปฏิบัติได้    
ระดับ ๔ (ดีมาก)  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ๓ และต้อง 
                ๑. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
                ๒. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
ระดับ ๕  (ดีเด่น)  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ๔ และต้อง 
                ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
                ๒.  มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและ
ยอมรับในวงวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
๒.๒ ผลงานเชิงวิเคราะห์  
นิยาม      ผลงานที่เป็นแสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษา

ในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกินความรู้      
ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย 

การเผยแพร่ ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารวิชาการ 
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการซ่ึงมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
(peer reviewer) 
๓. น าเสนอเป็นบทความต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็ม โดยต้องมีคณะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการ 
หรือวิชาชีพสาขาที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่คัดสรร กลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง 
การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ใน 
หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceeding) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ 
หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้  
๔. จัดท าเป็นส าเนาเย็บเล่มและได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ ๓  (ดี) เป็นผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ  
มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความรู้  ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่ งเป็นประโยชน์ต่อ ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย           
และสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
ระดับ ๔ (ดีมาก) ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ๓ และต้อง 
              ๑. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
              ๒. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
ระดับ ๕ (ดีเด่น)  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ๔ และต้อง 
              ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
              ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและ
ยอมรับในวงวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
๒.๓ ผลงานเชิงสังเคราะห์ 
นิยาม       ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ หรือองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน    

โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้นเพ่ือให้เกิด
แนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของส่วนงานหรือ
มหาวิทยาลัย 

การเผยแพร่ ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารวิชาการ 
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการซ่ึงมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
(peer reviewer) 
๓. น าเสนอเป็นบทความต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็ม โดยต้องมีคณะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการ 
หรือวิชาชีพสาขาที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่คัดสรร กลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง 
การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ใน 
หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceeding) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ 
หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้  
๔. จัดท าเป็นส าเนาเย็บเล่มและได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง 

ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับ ๓  (ดี) เป็นผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบโครงสร้างเบื้องต้นเพ่ือให้
เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานหรือ
มหาวิทยาลัยและสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 

ระดับ ๔ (ดีมาก)  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ๓ และต้อง 
              ๑. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
              ๒. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 

ระดับ ๕ (ดีเด่น) ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ๔ และต้อง 
              ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
              ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและ
ยอมรับในวงวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
๒.๔ ผลงานวิจัย 
นิยาม      ผลงานที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่

ยอมรับและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่เป็น
ประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของส่วนงานหรือ
มหาวิทยาลัย 

การเผยแพร่ ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กล่ม ๑ หรือ
กลุ่ม ๒ หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยทีม่ีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
(peer reviewer) 
๓. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็ม โดยต้องมีคณะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการ 
หรือวิชาชีพสาขาที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่คัดสรร กลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง 
การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ใน 
หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceeding) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ 
หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้  
๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย 
และภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ ๓ (ดี) เป็นผลงานที่เป็นงานศึกษา หรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เป็นที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบ หรือข้อสรุปรวมที่
เป็นประโยชน์ และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงานหรือ
มหาวิทยาลัยและสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือน าไปปฏิบัติได้ 
ระดับ ๔  (ดีมาก) ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ๓ และต้อง 
             ๑. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
              ๒. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 

ระดับ ๕ (ดีเด่น) ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ๔ และต้อง 
             ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
             ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและ
ยอมรับในวงวิชาชีพ 
 

 
 
 
 
 



 
 

-๖- 
 

๒.๕ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นิยาม      ผลงานวชิาการท่ีเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์

พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน 
วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ดังนี้ 
    ๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ              
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 
    ๒. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์             
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ ๓ (ดี)  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการมี
ผลการทดสอบตามหลักวิชาการที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพ
ในระดับปานกลาง 
ระดับ ๔ (ดีมาก) ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ๓ ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการมากขึ้น โดยการ
น าผลงานนั้นไปใช้มีศักภาพทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 
ระดับ ๕ (ดีเด่น)  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี  ๔ ซึ่งต้องใช้ความรู้ เชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง      
ผลงานก่อให้เกิดประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือ
ทางสังคมในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
-๗- 

 
๒.๖ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
นิยาม       ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา 

จริยธรรม หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของ
เจ้าของผลงาน มีการน าเสนอพร้อมค าอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอ้ือต่อการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม 
ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม 
ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอื่นๆ  

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ดังนี้ 
   ๑. วรรณกรรมต้นแบบและเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดย 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   ๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ              
การบันทึกภาพ  การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบทันทึกภาพ 
   ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ ๓ (ดี) เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ โดยที่ผู้ประพันธ์สามารถอธิบายหลักการและ
กระบวนการสร้างสรรค์ที่สื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี 
ระดับ ๔ (ดีมาก) ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ๓ และเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัดต่อ
วรรณกรรมศึกษา วิชาการด้านการเขียนสร้างสรรค์ (creative  writing) และการศึกษา
ศิลปะแขนงนั้นๆ 
ระดับ ๕  (ดีเด่น) ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ๔ และต้องเป็นงานที่สร้างมิติใหม่ในด้านการ
สร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค์(creative  writing) และ
การศึกษาศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๘- 
 

๒.๗ สิทธิบัตร (patent) 
นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
การเผยแพร่ มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่ 

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 
ลักษณะคุณภาพ 

ระดับ ๓  (ดี) เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัยหรือพัฒนา
ต่อยอด 
ระดับ ๔ (ดีมาก) เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ 
ระดับ ๕ (ดีเด่น) เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติและมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์
หรือเชิงสาธารณะอย่างกว้างขวาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

 
๒.๘ ซอฟต์แวร์ (software) 
นิยาม       หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์     

ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
มีหลักวิชาการอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์   
หลักวิชาเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

๑. การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
(numerical method) หรือการด าเนินงานลักษณะ engineering design ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง 

๒. งานทีม่ีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ 
 (source code) เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมี
นัยส าคัญ 

๓. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้วระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการ
ปรับปรุงระบบหรือส ารวจความต้องการ รวมถึงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งมิได้น าเข้ามา
เพ่ือทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว 

การเผยแพร่ มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่ 
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ ๓ (ดี) เป็นงานที่มีการศึกษาค้นคว้า หรือมีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกต้อง
เหมาะสมตามระเบียบวิธีการวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
ระดับ ๔ (ดีมาก)  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ๓ และต้องเป็นประโยชน์ทางวิชาการหรือ
สามารถน าไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับ ๕  (ดีเด่น) ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ๔ และต้องได้รับการอ้างอิงหรือใช้งานใน               
วงวิชาการหรือวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๐- 
 

๒.๙ หนังสือ   
นิยาม      งานวิชาการท่ีเกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและ

ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก
ที่เป็นแกนกลางและมโนทัศน์ย่อยท่ีสัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซ้ึง ใช้ภาษาที่เป็น
มาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่
จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง 
เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอแต่งตั้ง 

การเผยแพร่ ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

ลักษณะคุณภาพ 
ระดับ ๓ (ดี) เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิด
และการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชนต่อวงวิชาการ 
ระดับ ๔ (ดีมาก) ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ๓ และต้อง    
             ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อ   
วงวิชาการ 
             ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ระดับ ๕ (ดีเด่น)  ใช้เกณฑ์เดียวกบัระดับ ๔ และต้อง 

๑. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
๒. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


