
 
ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

เรื่อง มาตรฐานภาระงานและภาระงานขั้นต่่าของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

โดยเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ภาระงานและภาระงานขั้นต  าของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ประเภทครกูระบวนการ 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบกับข้อ ๑๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที  ๒/๒๕๖๓ เมื อวันที  
๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้ดังนี ้

 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื อง มาตรฐานภาระงานและ
ภาระงานขั้นต  าของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ.๒๕๖๔” 

 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  ในประกาศน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
“คณะ” หมายความว่า คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร ์
“คณบด”ี หมายความว่า คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
“ครูกระบวนการ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งครูกระบวนการ  
“ภาระงานบริการวิชาการ” หมายความว่า งานที มีลักษณะน าความรู้ที มีอยู่แล้วไปช่วยท า     

ความเข้าใจกับปัญหา แก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงงานส่งเสริม
เผยแพร่ความรู้ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคลหรือสังคม 

“ภาระงานพัฒนานักเรียน” หมายความว่า งานแนะแนวการศึกษาและให้ค าปรึกษางานกิจกรรม
ชมรมนักเรียน และการจัดด าเนินกิจการต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการพัฒนานักเรียนเพิ มเติมจากการจัดการเรียนรู้ 
รวมถึงการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของนักเรียน  

“ภาระงานวิจัยและวิชาการ” หมายความว่า ภาระงานการผลิตงานวิจัยและการด าเนินการ      
ที เกี ยวข้องกับงานวิชาการที ได้รับความเห็นชอบจากคณะให้สามารถนับเป็นภาระงานได ้

“ภาระงานบริหารและงานอื น ๆ” หมายความว่า การได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที ด้าน    
การบริหาร หรือการด าเนินการอื น ๆ ตามที คณะก าหนด 

 

ข้อ ๔ ครูกระบวนการต้องมีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่ามาตรฐานภาระงาน
และภาระงานขั้นต  าตามที ก าหนดในประกาศนี้ 



๒ 

ข้อ ๕   ครูกระบวนการต้องมีภาระงานทั้ งหมดไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั วโมงต่อสัปดาห์ต่อ            
ภาคการศึกษาปกต ิประกอบด้วย 

(๑)  ภาระงานสอนภาคการศึกษาปกต ิไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกต ิ 
      โดยมีภาระงานสอนไม่ต  ากว่า ๒ รายวิชาต่อภาคการศึกษาปกต ิ
(๒)  ภาระงานวิจัยและวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๗ ชั วโมงต่อสปัดาห์ต่อภาคการศึกษาปกต ิ
(๓)  ภาระงานบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๓ ชั วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกต ิ
(๔)  ภาระงานพัฒนานักเรียน หรือการเป็นครูประจ าชั้น หรืออื น ๆ ที เทียบเคียง ไม่นอ้ยกว่า 
      ๓ ชั วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ 
(๕)  ภาระงานบริหารและงานอื น ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกต ิ
 

ข้อ ๖  ครูกระบวนการต้องมีผลงานทางวิชาการตามระดับต าแหน่ง ดังนี้ 
(๑)  ระดับปฏิบัติการ ต้องมีผลงานทางวิชาการที ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ.  
      ก าหนด อยา่งน้อย ๑ รายการต่อปี 
(๒)  ระดับช่านาญการ ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี ้

  (๒.๑)  งานวิจัย หรืองานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย ๑ รายการต่อปี  
  (๒.๒)  ต ารา หรือหนังสือ อย่างน้อย ๑ รายการต่อปี  
  (๒.๓)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม อย่างน้อย ๑ รายการต่อป ี
  (๒.๔)  บทความทางวิชาการที ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการต่อปี หรือ 
  (๒.๕)  เอกสารคู่มือ อย่างน้อย ๑ รายการต่อปี  

ผลงานทางวิชาการตาม (๒.๑) (๒.๒) (๒.๓) และ (๒.๔) ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที  
ก.พ.อ. ก าหนดและผลงานทางวิชาการตาม (๒.๕) ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที มหาวิทยาลัยก าหนด 

(๓)  ระดับเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี้ 
  (๓.๑)  งานวิจัย หรืองานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย ๒ รายการต่อปี  
  (๓.๒)  ต ารา หรือหนังสือ อย่างน้อย ๒ รายการต่อปี 
  (๓.๓)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม อย่างน้อย  
           ๒ รายการต่อปี  
  (๓.๔)  บทความทางวิชาการที ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อย่างน้อย ๒ รายการต่อปี  
  (๓.๕)  เอกสารคู่มือ อย่างน้อย ๒ รายการต่อปี หรือ 
  (๓.๖)  ผลงานอย่างใดอย่างหนึ ง ตาม (๓.๑) (๓.๒) (๓.๓) (๓.๔) หรือ (๓.๕) รวมกันแล้ว      
           ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ รายการ 

ผลงานทางวิชาการตาม (๓.๑) (๓.๒) (๓.๓) และ (๓.๔) ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที  
ก.พ.อ. ก าหนดและผลงานทางวิชาการตาม (๓.๕) ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที มหาวิทยาลัยก าหนด 

(๔)  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการดังนี ้
  (๔.๑)  งานวิจัยหรืองานวิจัยในช้ันเรียน ที ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ อย่างน้อย         
           ๑ รายการต่อปี และ 
  (๔.๒)  มีผลงานวิชาการอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี ้

   (๔.๒.๑)  ต ารา หรือหนังสือ อย่างน้อย ๒ รายการต่อปี  
   (๔.๒.๒)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม อย่างน้อย  
               ๒ รายการต่อปี 
  (๔.๒.๓)  บทความทางวิชาการที ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อย่างน้อย ๒ รายการต่อปี  



๓ 

  (๔.๒.๔)  เอกสารคู่มือ อย่างน้อย ๒ รายการต่อปี หรือ 
  (๔.๒.๕)  ผลงานอย่างใดอย่างหนึ งตามข้อ (๔.๒.๑) (๔.๒.๒) (๔.๒.๓) หรือ (๔.๒.๔)  
              รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ปีละ ๒ รายการ 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ (๔.๑) (๔.๒.๑) (๔.๒.๒) และ (๔.๒.๓) ต้องได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก าหนดและผลงานทางวิชาการตาม (๔.๒.๔) ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที 
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ลักษณะผลงานทางวิชาการของครูกระบวนการให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 

ข้อ ๗  ผลงานทางวิชาการแต่ละรายการอาจเป็นผลงานทางวิชาการของครูกระบวนการแต่เพียง
ผู้เดียว หรือเป็นผลงานร่วมกับผู้อื นก็ได้ 

กรณีที เป็นผลงานทางวิชาการร่วมกับผู้อื น ต้องมีลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการและ
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งครูกระบวนการระดับช านาญการ เชี ยวชาญและเชี ยวชาญพิเศษที มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ข้อ ๘  ให้คณบดีควบคุม ดูแล และสนับสนุนครูกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ภาระงานและภาระงานขั้นต  าตามหลักเกณฑ์ที ก าหนดไว้ในประกาศน้ี 
 

ประกาศ ณ วันที    ๑๓   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                         
(รองศาสตราจารย์ เกศินี  วฑิูรชาติ) 

อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 
เอกสารแนบทา้ย 

ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานและภาระงานขั้นต่่าของ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ผลงานทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งครูกระบวนการ มีลักษณะดังต่อไปนี้  
 

๑.  เอกสารคู่มือ หมายความว่า เอกสารที เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื ออื น ๆ ที ให้ความรู้เรื องใด   
เรื องหนึ งส าหรับครูผู้สอน ซึ งอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้อย่างเป็นระบบ เพื อแนะน าขั้นตอนการใช้ให้
ครูผู้สอนสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  งานวิจัย หมายความว่า ผลงานวิชาการที เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี
วิทยาการวิจัยที เป็นที ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที มาและวัตถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อให้ได้มาซึ งข้อมูล
ค าตอบหรือข้อสรุปรวม ที จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการน าวิชาการนั้นมาใช้
ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์หรือกระบวนการใหม่ที เกิดขึ้น นอกจากนี้ให้หมายรวมถึง 
การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action 
Research) ที เป็นงานศึกษาวิจัยโดยครูผู้สอนในชั้นเรียน เพื อแก้ไขปัญหาที เกิดขึ้น ในชั้นเรียน และน าผลมาใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ งขึ้น โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้เรียน 

๓.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื น หมายความว่า ผลงานทางวิชาการอย่างอื นที มิใช่เอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารค าสอน เอกสารคู่มือ บทความทางวิชาการ หนังสือ หรืองานวิจัย แบ่งเป็น        
๑๐ ประเภท ได้แก่ ๑) ผลงานวิชาการเพื ออุตสาหกรรม ๒) ผลงานวิชาการเพื อพัฒนาการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ ๓) ผลงานวิชาการเพื อพัฒนานโยบายสาธารณะ ๔) กรณีศึกษา (Case Study) ๕) งานแปล       
๖) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรมและงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน ๗) ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะศิลปะ ๙) สิทธิบัตร ๑๐) ซอฟต์แวร ์

๔.  ผลงานวิชาการเพื ออุตสาหกรรม หมายความว่า ผลงานวิชาการที เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
ที มีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี ยนแปลงในทางที ดีขึ้นเพื อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

๕.  ผลงานวิชาการเพื อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  หมายความว่า ผลงานวิชาการ     
ซึ งอาจด าเนินงานในรูปการศึกษา หรือการวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายเพื อส่งเสริม
พัฒนาคุณลักษณะที พึงประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน องค์ประกอบของผลงาน
ประกอบด้วยค าอธิบาย หรือข้อมูลหลักฐานส าคัญ ได้แก่ ๑) สภาพปัญหาที เกี ยวข้องกับการเรียนการสอน     
๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล หรือความเชื อที ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที เป็น
นวัตกรรม เพื อส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที เกิดขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่
ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นที พัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับประยุกต์จาก
ของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน 
สื อที ใช้ในการเรียนการสอน ๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนใน
สถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที พึงประสงค์ โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับว่าได้
เกิดการเปลี ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที พึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน 

 
 



๕ 

๖.  ผลงานวิชาการเพื อพัฒนานโยบายสาธารณะ หมายความว่า ผลงานวิชาการที เป็นผลงานที เกิด
จากการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สิ งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิชาการด้านอื น อันน าไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือ
ข้อเสนอแนะเชิงความคิดหรือเชิงประจักษ์เกี ยวกับนโยบายสาธารณะ หรือการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพื อให้
ภาครัฐน าไปใช้ก าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั งหรือมาตรการอื นใด ทั้งนี้ เพื อแก้ปัญหาที มีอยู่หรือพัฒนา
ให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิ น หรือนานาชาติ  

๗.  กรณีศึกษา (Case Study) หมายความว่า งานเขียนที เกิดจากการศึกษาบุคคล หรือสถาบัน 
(หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที เกิดขึ้นจริง มาจัดท า
เป็นกรณีศึกษาเพื อใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตาม
หลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหาและปัจจัยอื น ๆ น ามาประกอบการตัดสินใจ และก าหนดทางเลือกใน       
การแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพื อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของ
บุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพื อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตาม
หลักวิชาการ หรือเพื อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ 

๘.  งานแปล หมายความว่า งานแปลจากตัวงานต้นแบบที เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา 
หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื นบางสาขาที มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ งเมื อน ามา
แปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประ เทศเป็น
ภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่ างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่ างประเทศหนึ งเป็น
ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ ง 

๙.  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน หมายความว่า งาน
อ้างอิงที อธิบายและให้ข้อมูลเกี ยวกับค า หัวข้อ หรือหน่วยย่อยในลักษณะอื น ๆ อันเป็นผลของการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบและมีหลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะล่าสุดทางวิชาการ ( state-of-the-art) ของ
สาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมค า หัวข้อหรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว 
มีค าน าที ชี้แจง หลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที น ามาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้และมีบรรณานุกรมรวม หรือ
บรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นค า ในกรณีที จ าเป็น 

๑๐.  ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายความว่า ผลงานวิชาการที เป็น      
การประดิษฐ์คิดค้นเครื องมือ เครื องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ ที มี
คุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ งประดิษฐ์อื น ๆ ที เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธี
วิทยาที เป็นที ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 

๑๑.  ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะศิลปะ หมายความว่า ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์    
ที แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา จริยธรรม หรือเป็นงานที สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน มีการน าเสนอพร้อมค าอธิบายอันประกอบด้วยหลักวิชา    
ที เอื้อต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ ด้านวรรณกรรม 
ศิลปะการแสดง ดนตรี สถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอื น ๆ 

๑๒.  สิทธิบัตร หมายความว่า สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
๑๓.  ซอฟต์แวร์ หมายความว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

ซึ งเป็นผลงานที ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที มีหลักวิชา        
อันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที เป็นการประยุกต์หลักวิชา เพื อประโยชน์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี้ ๑) การด าเนินงานโครงการที มีลักษณะ   
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การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Method) หรือการด าเนินงานลักษณะ 
Engineering Design ซึ งเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง ๒) งานที มีลักษณะการปรับปรุง 
เปลี ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ (Source Code) เพื อพัฒนาระบบ การท างานให้ดีขึ้น 
โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยส าคัญ ๓) โครงการที มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื อให้
สอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีซึ งจะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้วระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือ
ส ารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที ชัดเจนซึ งมิได้น าเข้ามาเพื อทดแทนระบบเดิมเพียง 
อย่างเดียว ทั้งนี ้ผลลัพธ์ที ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 

๑๔.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หมายความว่า ผลงานวิชาการที เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยส่งผล
ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานที เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ ต้องเป็นผลให้
เกิดการเปลี ยนแปลงในทางที ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ งหรือหลายด้านเกี ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
สิ งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที น าไปสู่การ    
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื นที สามารถแสดงได้เป็นที ประจักษ์ว่า สามารถใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือสร้าง การเปลี ยนแปลงจากการตระหนัก
และการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 

๑๕.  ต ารา หมายความว่า งานวิชาการที ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ งของ
วิชาซึ งเกิดจากการน าข้อค้นพบจากทฤษฎี งานวิจัย หรือความรู้ที ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที ผู้เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลางซึ งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อย
อื นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ ตามหลักการเขียนที ดี ใช้ภาษาที เป็นมาตรฐาน
ทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้ส าคัญที มีผลให้เกิดความเปลี ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ  

๑๖.  หนังสือ หมายความว่า งานวิชาการที เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื องใดเรื องหนึ ง  
อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียบอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก
ที เป็นแกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที เป็นมาตรฐานทางวิชาการ     
ให้ทัศนะของผู้เขียนที สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาที เกี ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือ
ของวิชาใดวิชาหนึ งในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ ง 

๑๗.  บทความทางวิชาการ หมายความว่า งานเขียนทางวิชาการซึ งมีการก าหนดประเด็นที ต้องการ
อธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการส ารวจ
วรรณกรรมเพื อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้น อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่ง     
ต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที ผู้เขียนได้แสดงทัศนะทางวิชาการของตนอย่าง
ชัดเจน 
 


