ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง มาตรฐานภาระงานและภาระงานขั้นต่่าของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------โดยเป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ภาระงานและภาระงานขั้นตาของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบกับข้อ ๑๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที ๒/๒๕๖๓ เมือวันที
๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือง มาตรฐานภาระงานและ
ภาระงานขั้นตาของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ.๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“คณะ” หมายความว่า คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ครูกระบวนการ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งครูกระบวนการ
“ภาระงานบริก ารวิช าการ” หมายความว่า งานที มี ลัก ษณะน าความรู้ที มี อ ยู่ แล้ วไปช่ วยท า
ความเข้าใจกับปัญหา แก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงงานส่งเสริม
เผยแพร่ความรู้ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคลหรือสังคม
“ภาระงานพัฒนานักเรียน” หมายความว่า งานแนะแนวการศึกษาและให้คาปรึกษางานกิจกรรม
ชมรมนักเรียน และการจัดดาเนินกิจการต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการพัฒนานักเรียนเพิมเติมจากการจัดการเรียนรู้
รวมถึงการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของนักเรียน
“ภาระงานวิจัยและวิชาการ” หมายความว่า ภาระงานการผลิตงานวิจัย และการดาเนินการ
ทีเกียวข้องกับงานวิชาการทีได้รับความเห็นชอบจากคณะให้สามารถนับเป็นภาระงานได้
“ภาระงานบริห ารและงานอืน ๆ” หมายความว่า การได้รั บ การแต่ งตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติห น้ าที ด้ าน
การบริหาร หรือการดาเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกาหนด
ข้อ ๔ ครูกระบวนการต้องมีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่ามาตรฐานภาระงาน
และภาระงานขั้นตาตามทีกาหนดในประกาศนี้

๒
ข้ อ ๕ ครู ก ระบวนการต้ อ งมี ภ าระงานทั้ ง หมดไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๕ ชั วโมงต่ อ สั ป ดาห์ ต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ประกอบด้วย
(๑) ภาระงานสอนภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ
โดยมีภาระงานสอนไม่ตากว่า ๒ รายวิชาต่อภาคการศึกษาปกติ
(๒) ภาระงานวิจัยและวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๗ ชัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ
(๓) ภาระงานบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๓ ชัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ
(๔) ภาระงานพัฒนานักเรียน หรือการเป็นครูประจาชั้น หรืออืน ๆ ทีเทียบเคียง ไม่นอ้ ยกว่า
๓ ชัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ
(๕) ภาระงานบริหารและงานอืน ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ชัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๖ ครูกระบวนการต้องมีผลงานทางวิชาการตามระดับตาแหน่ง ดังนี้
(๑) ระดับปฏิบัติการ ต้องมีผลงานทางวิชาการทีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ก.พ.อ.
กาหนด อย่างน้อย ๑ รายการต่อปี
(๒) ระดับช่านาญการ ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึง ดังนี้
(๒.๑) งานวิจัย หรืองานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย ๑ รายการต่อปี
(๒.๒) ตารา หรือหนังสือ อย่างน้อย ๑ รายการต่อปี
(๒.๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม อย่างน้อย ๑ รายการต่อปี
(๒.๔) บทความทางวิชาการทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการต่อปี หรือ
(๒.๕) เอกสารคู่มือ อย่างน้อย ๑ รายการต่อปี
ผลงานทางวิชาการตาม (๒.๑) (๒.๒) (๒.๓) และ (๒.๔) ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที
ก.พ.อ. กาหนดและผลงานทางวิชาการตาม (๒.๕) ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) ระดับเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึง ดังนี้
(๓.๑) งานวิจัย หรืองานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย ๒ รายการต่อปี
(๓.๒) ตารา หรือหนังสือ อย่างน้อย ๒ รายการต่อปี
(๓.๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม อย่างน้อย
๒ รายการต่อปี
(๓.๔) บทความทางวิชาการทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อย่างน้อย ๒ รายการต่อปี
(๓.๕) เอกสารคู่มือ อย่างน้อย ๒ รายการต่อปี หรือ
(๓.๖) ผลงานอย่างใดอย่างหนึง 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. กาหนดและผลงานทางวิชาการตาม (๓.๕) ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกาหนด
(๔) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการดังนี้
(๔.๑) งานวิจัยหรืองานวิจัยในชั้นเรียน ทีได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ อย่างน้อย
๑ รายการต่อปี และ
(๔.๒) มีผลงานวิชาการอย่างใดอย่างหนึง ดังนี้
(๔.๒.๑) ตารา หรือหนังสือ อย่างน้อย ๒ รายการต่อปี
(๔.๒.๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม อย่างน้อย
๒ รายการต่อปี
(๔.๒.๓) บทความทางวิชาการทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อย่างน้อย ๒ รายการต่อปี

๓
(๔.๒.๔) เอกสารคู่มือ อย่างน้อย ๒ รายการต่อปี หรือ
(๔.๒.๕) ผลงานอย่างใดอย่างหนึงตามข้อ (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. กาหนดและผลงานทางวิชาการตาม (๔.๒.๔) ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที
มหาวิทยาลัยกาหนด
ลักษณะผลงานทางวิชาการของครูกระบวนการให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๗ ผลงานทางวิชาการแต่ละรายการอาจเป็นผลงานทางวิชาการของครูกระบวนการแต่เพียง
ผู้เดียว หรือเป็นผลงานร่วมกับผู้อืนก็ได้
กรณีทีเป็นผลงานทางวิชาการร่วมกับผู้อืน ต้องมีลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการและ
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งครูกระบวนการระดับชานาญการ เชียวชาญและเชียวชาญพิเศษทีมหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๘ ให้คณบดีควบคุม ดูแล และสนับสนุนครูกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ภาระงานและภาระงานขั้นตาตามหลักเกณฑ์ทีกาหนดไว้ในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)
อธิการบดี

๔
เอกสารแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานและภาระงานขั้นต่่าของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลงานทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งครูกระบวนการ มีลักษณะดังต่อไปนี้
๑. เอกสารคู่มื อ หมายความว่า เอกสารที เป็ น เอกสารรูป เล่มหรือสืออืน ๆ ที ให้ ความรู้เรืองใด
เรืองหนึ งส าหรับ ครูผู้ ส อน ซึ งอธิบ ายขั้ น ตอนและวิธีการใช้อ ย่างเป็ น ระบบ เพื อแนะน าขั้ น ตอนการใช้ให้
ครูผู้สอนสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. งานวิจัย หมายความว่า ผลงานวิชาการทีเป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี
วิทยาการวิจัยทีเป็นทียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีทีมาและวัตถุประสงค์ทีชัดเจน เพือให้ได้มาซึงข้อมูล
คาตอบหรือข้อสรุปรวม ทีจะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการนาวิชาการนั้นมาใช้
ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์หรือกระบวนการใหม่ทีเกิดขึ้น นอกจากนี้ให้หมายรวมถึง
การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบั ติการในชั้น เรียน (Classroom Action
Research) ทีเป็นงานศึกษาวิจัยโดยครูผู้สอนในชั้นเรียน เพือแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้น ในชั้น เรียน และนาผลมาใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิงขึ้น โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้เรียน
๓. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน หมายความว่า ผลงานทางวิชาการอย่างอืนทีมิใช่เอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารค าสอน เอกสารคู่ มื อ บทความทางวิ ช าการ หนั งสื อ หรื อ งานวิ จั ย แบ่ งเป็ น
๑๐ ประเภท ได้แก่ ๑) ผลงานวิชาการเพืออุตสาหกรรม ๒) ผลงานวิชาการเพือพัฒนาการเรียนการสอนและ
การเรีย นรู้ ๓) ผลงานวิช าการเพื อพั ฒ นานโยบายสาธารณะ ๔) กรณี ศึ ก ษา (Case Study) ๕) งานแปล
๖) พจนานุ ก รม สารานุ ก รม นามานุ กรมและงานวิช าการในลั ก ษณะเดี ยวกั น ๗) ผลงานสร้างสรรค์ด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะศิลปะ ๙) สิทธิบัตร ๑๐) ซอฟต์แวร์
๔. ผลงานวิชาการเพืออุตสาหกรรม หมายความว่า ผลงานวิชาการทีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
ทีมีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลียนแปลงในทางทีดีขึ้นเพือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม
๕. ผลงานวิชาการเพื อพัฒ นาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ หมายความว่า ผลงานวิชาการ
ซึงอาจดาเนินงานในรูปการศึกษา หรือการวิจัย เชิงทดลอง หรือการวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายเพือส่งเสริม
พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที พึ ง ประสงค์ หรื อ แก้ ไขปั ญ หาด้ า นการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น องค์ ป ระกอบของผลงาน
ประกอบด้วยคาอธิบาย หรือข้อมูลหลักฐานสาคัญ ได้แก่ ๑) สภาพปัญหาทีเกียวข้องกับการเรียนการสอน
๒) แนวคิด ทฤษฎี หลั กการและเหตุผล หรือความเชือทีผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนทีเป็น
นวัตกรรม เพือส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่
ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นทีพัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับประยุกต์จาก
ของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน
สือทีใช้ในการเรียนการสอน ๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการนานวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนใน
สถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับว่าได้
เกิดการเปลียนแปลงในผู้เรียนในทิศทางทีพึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน
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๖. ผลงานวิชาการเพือพัฒนานโยบายสาธารณะ หมายความว่า ผลงานวิชาการทีเป็นผลงานทีเกิด
จากการศึ ก ษาวิ จั ย วิ เคราะห์ หรื อ สั งเคราะห์ ท างเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ งการปกครอง สิ งแวดล้ อ ม
วิท ยาศาสตร์ วิศ วกรรมศาสตร์ห รือ ทางวิช าการด้ านอื น อั น น าไปสู่ข้ อ เสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือ
ข้อเสนอแนะเชิงความคิดหรือเชิงประจักษ์เกียวกับนโยบายสาธารณะ หรือการนานโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพือให้
ภาครัฐนาไปใช้กาหนดนโยบาย กฎหมาย แผน คาสังหรือมาตรการอืนใด ทั้งนี้ เพือแก้ปัญหาทีมีอยู่หรือพัฒนา
ให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิน หรือนานาชาติ
๗. กรณี ศึกษา (Case Study) หมายความว่า งานเขียนทีเกิดจากการศึกษาบุคคล หรือสถาบัน
(หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ) ศึกษาเหตุ การณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีทีเกิดขึ้นจริง มาจัดทา
เป็นกรณีศึกษาเพือใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตาม
หลั ก วิช าการถึ งสาเหตุ ของปั ญ หาและปั จจั ยอื น ๆ น ามาประกอบการตั ด สิ น ใจ และก าหนดทางเลื อ กใน
การแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือทาข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพือให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของ
บุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตาม
หลักวิชาการ หรือเพือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ
๘. งานแปล หมายความว่า งานแปลจากตัวงานต้นแบบทีเป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา
หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอืนบางสาขาทีมีความสาคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึงเมือนามา
แปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการทีประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาไทย หรื อ จากภาษาไทยเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ หรื อ แปลจากภาษาต่ า งประเทศหนึ งเป็ น
ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึง
๙. พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน หมายความว่า งาน
อ้างอิงทีอธิบายและให้ข้อมูลเกียวกับคา หัวข้อ หรือหน่วยย่อยในลักษณะอื น ๆ อันเป็นผลของการศึกษา
ค้ น คว้ า อย่ า งเป็ น ระบบและมี ห ลั ก วิ ช า รวมทั้ งแสดงสถานะล่ า สุ ด ทางวิ ช าการ (state-of-the-art) ของ
สาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมคา หัวข้อหรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว
มีคานาทีชี้แจง หลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที นามาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้และมีบรรณานุกรมรวม หรือ
บรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นคา ในกรณีทีจาเป็น
๑๐. ผลงานสร้างสรรค์ ด้ านวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี หมายความว่า ผลงานวิช าการที เป็ น
การประดิษฐ์คิดค้นเครืองมือ เครืองทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ ทีมี
คุณสมบัติพิเศษสาหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิงประดิษฐ์อืน ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม ซึงพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธี
วิทยาทีเป็นทียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
๑๑. ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะศิลปะ หมายความว่า ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์
ที แสดงให้ เห็ น ถึ งคุ ณ ค่ า ทางสุ น ทรี ย ะ ปรั ช ญา จริ ย ธรรม หรื อ เป็ น งานที สะท้ อ นสั งคม แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน มีการนาเสนอพร้อมคาอธิบายอันประกอบด้วยหลักวิชา
ทีเอื้อต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ ด้านวรรณกรรม
ศิลปะการแสดง ดนตรี สถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอืน ๆ
๑๒. สิทธิบัตร หมายความว่า สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
๑๓. ซอฟต์แวร์ หมายความว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
ซึ งเป็ น ผลงานที ได้ จ ากการวิ จั ย หรือ การประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ใหม่ หรื อ การสร้างองค์ ค วามรู้ใหม่ ที มี ห ลั ก วิ ช า
อันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ทีเป็นการประยุกต์หลักวิชา เพือประโยชน์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึงดังนี้ ๑) การดาเนินงานโครงการทีมีลักษณะ
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การพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี เชิ ง ตั ว เลข (Numerical Method) หรื อ การด าเนิ น งานลั ก ษณะ
Engineering Design ซึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง ๒) งานทีมีลักษณะการปรับปรุง
เปลียนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ (Source Code) เพือพัฒนาระบบ การทางานให้ดีขึ้น
โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยสาคัญ ๓) โครงการทีมีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพือให้
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ซึ งจะต้ อ งแสดงให้ เห็ น ชั ด เจนว่ า หลั งจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้วระบบการทางานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมี การปรับปรุงระบบหรือ
สารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดทีชัดเจนซึงมิไ ด้นาเข้ามาเพือทดแทนระบบเดิมเพียง
อย่างเดียว ทั้งนี้ ผลลัพธ์ทีได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา
๑๔. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หมายความว่า ผลงานวิชาการทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยส่งผล
ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ ต้องเป็นผลให้
เกิดการเปลียนแปลงในทางทีดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึงหรือหลายด้านเกียวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
สิงแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานทีนาไปสู่การ
จดทะเบียนสิท ธิบัตรหรือทรัพย์สิ นทางปัญ ญารูปแบบอืนทีสามารถแสดงได้เป็นทีประจักษ์ ว่า สามารถใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือสร้าง การเปลียนแปลงจากการตระหนัก
และการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
๑๕. ตารา หมายความว่า งานวิชาการทีใช้สาหรับการเรียนการสอนทั้ งวิชา หรือเป็นส่วนหนึงของ
วิช าซึ งเกิ ด จากการน าข้ อ ค้ น พบจากทฤษฎี งานวิจั ย หรือ ความรู้ที ได้ จ ากการค้ น คว้าศึ ก ษามาวิ เคราะห์
สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ทีผู้เขียนกาหนดให้เป็นแกนกลางซึงสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อย
อืนอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ ตามหลักการเขียนทีดี ใช้ภาษาทีเป็นมาตรฐาน
ทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้สาคัญทีมีผลให้เกิดความเปลียนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ
๑๖. หนังสือ หมายความว่า งานวิชาการทีเกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรืองใดเรืองหนึง
อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียบอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก
ทีเป็นแกนกลางและมโนทัศน์ย่อยทีสัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาทีเป็นมาตรฐานทางวิชาการ
ให้ทัศนะของผู้เขียนทีสร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาทีเกียวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จาเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือ
ของวิชาใดวิชาหนึงในหลักสูตร และไม่จาเป็นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึง
๑๗. บทความทางวิชาการ หมายความว่า งานเขียนทางวิชาการซึงมีการกาหนดประเด็นทีต้องการ
อธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมี การสารวจ
วรรณกรรมเพือสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้น อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยทีผู้เขียนได้แสดงทัศนะทางวิชาการของตนอย่าง
ชัดเจน

