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แนวปฏิบัติในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกีย่วข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลกัสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

เกณฑ์การพิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

1. กรณีหลกัสูตรที่ไดรั้บอนุมตัิ/ความเห็นชอบจากสภาสถาบนัอุดมศกึษาก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2563  ให้ใชป้ระกาศ กพอ.ฯ พ.ศ. 2560 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 
2. กรณีหลกัสูตรที่ไดรั้บอนุมตัิ/ความเห็นชอบจากสภาสถาบนัอุดมศกึษาระหว่างวนัที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ให้ใชป้ระกาศ กพอ.ฯ พ.ศ. 2560 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) 

พ.ศ. 2561  หรือเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563 ทั้งน้ี แลว้แต่ความประสงคข์องแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา 
3. กรณีหลกัสูตรที่ไดรั้บอนุมตัิ/ความเห็นชอบจากสภาสถาบนัอุดมศกึษาต้ังแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2565  เป็นต้นไป ให้ใชป้ระกาศ กพอ.ฯ พ.ศ. 2563 

 

ตามหนงัสือที่ อว. 0224.1/ว 1311  ลงวนัที่ 22 ตุลาคม 2563 
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      ประเภทผลงาน 
 
 

วิธีการเผยแพร่ 

1.  งานวิจัย 
 

2.  ผลงาน 
วิชาการเพื่อ 
อุตสาหกรรม 

3.  ผลงาน 
วิชาการเพื่อ 
พัฒนาการ 
เรียนการสอน/
การเรียนรู้ 

4. ผลงาน 
วิชาการเพื่อ 
พัฒนานโยบาย 
สาธารณะ 
 

5.  กรณีศึกษา 
(Case Study) 

6. งานแปล 
7.  พจนานุกรม 
/สารานุกรม /
นามานุกรม / 

8.  ผลงาน
สร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

9.  ผลงาน
สร้างสรรค์ด้าน
สุนทรียะ ศิลปะ 

10.  สิทธิบัตร / 
ซอฟต์แวร์ 

11. ผลงาน
วิชาการรับใช้
สังคม 

12. ต ารา/
หนังสือ 
 

13.  บทความ
วิชาการ 

1. บทความใน 
วารสารทางวิชาการท่ี
อยู่ในฐานข้อมูลท่ี 
ก าหนด  

/ /*** 
 

/          / 

2. หนังสือรวมบท 
ความวิจัย/บทความ
วิชาการที่มีการ
บรรณาธิการ 

/  / 
 

         / 

3. น าเสนอเป็นบท 
ความวิจัย /วิชาการ
ต่อท่ีประชุมทาง 
วิชาการท่ีเป็นฉบับ
เต็มของการประชุม 
ระดับชาติหรือระดับ 
นานาชาติ  

/  /           
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5.  กรณีศึกษา 
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11. ผลงาน
วิชาการรับใช้
สังคม 

12. ต ารา/
หนังสือ 
 

13.  บทความ
วิชาการ 

4. รายงานการวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์ /
รายงานการศึกษา
ฉบบัสมบูรณ์   

/* / /*           

5. เผยแพร่ใน
หนังสือ 
(monograph)  

/*             

6.  เอกสารแสดง 
ทรัพย์สินทาง 
ปัญญาท่ีเกิดจาก 
ผลงาน เช่น 
สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร/ 
ข้อตกลงอนุญาตให้ 
ใช้สิทธิ (licensing 
agreement)  
 

 /            
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วิชาการรับใช้
สังคม 

12. ต ารา/
หนังสือ 
 

13.  บทความ
วิชาการ 

7. รายงานการ 
ประเมินจากหน่วย 
งานภายนอกท่ีแสดง 
ถึงผลกระทบท่ีเกิด 
จากการวิจัยหรือ 
กิจกรรมทางวิชาการ
ท่ี เช่ือมโยงกับภาค 
อุตสาหกรรม  

 /            

8. รูปแบบ
ของผลผลิตของงาน 
โดยมีค า อธิบาย 
แนวคิดการ 
พฒันานวัตกรรมการ 
เรียนการสอน 
วิธีการใช้ และผล 
ท่ีเกิดกับผู้เรียน 

  /           
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หนังสือ 
 

13.  บทความ
วิชาการ 

9. มีการน าเสนอ 
นโยบาย กฎหมาย 
แผน ค าส่ัง หรือ 
มาตรการอ่ืนใด ต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และ/หรือ 
ได้มีการเผยแพร่ 
นโยบายสาธารณะ 
ไปยงัผู้เก่ียวข้อง 

   /          

10. เผยแพร่ใน 
ลักษณะของส่ิง 
ตีพิมพ์หรือส่ิงพิมพ์
อิเล็ก ทรอนิกส์ / 

    / /** 
 

/**  /** 
 

  /*  

11. เผยแพร่ใน 
หนังสือหรือแหล่ง 
รวบรวมกรณีศึกษาท่ี
มีการบรรณาธิการ 

    /         
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โดยมีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิ
น คุณภาพ 
12.  การจดั
นิทรรศการ การจดั
แสดง การจดัการ
แสดง การแสดง
สาธารณะ และ
เอกสารประกอบ 
ตอ้งพิมพเ์ผยแพร่ 
หรือเผยแพร่โดยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

       /    ** 
 

/** 
 

    

13. หลกัฐานการ
น าสิทธิบตัรหรือ
ซอฟแวร์ไปใชห้รือ
ประยกุตใ์ชอ้ยา่ง
แพร่หลายในวง

         / **    
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วิชาการ หรือวิชาชีพ
ที่เก่ียวขอ้ง  
14. ให้มีการ
เผยแพร่โดยการจดั
เวทีน าเสนอผลงาน
ในพ้ืนที่หรือการ
เปิดให้เย่ียมชมพ้ืนที ่

          /   
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การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

1. / การเผยแพร่ตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ่้านการประเมินคุณภาพโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวขอ้ง (peer reviewer) ที่มาจากหลายหลายสถาบนั 

2. /* ตอ้งแสดงหลกัฐานการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง 

3. /** ตอ้งมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนมาไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน 

4.        /*** จะะตอ้งมี    ผูแ้ต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรมหรือหากไมม่ี จะตอ้งมีเอกสารยืนยนัการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัดงักล่าวโดยอุตสาหกรรม 

5.        /  มีการบรรณาธิกรโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิดา้นการพฒันาการเรียนการสอน  

6.        / กรณีรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ที่ไม่ไดรั้บอนุญาตให้เปิดเผย ตอ้งมีหลกัฐานแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้และมีหลกัฐานรับรองว่าไดน้ าไปใชป้ระโยชน์แลว้ 

7.        / จะตอ้งมกีารเผยแพร่สู่สาธารณชนอยา่งกวา้งขวางในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงที่สอดคลอ้งกบัผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะตอ้งมีการบนัทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่สามารถใชอ้า้งองิ หรือศึกษา
คน้ควา้ต่อไปได ้

หมายเหตุ  ส่ิงที่เกณฑ ์กพอ. ฯ 2563 แตกต่างจาก เกณฑก์พอ. ฯ 2560 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม 2561  คือ 

1 เกณฑ ์กพอ. ฯ 2563 การน าเสนอบทความวิจยั/บทความวิชาการในการประชุมทางวิชาการ ที่มีหนงัสือประมวลบทความ (proceedings) ไม่รวมถงึการประชุมวิชาการของสถาบนัการศึกษา โดยการประชุม
นั้นจะตอ้งจดัโดยสมาคม วิชาการ/วิชาชีพ และจดัต่อเน่ืองไมน่อ้ยกว่า 5 ปี 

2 เกณฑ ์กพอ. ฯ 2563  กรณีงานวิจยัจดัท าเป็นรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ไม่นบัเป็นการเผยแพร่งานวิจยั 
3 กรณีผลงานทางวิชาการที่ก  าหนดให้เผยแพร่อยา่งกวา้งขวางนั้นและในบางกรณีในเกณฑ ์กพอ.ฯ2560/2561 ระบุเก่ียวกบัการเผยแพร่ไวไ้ม่นอ้ยกว่าส่ีเดือนนั้น ในเกณฑ ์กพอ.ฯ 2563 ไม่ไดก้  าหนด

ระยะเวลาในการเผยแพร่ไว ้


