เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------๕. แนวทางการประเมินผลการสอน
หลักเกณฑ์
ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนว่า ผูข้ อ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มีความชานาญ ชานาญพิเศษ หรือเชีย่ วชาญในการสอน โดยใช้
แนวทางในการประเมิน ดังต่อไปนี้
๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมาย
ทีว่ างไว้ โดยเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาสอน (คานิยาม รูปแบบ การ
เผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ดังตารางแนบท้าย)
๒. มีความสามารถสอนให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาทีส่ อน
๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธสี อนต่างๆ เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจ
และ
ติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง สอดแทรก
ประสบการณ์ ใช้คาถามเพื่อให้ผเู้ รียนคิด และตอบคาถามให้เข้าใจได้ชดั เจน
๔. มีความสามารถให้ผเู้ รียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาทีเ่ รียนกับวิชาอื่นที่
เกีย่ วข้อง
๕. มีความสามารถแนะนาให้ผเู้ รียนรูจ้ กั แหล่งข้อมูลทีค่ น้ คว้าศึกษาเพิม่ เติม
๖. มีความสามารถจัดให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ตาม
ความเหมาะสม
๗. มีความสามารถในการใช้ส่อื การสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนทีเ่ หมาะสมเป็น
อย่างดี
๘. มีความสามารถในการประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผู้เรียนในวิชาทีส่ อน
๙. มีความสามารถอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอน
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ อาจกาหนดแนวทางในการประเมินเพิม่ เติมขึน้ อีกก็
ได้ โดยต้องกาหนดให้ชดั เจนและประกาศให้เป็นทีท่ ราบทั ่วกันก่อนการประเมิน
วิ ธีการ

๑. ให้ผบู้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น (หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา/คณบดี)
ประเมินผลการสอนในชัน้ ต้นว่า ผูเ้ สนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มีผลการสอนอยูใ่ น
ระดับใด (ชานาญ ชานาญพิเศษ หรือเชีย่ วชาญ)
๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของผูข้ อ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการว่าอยูใ่ นระดับใด (ชานาญ ชานาญพิเศษ หรือเชีย่ วชาญ) ทังนี
้ ้
อาจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม
คาจากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
เอกสารประกอบการสอน
คานิยาม

ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบัน
อุดมศึกษาทีส่ ะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธกี ารสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือ
สาคัญของผูส้ อนในการใช้ประกอบการสอน

รูปแบบ

เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในวิชาทีต่ นสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสงิ่ ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพิม่ ขึน้ อีกก็ได้
เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารทีเ่ กีย่ วเนื่อง
แผนภูม ิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เป็นต้น

การเผยแพร่

อาจเป็นเอกสารทีจ่ ดั ทาเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่นๆ เช่น ซีดรี อม
ทีไ่ ด้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว

ลักษณะคุณภาพ อยูใ่ นดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะกาหนดเป็นข้อบังคับ

คาจากัดความของเอกสารคาสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
เอกสารคาสอน
คานิยาม

ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาทีส่ ะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาทีส่ อน และวิธกี ารสอนอย่างเป็น
ระบบ โดยอาจพัฒนาขึน้ จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่า
เอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือสาคัญของผูเ้ รียนทีน่ าไปศึกษาด้วย
ตนเองหรือเพิม่ เติมขึน้ จากการเรียนในวิชานัน้ ๆ

รูปแบบ

เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องในวิชาทีต่ นสอน ประกอบด้วย
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสงิ่ ต่างๆ
ดังต่อไปนี้เพิม่ ขึน้ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียง
คัดย่อเอกสารทีเ่ กีย่ วเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน (slide)
ตัวอย่างหรือกรณีศกึ ษาทีใ่ ช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบตั ิ รวมทัง้ การ
อ้างอิงเพื่อขยายความทีม่ าของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมทีท่ นั สมัย

การเผยแพร่

ลักษณะคุณภาพ

ต้องได้รบั การจัดทาเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือสื่อ
อื่นๆ ทีแ่ สดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คาสอน” ให้แก่ผเู้ รียนในวิชา
นัน้ ๆ มาแล้ว
อยูใ่ นดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะกาหนดเป็นข้อบังคับ

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------๖. คาจากัดความของผลงานทางวิ ชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิ ชาการที่
จาแนกตามระดับคุณภาพ
บทความทางวิ ชาการ
คานิยาม

งานเขียนทางวิชาการซึง่ มีการกาหนดประเด็นทีต่ อ้ งการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่าง
ชัดเจน ทัง้ นี้มกี ารวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ในประเด็นนัน้ ได้ อาจเป็นการนาความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียง
เพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยทีผ่ เู้ ขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่าง
ชัดเจนด้วย

รูปแบบ

เป็นบทความทีม่ คี วามยาวไม่มากนัก ประกอบด้วยการนาความทีแ่ สดงเหตุผลหรือทีม่ า
ของประเด็นทีต่ อ้ งการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และ
บทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมทีค่ รบถ้วนและสมบูรณ์

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ
ทังนี
้ ้วารสารทางวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิง่ พิมพ์หรือเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทม่ี กี าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นทีม่ กี ารบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนัน้ แล้ว
๓. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทีม่ กี ารบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ทีน่ าเสนอนัน้ แล้ว
เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของ
“บทความทางวิชาการ” นัน้ แล้ว การนา “บทความทางวิชาการ” นัน้ มาแก้ไขปรับปรุง
หรือเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และให้มี
การประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นัน้ อีกครัง้ หนึ่งจะกระทาไม่ได้

คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิ ชาการที่
จาแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ)
บทความทางวิ ชาการ
ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และ
ทันสมัย มีแนวคิดและการนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีขอ้ กาหนดเพิม่ เติม ดังนี้
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. สามารถนาไปใช้อา้ งอิงหรือนาไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอ้ กาหนดเพิม่ เติม ดังนี้
๑. มีลกั ษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ ร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิ ชาการที่
จาแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ)
ตารา
คานิยาม

ผลงานทางวิชาการทีเ่ รียบเรียงขึน้ อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
ถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เนื้อหาสาระของตาราต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันทีผ่ ขู้ อยืน่ เสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทัง้ นี้ผขู้ อจะต้องระบุวชิ าทีเ่ กีย่ วข้องในหลักสูตรทีใ่ ช้ตาราเล่มทีเ่ สนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็น “ตารา” นี้อาจได้รบั การพัฒนาขึน้ จากเอกสารคาสอน
จนถึงระดับทีม่ คี วามสมบูรณ์ทส่ี ุด ซึง่ ผูอ้ ่านอาจเป็นบุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ผเู้ รียนในวิชานัน้ แต่
สามารถอ่านและทาความเข้าใจในสาระของตารานัน้ ด้วยตนเองได้ โดยไม่ตอ้ งเข้าศึกษาใน
วิชานัน้

รูปแบบ

เป็นรูปเล่มทีป่ ระกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป
การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทังนี
้ ้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีท่ นั สมัยและครบถ้วน
สมบูรณ์
การอธิบายสาระสาคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ขอ้ มูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือ
กรณีศกึ ษาประกอบจนผูอ้ ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนัน้ ได้โดยเบ็ดเสร็จ

การเผยแพร่

มีวธิ กี ารเผยแพร่ ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสานักพิมพ์
(PUBLISHING HOUSE)
หรือ โดยการถ่ายสาเนาเย็บเป็นรูปเล่ม
หรือทาในรูปแบบอื่นๆ
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อมฯลฯ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชานัน้ และ
ต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา

คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิ ชาการที่
จาแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ)
ตารา
เมื่อได้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตารา” ไปแล้ว การนา “ตารา” นัน้
ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาใน “ตารา” เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการและให้มกี ารประเมินคุณภาพ “ตารา” นัน้ อีกครัง้ หนึ่งอาจกระทาได้ แต่จะต้องทา
การเผยแพร่ “ตารา” นัน้ ใหม่อกี ครังหนึ
้ ่ง
ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เป็นตาราทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและ
การนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่ และประสบการณ์หรือผลงานวิจยั ของผูเ้ ขียนทีเ่ ป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรูท้ เ่ี ป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
๓. สามารถนาไปใช้อา้ งอิงหรือนาไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
๑. มีลกั ษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ ร้างองค์
ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓. เป็นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ

คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิ ชาการที่
จาแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ)
หนังสือ
คานิยาม

ผลงานทางวิชาการทีเ่ รียบเรียงขึน้ โดยมีรากฐานทางวิชาการทีม่ ั ่นคง และให้ทศั นะของ
ผูเ้ ขียนทีส่ ร้างเสริมปญั ญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชา
นัน้ ๆ และ/หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม
โดยไม่จาเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชา
หนึ่งในหลักสูตร และไม่จาเป็นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทัง้ นี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันทีจ่ ดั พิมพ์

รูปแบบ

เป็นรูปเล่มทีป่ ระกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม ทัง้ นี้อาจมีอา้ งอิงแหล่งข้อมูลทีท่ นั สมัยและครบถ้วนสมบูรณ์
การอธิบายสาระสาคัญทีม่ คี วามชัดเจน โดยอาจใช้ขอ้ มูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือ
กรณีศกึ ษาประกอบจนผูอ้ ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนัน้ ได้โดยเบ็ดเสร็จ

การเผยแพร่

มีวธิ กี ารเผยแพร่ ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสานักพิมพ์
(PUBLISHING HOUSE)
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม ฯลฯ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชานัน้ และต้อง
เผยแพร่สสู่ าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
เมื่อได้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว การนา “หนังสือ”
นัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการและให้มกี ารประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นัน้ อีกครัง้ หนึ่งอาจกระทาได้ แต่จะต้องทา
การเผยแพร่ “หนังสือ” นัน้ ใหม่อกี ครังหนึ
้ ่ง

คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิ ชาการที่
จาแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ)
หนังสือ
ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นหนังสือทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย
มีแนวคิดและการนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่ และประสบการณ์หรือผลงานวิจยั ของ
ผูเ้ ขียนทีเ่ ป็นการแสดงให้เห็นถึงความรูท้ เ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ
๓. สามารถนาไปใช้อา้ งอิงหรือนาไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
๑. มีลกั ษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่
สร้างองค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓. เป็นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ

คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิ ชาการที่
จาแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ)
งานวิ จยั
คานิยาม

ผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธวี ทิ ยาการวิจยั ที่
เป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ และมีวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจนเพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูล คาตอบ
หรือข้อสรุปรวมทีจ่ ะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนาวิชาการนัน้ ไป
ประยุกต์

รูปแบบ

อาจจัดได้เป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑. รายงานการวิจยั ทีม่ คี วามครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทัง้ กระบวนการวิจยั
ั วัตถุประสงค์ การทาวรรณกรรม
(Research Process) อาทิ การกาหนดประเด็นปญหา
ปริทศั น์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสจู น์สมมติฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
ประมวลสรุปผลและให้ขอ้ เสนอแนะ การอ้างอิง และอื่นๆ
๒. บทความวิจยั ทีป่ ระมวลสรุปกระบวนการวิจยั ในผลงานวิจยั นัน้ ให้มคี วามกระชับและ
สัน้ สาหรับการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการ ทัง้ นี้วารสารทางวิชาการนัน้ อาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิง่ พิมพ์หรือเป็นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทมี่ กี าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน
ชัดเจน
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจยั ในรูปแบบอื่นทีม่ กี ารบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ
๓. นาเสนอเป็นบทความวิจยั ต่อทีป่ ระชุมทางวิชาการ ซึง่ ภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการได้มกี ารบรรณาธิการและนาไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุม
ทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
๔. การเผยแพร่รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทมี่ รี ายละเอียดและความยาว ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒแิ ละแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไป
ยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
เมือ่ ได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของ
“งานวิจยั ” นัน้ แล้ว การนา “งานวิจยั ” นัน้ มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมส่วนใด ส่วนหนึ่ง
เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และให้มกี ารประเมินคุณภาพ “งานวิจยั ” นัน้
อีกครังหนึ
้ ่งจะกระทาไม่ได้

คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิ ชาการที่
จาแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ)
งานวิ จยั
ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เป็นงานวิจยั ทีม่ กี ระบวนการวิจยั ทุกขันตอนถู
้
กต้องเหมาะสมใน
ระเบียบวิธวี จิ ยั ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปประยุกต์
ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
๑. เป็นผลงานทีแ่ สดงถึงการวิเคราะห์และนาเสนอผลเป็นความรูใ้ หม่ทล่ี กึ ซึง้
กว่างานเดิมทีเ่ คยมีผศู้ กึ ษาแล้ว
๒. เป็นประโยชน์ดา้ นวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถนาไปประยุกต์ได้
อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
๑. เป็นงานบุกเบิกทีม่ คี ุณค่ายิง่ และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึง้ จนทาให้เป็น
การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทา
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน
๒. เป็นทีย่ อมรับและได้รบั การอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ

คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิ ชาการที่
จาแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ)
ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอื่น
คานิยาม

ผลงานทางวิชาการอย่างอื่นทีม่ ใิ ช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน บทความ
ทางวิชาการ หนังสือ ตารา หรืองานวิจยั โดยปกติหมายถึง สิง่ ประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์เครื่องทุน่ แรง ผลงานการสร้างสิง่ มีชวี ติ พันธุใ์ หม่ วัคซีน
สิง่ ก่อสร้าง หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม
รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบทีเ่ ป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้าน
ปรัชญา หรือประวัตศิ าสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาทีม่ คี วามสาคัญและ
ทรงคุณค่าในสาขาวิชานัน้ ๆ ซึง่ เมื่อนามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการทีป่ ระจักษ์ชดั เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษา
ต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นทีเ่ สนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ท่ี
อธิบายและชีใ้ ห้เห็นว่างานดังกล่าวทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้าง
องค์ความรู้ หรือให้วธิ กี ารทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานัน้ และแสดงถึงความ
สามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานัน้ สาหรับผลงานทีม่ ุ่งเชิงปฏิบตั จิ ะต้องผ่านการ
พิสจู น์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน

รูปแบบ

๑. อาจจัดเพิม่ ได้หลายรูปแบบ ทัง้ ทีเ่ ป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือ
แถบเสียง
๒. มีคาอธิบาย/ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่าเป็นผลงานทีท่ าให้
เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรูห้ รือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
๓. กรณีผลงานทีเ่ ป็นสิง่ ประดิษฐ์ หรือผลงานทีม่ งุ่ ในเชิงปฏิบตั ิ จะต้องผ่านการพิสจู น์
หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนทีแ่ สดงถึงคุณค่าของผลงานนัน้ ด้วย

คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิ ชาการที่
จาแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ)
ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอื่น
การเผยแพร่

มีวธิ กี ารเผยแพร่ ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสานักพิมพ์
(PUBLISHING HOUSE)
หรือ โดยการถ่ายสาเนาเย็บเป็นรูปเล่ม
หรือทาในรูปแบบอื่นๆ
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อมฯลฯ
๓. การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
นาไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านัน้
ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชานัน้ และ
ต้องเผยแพร่ส่สู าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นผลงานใหม่ หรือเป็นการนาสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วมาประยุกต์ดว้ ยวิธกี ารใหม่ๆ และ
ผลงานนัน้ ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
๑. ได้รบั การรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในสาขาวิชา
ทีเ่ สนอหรือ
๒. เป็นผลงานทีส่ ร้างสรรค์ตอ้ งเป็นทีย่ อมรับของผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นทีย่ อมรับโดยทั ่วไปในวงวิชาการ
และ/หรือวงวิชาชีพทังในระดั
้
บชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ

คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิ ชาการที่
จาแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ)
งานแปล
คานิยาม

งานแปลจากตัวงานต้นแบบทีเ่ ป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัตศิ าสตร์
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาทีม่ คี วามสาคัญและทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ ซึง่ เมื่อนามา
แปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการทีป่ ระจักษ์ชดั เป็นการแปลจาก
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเป็นผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง)

การเผยแพร่

มีวธิ กี ารเผยแพร่ ดังนี้
๑. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสานักพิมพ์
(PUBLISHING HOUSE)
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อมฯลฯ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชานัน้ และต้อง
เผยแพร่สสู่ าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
เมื่อได้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแล้ว การนา “งานแปล”
นัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการและให้มกี ารประเมินคุณภาพ “งานแปล” นัน้ อีกครัง้ หนึ่งอาจกระทาได้ แต่จะต้อง
ทาการเผยแพร่ “งานแปล” นัน้ ใหม่อกี ครังหนึ
้ ่ง

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เป็นงานแปลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/
หรือวัฒนธรรมต้นกาเนิดและบ่งชีค้ วามสามารถในการสือ่ ความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทัง้ ตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะทีเ่ ทียบได้กบั งานวิจยั
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทัง้ ในระดับมหภาค
และจุลภาค
ระดับดีมาก เป็นงานแปลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึง้ ในตัวบท แบบแผนทาง
ความคิด และ/หรือวัฒนธรรมต้นกาเนิด และบ่งชีถ้ งึ ความสามารถในการสื่อความหมายใน
ระดับสูงมาก
มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทัง้ ตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึง้
ในลักษณะทีเ่ ทียบได้กบั งานวิจยั ของผูส้ นั ทัดกรณี

คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิ ชาการที่
จาแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ)
งานแปล
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทัง้ ใน
ระดับ มหภาคและจุลภาค
ระดับดีเด่น ให้ขอ้ สรุปในด้านของวิธกี ารแปลและทฤษฎีการแปลใช้เกณฑ์
เดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอ้ กาหนดเพิม่ เติม ดังนี้
๑. เป็นงานทีแ่ ปลมาจากต้นแบบทีม่ คี วามสาคัญ ในระดับทีม่ ผี ลให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในทางวิชาการ
๒. เป็นงานทีแ่ ปลอยูใ่ นระดับทีพ่ งึ ยึดถือเป็นแบบฉบับได้
๓. มีการให้ขอ้ สรุปในด้านของวิธกี ารแปลและทฤษฎีการแปลทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นการบุกเบิกทางวิชาการ

