
๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๕ ผลงานศาสนา 
นิยาม     ผลงานที่มีคุณค่า และคุณูปการต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ทั ้งในระดับชาติ และ

นานาชาติ โดยการนำหลักการทางศาสนาที่ผ่านการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาจิตใจ และปัญญา เสริมสร้างชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม 
การเมือง และด้านอ่ืน ๆ จนก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    ๑. เป็นผลงานจากการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาสัปปายสถาน ที่เอื้อต่อการปฏิบัติ 
และออกแบบกระบวนปฏิบัติที่เหมาะสมกับวิถีของชีวิต และสังคมโลก จนทำชุมชน และ
สังคมโลกเกิดสันติสุขในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนา จิตใจ สติ ปัญญา และพฤติกรรมของ
ประชาชน 
    ๒. เป็นผลงานจากการเผยแผ่ สร้างเครื่องมือการเผยแผ่ที่สมสมัย และเอื้อต่อการเผยแผ่
หลักการทางศาสนา รวมถึงเสริมสร้างวิธีเผยแผ่ที่สามารถนำหลักธรรมคำสอนของศาสนา      
ต่าง ๆ มาชี้นำชุมชน และสังคม เพื่อให้เกิดสันติสุข โดยต้องเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
    ๓. เป็นผลงานจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการบูรณาการ หลักการทาง
ศาสนาออกไปทำหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาชุมชน สังคม สิ่ งแวดล้อม การศึกษา นวัตกรรม
ทางศาสนา และอื่น ๆ จนกลายเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยต้องชี้ให้เห็นว่าได้นำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 
    ๔. เป็นผลงานจากการบูรณาการคำสอนทางศาสนาให้สอดรับกับศาสตร์สมัยใหม่ หรือใช้
ภาษาสากลเป็นเครื ่องมือในการนำเสนอหลักการทางศาสนา เพื ่อให้สามารถเข้าถึง                 
ความต้องการ ของสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
    ๕. เป็นผลงานจากการสร้างหลักวิชาการที่สอดคล้องกับหลักศาสนา เป็นทางเลือกคู่กับ
หล ักว ิชาการของประเทศตะว ันตก เพ่ือให้หล ักการทางศาสนา เป ็นองค ์ความรู้              
(body of knowledge) ที่สามารถนำไปเป็นกรอบในการพัฒนาองค์ความรู้ที ่กว้ างขวาง            
มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๕ ผลงานศาสนา (ต่อ) 
รูปแบบ     จัดทำเป็นเอกสารและมีคำอธิบายหรือคำชี้แจงรายละเอียดที ่ชัดเจน รายละเอียด    

เนื้อหาของเอกสารที่นำเสนอนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
        ๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของบุคคล ชุมชน องค์กร               
และสังคมก่อนดำเนินการ 
         ๒. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และถอดแบบอย่างของความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่จะวิจัยและพัฒนา 
        ๓. ศึกษาวิเคราะห์หลักศาสนาที่เอ้ือต่อการวิจัยและพัฒนา 
        ๔. บูรณาการหลักศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ให้เหมาะกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการ 
        ๕. สร้างรูปแบบ กระบวนการ หรือหลักสูตร 
        ๖. พัฒนาบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพ้ืนที่เป้าหมาย 
        ๗. ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการพัฒนาบุคคล หรือพ้ืนที่เป้าหมาย 
        ๘. นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ (body of knowledge) 
        ๙. กระบวนการติดตาม รักษา และพัฒนาต่อยอดให้การพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายมี
ความมั่งค่ัง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
    ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์
ของผลงานที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และขององค์กรและสังคมระดับชาติ สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยผลงานแต่ละชิ้นต้องมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อ (๑) - (๔) อย่างน้อย ๒ รายการ ดังนี้ 
        (๑) หลักฐานเชิงประจักษ์ของการนำไปใช้งานจริงโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับ
ชุมชน องค์กรและสังคม 
        (๒) หลักฐานเชิงประจักษ์ของผลงานเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  (best practice) สามารถ
เป็นต้นแบบที่ดีที่นำไปศึกษาและต่อยอดได้ 
        (๓) มีรูปภาพ วีดิทัศน์ ภาพยนต์ หรือแถบเสียงที่มีการถอดบทเรียนแล้ว นำเสนอ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
        (๔) มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการท่ีผ่านการลงมือปฏิบัติเผยแพร่ในระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๕ ผลงานศาสนา (ต่อ) 
รูปแบบ (ต่อ)     นอกจากนี้ ยังต้องเสนอเอกสารและแสดงพยานหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
        (๑) มุ ่งมั่น และใส่ใจต่อธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมในวิถีทางที่ ถูกต้องและเหมาะสม             
และเป็นแบบอย่างของนักสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ในวิถีโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป 
        (๒) ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจรรยาที่งดงาม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่ผู้อื่นในชุมชน และสังคม ไม่มีความด่างพร้อย            
ในการดำรงชีวิต 
        (๓) มีจิตเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ มุ่งพัฒนางานจิตอาสา ปรารถนาให้ผู ้อื่นมี
ความสุขจากการทำงาน เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ 
        (๔) มีปัญญาเพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชน และสังคม ใช้ปัญญา 
สร้างสรรค์คุณค่าต่อทางชุมชน สังคม ผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

การเผยแพร่     เอกสารสรุปผลการใช้หลักศาสนาในการปฏิบัติงานที่ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปีการศึกษา หรือ ๔ ภาคการศึกษา หรือ ๔ กระบวนวิชา โดยต้องแสดงหลักฐานว่า
ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบันใน
สาขาวิชานั ้น ๆ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ในระดับมหาวิทยาลัย             
สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และในระดับชาติสำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์                 
และศาสตราจารย์ 

ลักษณะคุณภาพ ระดับ B ผลงานที่มีหลักฐานชัดเจนว่า ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ ่มบุคคลในชุมชนหรือในพื้นที ่เป้าหมายที่ เข้ามาร่วม
กิจกรรม หรือโครงการ 

ระดับ A ใช ้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการ
เปลี ่ยนแปลงทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ ่มบุคคลในพื ้นที ่เป้าหมายระดับชาติที่                
เข้ามาร่วมกิจกรรมจนสามารถนำไปสู่ผลกระทางบวกต่อชุมชน องค์กร 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องก่อให้เกิดผลกระทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตใจ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพื้นที่เป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม นำไปสู่
ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน องค์กร และสังคม ระดับชาติภ ูม ิภาคและนานาชาติ                
จนกลาย เป ็นองค ์ ความรู้ ใหม่  (body of knowledge) และ เป ็นกรณี ศีกษาที่ ดี                        
(best practice) ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษาดูงานแล้วนำไปขยายผลไปสู่การพัฒนาต่อยอด           
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

 
 


