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คำนำ
คู่มือการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาหรับคณาจารย์ ที่ได้ทาการสอน
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี รายละเอียดในคู่มือทางผู้จัดทาได้อ้างอิงจากระเบียบ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ว่ า ด้ ว ย มาตรฐานหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณาจารย์
ในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ให้ ดารงตาแหน่งทางวิช าการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552,
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พุทธศักราช 2556, และประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่องการกาหนดภาระงาน
ของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559
ทางฝ่ายงานพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ ในการเตรีย มความพร้อมส าหรั บคณาจารย์ที่มีความประสงค์จะยื่นขอเพื่อกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อใช้โอกาสจากผลงานทางวิชาการและพัฒนาผลงานทางวิชาการใน
ประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน (กกอ.) กาหนดต่อไป
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10 มกราคม 2560

สำรบัญ
หัวข้อ
หัวข้อที่ 1 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ระยะเวลา
หัวข้อที่ 2 เอกสารและผลงานทางวิชาการ
หัวข้อที่ 3 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
หัวข้อที่ 4 กระบวนการขอตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภำคผนวก
ข้อคาถามที่ควรรู้เกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการ
คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
ตารา
หนังสือ
งานวิจัย
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
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1
หัวข้อที่ 1 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(1) คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง
อาจารย์

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ระยะเวลาการเป็นอาจารย์
ไม่น้อยกว่า 9 ปี
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(2) ระยะเวลา
(2.1) ถ้าเคยเป็นอาจารย์ประจาและทาการสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา
แห่งอื่นมาก่อน สามารถนับระยะเวลา เต็มเวลาได้
(2.2) ถ้าเคยเป็นอาจารย์พิเศษและทาการสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา
แห่งอื่นมาก่อน สามารถนับระยะเวลา สามในสี่ของเวลาทาการสอน
(2.3) ถ้าได้รับวุฒิสูงขึ้น ให้นับเวลาได้ทั้งก่อนและหลังได้รับวุฒินั้น
(2.4) ในกรณีที่ได้ทาการลาศึกษาต่อ ไม่สามารถนามารวมเป็นระยะเวลาในการขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการได้
(กรณีวุฒิปริญญาตรีอยู่ก่อนแล้ว และลาศึกษาต่อปริญญาโท)
ตัวอย่าง อาจารย์ ก. จบปริญญาตรี และเป็นอาจารย์มาแล้ว 6 ปี 4 เดือน หลังจากนั้นได้รับสิทธิ์ให้ไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลังจากที่เรียนจบแล้วและกลับมาทางานต่อโดยปรับวุฒิใช้ปริญญาโท อาจารย์
ก. จะต้องทางานหลังปริญญาโทเป็นเวลานานเท่าใด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. คานวณจานวนเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ในระดับปริญญาตรี
6 ปี 4 เดือน = 76 เดือน
2. ระยะเวลาตามสิทธิ์ของผู้จบปริญญาตรีในการขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ 9 ปี (หรือ 108
เดือ น) เพราะฉะนั้ น ยั งขาดเวลาตามสิ ทธิ์ อยู่ 108-76= 32 เดือ น คิ ดเป็นสั ดส่ ว นของสิ ทธิ์ ที่ข าด เท่ ากั บ
32/108= 8/27
3. สิ ทธิ์ในการขอตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ หลั งจากจบปริญญาโท คือ 5 ปี (หรือ 60 เดือน)
เพราะฉะนั้น เวลาที่ต้องทางานหลังจบปริญญาโทเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ
608/27= 18 เดือน
(กรณีวุฒิปริญญาโทอยู่ก่อนแล้ว และลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
ตัวอย่าง อาจารย์ ก. จบปริญญาโท และเป็นอาจารย์มาแล้ว 2 ปี 8 เดือน หลังจากนั้นได้รับสิทธิ์ให้ไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลังจากที่เรียนจบแล้วและกลับมาทางานต่อโดยปรับวุฒิใช้ปริญญาเอก อาจารย์
ก. จะต้องทางานหลังปริญญาเอกเป็นเวลานานเท่าใด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. คานวณจานวนเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ในระดับปริญญาโท
2 ปี 8 เดือน = 32 เดือน
2. ระยะเวลาตามสิทธิ์ของผู้จบปริญญาโทในการขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ 5 ปี (หรือ 60
เดื อ น) เพราะฉะนั้ น ยั ง ขาดเวลาตามสิ ท ธิ์ อ ยู่ 60-32= 28 เดื อ น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นของสิ ท ธิ์ ที่ ข าด เท่ า กั บ
28/60 = 7/15
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3. สิทธิ์ในการขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลังจากจบปริญญาเอก คือ 2 ปี (หรือ 24 เดือน)
เพราะฉะนั้น เวลาที่ต้องทางานหลังจบปริญญาเอกเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ
247/15= 11 เดือน
ข้อสั งเกต ตามระเบี ย บคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้ว ยมาตรฐานหลั กเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 ข้อ 9 การเสนอขอ
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์ที่ยังไม่ครบระยะเวลาที่กาหนด
1. การดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดย
อนุโลม
2. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการจานวน 5 คน
3. การตัดสินเกณฑ์คะแนนเสียงต้องไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียง
4. ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีมากขึ้นไป
หัวข้อที่ 2 เอกสารและผลงานทางวิชาการ
(1) ผลการสอน
1. ต้องมีภาระงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 35 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา
2. ต้องมีภาระงานสอนขั้นต่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของภาระงานทั้งหมด
3. มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ปรากฏในหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา
4. มีเอกสารประกอบการสอน 1 วิชา โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ประกอบด้วยแผนการสอน
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร)
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ
บทเรียบเรียงคัดย่อ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- กรณีมีการสอนหลายคนให้แนบหัวข้อทั้งหมดที่ได้ทาการสอนและแจ้งระบุว่าผู้ขอได้ทาการ
สอนในหัวข้อในบ้าง
5. มีการเผยแพร่
ใช้สอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
จัดทาเป็นรูปเล่ม ถ่ายสาเนา ซีดีรอม
ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประจาคณะที่ได้แต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่การประเมิ นผล
การสอน
คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนต้องอยู่ในระดับดี
(2) ผลงานทางวิชาการ
1.ผลงานวิจัย หรือ
2.ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ
3.ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ
4.ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย

งานวิชาการรับใช้สังคม

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
หนังสือ
ตารา

บทความทางวิชาการ

ลักษณะการนาเสนอของ กกอ./คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
- เป็นผลงานวิชาการที่มีการศึกษา ค้นคว้าอย่างมีระบบ
- รายงานการวิจัยที่เป็นตัวเล่มสมบูรณ์
- บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนวิจัยในผลงานนั้น
- เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
- เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
- หนังสือรวมบทความที่มี Peer Review
- คุณภาพต้องอยู่ในระดับดี
- เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
- เป็นผลงานที่นาไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร
- มีการเผยแพร่ด้วยการจัดเวที หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่
- มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสามารถใช้อ้างอิง ค้นคว้า
- สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
- งานแปลจากวรรณกรรม
- มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด
- เป็นหนังสือเชิงวิชาการ
- มีเนื้อหาที่สัมพันธ์กันหรือเชื่อมโยงกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ผศ.
- มีการตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์ ที่มีรูปแบบมาตรฐาน
- ผลงานวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ
- เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่สอน
- มีการตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์ การถ่ายสาเนา
- มีการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
- ประกอบด้วยบทความทางวิชาการจานวน 2 เรื่อง
- เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
- เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
- หนังสือรวมบทความที่มี Peer Review
- คุณภาพต้องอยู่ในระดับดี

หมายเหตุ อาจารย์ ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะยื่ น ขอเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ในต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ สามารถยื่นผลงานทางวิชาการประเภทใดประเภทหนึ่ง หากมีผลงานหลายชิ้นงาน ให้คัดเลือก
ผลงานที่มีคุณภาพดีที่สุดมาหนึ่งชิ้นงานเพื่อยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผลงานทางวิชาการสาหรับ
การเสนอขอกาหนดตาแหน่งทุกตาแหน่งจะต้อ งมีทิศทางการศึกษาวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี
ตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้
1. สอดคล้ องกับ ศักยภาพหรื อทรั พยากรของแต่ล ะพื้นที่ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์และการพัฒ นา
ประเทศในด้านต่างๆ
2. เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
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3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง
5. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ
หัวข้อที่ 3 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคานึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
1. ต้องมีความซื่อสั ตย์ ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ
ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง
และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
3. ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิ
มนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และ
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้าง
ความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ
5. ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
หัวข้อที่ 4 กระบวนการขอตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(1) เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องเตรียม
- แบบฟอร์ม กกอ.03 / กกอ.04
- หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
- หนังสือแสดงทิศทาง
- แบบรับรองจริยธรรม
- แบบประเมินผลการสอน
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(2) กระบวนการของตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขั้นตอนที่ 1

กรอกแบบฟอร์ม (สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://aca.ftu.ac.th)
(1) แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ กกอ.03
(2) แบบรับรองจริยธรรม
(3) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม
(4) แบบกาหนดทิศทางผลงานวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2 ทาบันทึกข้อความพร้อมเตรียมเอกสารผลงานทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 3 จัดยื่นเอกสารให้กับสาขาวิชาที่สังกัด
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ
(2) หลักเกณฑ์
ขั้นตอนที่ 4 เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองโดยคณะวิชาที่สังกัด
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
(2) กลั่นกรองเอกสารผลงานวิชาการ
(3) คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
ขั้นตอนที่ 5 จัดส่งเอกสารที่ได้ผ่านกลั่นกรองให้กับฝ่ายงานเลขานุการพิจารณาตาแหน่งวิชาการ มฟน.
(1) เอกสารผลงานวิชาการจานวนตามที่ฝ่ายเลขานุการกาหนด
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบเอกสารผลงานวิชาการจากคณะวิชา
(1) ตรวจสอบแบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ กกอ.03
(2) ผลงานวิชาการที่ยื่นเสนอขอ
(3) บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 7 เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งวิชาการ มฟน.
(1) ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
(2) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ
ขั้นตอนที่ 8 คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัย พิจารณาผลการประเมิน
(1) ประชุมสรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) ประธานคณะกรรมการลงนามในแบบ กกอ.03
ขั้นตอนที่ 9 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 10 แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
(1) อธิการบดีออกคาสั่งแต่งตั้ง
(2) ฝ่ายเลขานุการรับเรื่องการแต่งตั้ง
(3) ประกาศการแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 11 มหาวิทยาลัยแจ้ง ไปยัง กกอ. เพื่อรับทราบการแต่งตั้ง
(1) มหาวิทยาลัยแจ้งไปยัง กกอ. สาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ภายใน 30 วัน
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แผนภูมิขั้นตอน (Flow Chart) กระบวนการขอตาแหน่งทางวิชาการ
แบบกรอกประวัติและผลงาน
แบบ ก.พ.อ 03
หรือ แบบ ก.พ.อ.04
ผลงานทางวิชาการ เช่น
-เอกสารประกอบการสอน
-หนังสือ ตารา
-งานวิจัย
-บทความวิชาการ

เริ่มต้น



กรอกแบบฟอร์ม

ทาบันทึกข้อความ

ไม่ลงนาม
หัวหน้าสาขาวิชา
พิจารณาคุณสมบัติ

เข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

ไม่เห็นชอบ
คณะบริหารคณะ
พิจารณาคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการ

เห็นชอบ
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ประธานคณะกรรมการ
ประจาคณะกลั่นกรอง

ไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ
เอกสาร หลักเกณฑ์
ผ่านหลักเกณฑ์
เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการตาแหน่ง
วิชาการ

อธิการบดี
แต่งตั้ง
ผู้ดารง
ตาแหน่ง
แ จ้ ง ไ ป ยั ง
คณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา
เอกชน กกอ .
เพื่ อ รั บ ทรา บ
การแต่งตั้ง

สิ้นสุด
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
ผลงานวิชาการ

ประชุมพิจารณาผลการ
ประเมิน
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ภาคผนวก
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ข้อคาถามที่ควรรู้เกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการ
1. ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบผลงานอะไรบ้าง?
ตอบ หนังสือ หรือ ตารา หรือ งานวิจัย หรือ ผลงานในลักษณะอื่นๆ หรือ บทความวิชาการจานวน 2 เรื่อง
2. ประเภทหนังสือ แปล สามารถนามาประกอบขอตาแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?
ตอบ ได้ เพราะเข้าในผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ
3. หากมีเฉพาะหนังสือตอบรับสามารถตีพิมพ์บทความวิจัย / บทความวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ สามารถนามายื่นขอตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ได้ ผู้ขอควรรอให้บทความวิจัย / บทความวิชาการ ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารเป็นเรียบร้อยก่อนที่จะยื่นขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
4. ผลงานวิจัย หรือ บทความ ที่ผู้จัดประชุมได้ทาการตีพิมพ์โดยคัดเฉพาะบทคัดย่อทาเป็น Proceedings
สามารถ นามายื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ได้ เพราะผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถประเมินคุณภาพได้ การยื่นขอต้องเป็นแบบ Full Paper เท่านั้น
5. การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผู้ขอควรมีปริมาณงานคิดเป็นร้อยละเท่าไร ถึงจะผ่านเกณฑ์
ตอบ ผู้ขอควรมีปริมาณงานอย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 50 ของชิ้นงานทั้งหมด โดยให้ผู้ที่มีส่วนร่วมอื่นๆ ยินยอม
และลงลายมือชื่อ
6. การนาผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษามาประกอบการขอเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ การยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการจะต้องนาผลงานที่ได้มาจาก เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ของ
สถาบันนั้นๆ
7. บทความทางวิชาการ หรือคู่มือปฏิบัติงาน ทามานานมากแล้วจะนามาใช้นับเป็นชิ้นงานที่นาเสนอได้ หรือไม่
(มีอายุงานของชิ้นงานกาหนดหรือไม่) ?
ตอบ ผลงานที่ใช้เสนอขอตาแหน่งสูงขึ้นไม่มีกาหนดระยะเวลาในการนามาใช้ แต่ถ้าผลงานนั้นเก่ามากเกินไป
และมีองค์ความรู้ใหม่หรือวิทยาการใหม่ในเรื่องนั้นๆ มักจะทาให้คุณภาพของผลงานดังกล่าวด้อยลง
8. การเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการจะเสนอขอระหว่างลาศึกษา หรือฝึกอบรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ หากประสงค์เสนอ ให้เสนอก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา – อมรม และการขอให้ขอเฉพาะกรณี
ปกติ
9. กรณีผู้ขอกาหนดตาแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นหรือนาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้ในการเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ โดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง หากตรวจพบจะมีผลอย่างไร
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ตอบ หากตรวจสอบพบว่าผู้เสนอขออ้างสัดส่วนผลงานทางวิชาการไม่ตรงกับความจริงหรือลอกเลียนผลงาน
ผู้อื่น โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง จะถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิช าชีพและหลั กปฏิบั ติด้านจรรยาบรรณองค์กร มหาวิทยาลั ยฯ จะดาเนินการสั่ งงดการ
พิจารณาการขอตาแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้นและดาเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่ง
การกระทาผิดเป็นกรณีๆ ไป
10. กรณีผู้ร่วมงานในผลงานวิชาการบางคน ไม่สามารถลงนามในแบบฟอร์มการมีส่วนร่วม หรือ ไม่สามารถ
ติดต่อให้ลงนามได้ ควรทาอย่างไร
ตอบ ให้ระบุจานวนผู้ร่วมงานทุกคน และจะถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน
หรือถ้าผู้ร่วมงานบางคนไม่ได้ลงนามรับรองการมีส่วนร่วม ก็ขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วม
ของผู้นั้นให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา
11. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้มิได้เป็นคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ มีวิธีการดาเนินการอย่างไร
ตอบ ให้ดาเนินการตามวิธีการและขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการแต่งตั้งคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์โดยอนุโลม
12. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้มิได้เป็นคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
โดยวิธีพิเศษ มีวิธีการดาเนินการอย่างไร
ตอบ ให้ดาเนินการตามวิธีการและขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการแต่งตั้งคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษโดยอนุโลม
13. เอกสารประกอบการสอนสาหรับตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องทา กี่วิชา ต้องทาทุกวิชาที่สอนหรือไม่
ตอบ เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา เทียบได้ไม่ต่ากว่า 2 หน่วยกิต และได้ใช้
ประกอบการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา เอกสารประกอบการสอนใช้ประกอบการประเมินผล
การสอนและใช้เพื่อประกอบการขอตาแหน่งทางวิชาการ ไม่มีการกาหนดคะแนนให้
14. ประเภทหนั ง สื อ ที่ผ ลิ ตเพื่ อใช้ ป ระกอบการยื่ น ขอกาหนดต าแหน่ง ทางวิช าการในตาแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ควรประกอบอะไรบ้าง
ตอบ หนังสือจะต้องมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเสนอขอ มีบรรณาธิการจากนอกสถาบันที่สังกัดในการ
ตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหา มีสานักพิมพ์ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ ระบุจานวนหน้า จานวนเล่ม
ครั้งที่พิมพ์ ออกกาหนดการตีพิมพ์ปีที่เท่าไร เดือน วันที เป็นต้น
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คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ
คาจากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
เอกสารประกอบการสอน
คานิยาม

ผลงานทางวิ ช าการที่ ใ ช้ ป ระกอบการสอนวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ตามหลั ก สู ต รของสถาบั น
อุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือ
สาคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน

รูปแบบ

เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพิ่มขึ้นอีกก็ได้
เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เป็นต้น

การเผยแพร่

อาจเป็นเอกสารที่จัดทาเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่นๆ เช่น ซีดีรอม
ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว

ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับ ดี เป็ น เอกสารที่มีเนื้อหาครบถ้ว นครอบคลุ มวัตถุประสงค์รายวิช าที่กาหนดไว้
มีแนวคิดและการนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์
และทันสมัยมีการสอดแทรกประสบการณ์ของผู้สอนที่ เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ที่เป็ น ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมีความทันสมัยของเอกสารที่ใช้
อ้างอิง
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คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จาแนกตามระดับคุณภาพ
บทความทางวิชาการ
คานิยาม

งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์
อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่งต่างๆ
มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทาง
วิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย

รูปแบบ

เป็นบทความที่มีความยาวไม่มากนัก ประกอบด้วยการนาความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของ
ประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการ
อ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

การเผยแพร่

๑. เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ
ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี
กาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว
๓. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุม
ทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ที่นาเสนอนั้นแล้ว
เมื่ อ ได้ เ ผยแพร่ ต ามลั ก ษณะข้ า งต้ น และได้ มี ก ารพิ จ ารณาประเมิ น คุ ณ ภาพของ
“บทความทางวิชาการ” นั้นแล้ว การนา “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือ
เพิ่ม เติ มส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง เพื่อ นามาเสนอขอกาหนดต าแหน่ งทางวิช าการ และให้ มี การ
ประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทาไม่ได้

ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มี
แนวคิดและการนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑.
มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑.
มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
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คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการ
ที่จาแนกตามระดับคุณภาพ
ตารา
คานิยาม

ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเป็น
ส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอด
วิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เนื้อหาสาระของตาราต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ผู้ขอจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตาราเล่มที่เสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคาสอน
จนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ เรียนในวิช านั้น แต่
สามารถอ่านและทาความเข้าใจในสาระของตารานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาใน
วิชานั้น

รูปแบบ

เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป
การอ้างอิงและบรรณานุ กรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ที่ทันสมัยและครบถ้ว น
สมบูรณ์
การอธิบายสาระสาคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ
มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
๑. การเผยแพร่ ด้ว ยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านักพิม พ์
(PUBLISHING HOUSE)
หรือ โดยการถ่ายสาเนาเย็บเป็นรูปเล่ม
หรือทาในรูปแบบอื่นๆ
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอมฯลฯ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้ง นี้ ต้ อ งได้รั บ การตรวจสอบและรั บ รองการเผยแพร่ จากคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องใช้
ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา

การเผยแพร่
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คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จาแนกตามระดับ
คุณภาพ (ต่อ)
ตารา
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตารา” ไปแล้ว การนา “ตารา”
นั้น ไปแก้ไขปรับปรุ งหรื อเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ตารา” เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่ งทาง
วิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “ตารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทาได้ แต่จะต้องทาการ
เผยแพร่ “ตารา” นั้นใหม่อีกครัง้ หนึ่ง
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็นตาราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและ
การนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1.มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2.มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
3.สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
1.มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2.มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
3.เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/
หรือนานาชาติ
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คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการ
ที่จาแนกตามระดับคุณภาพ
หนังสือ
คานิยาม

ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะ
ของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชานั้ นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิง
เนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่จาเป็ นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกาหนดของ
หลั ก สู ต รหรื อ ของวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ในหลั ก สู ต ร และไม่ จ าเป็ น ต้ อ งน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมี
ความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์

รูปแบบ

เป็นรูปเล่มที่ป ระกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การ
อ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีอ้างอิ งแหล่ งข้ อมูล ที่ทัน สมัยและครบถ้ว น
สมบูรณ์
การอธิบายสาระสาคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง
หรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้โดย
เบ็ดเสร็จ

การเผยแพร่
มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสานักพิมพ์
(PUBLISHING HOUSE)
๒. การเผยแพร่ โ ดยสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ อื่ นๆ ตัว อย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจ
แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการ
เผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ
ของมหาวิทยาลัย คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว การนา
“หนังสือ” นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อนามาเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง
อาจกระทาได้ แต่จะต้องทาการเผยแพร่ “หนังสือ” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการ
ที่จาแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ)
หนังสือ
ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิด
และการนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1.มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2.มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
3.สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
๑.
มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒.
มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓.
เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ
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คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการ
ที่จาแนกตามระดับคุณภาพ
งานวิจัย
คานิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คาตอบหรือข้อสรุป
รวมที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนาวิชาการนั้นไปประยุกต์
อาจจัดได้เป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย
(Research Process) อาทิ การกาหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การทาวรรณกรรม
ปริทัศน์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การ
ประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่นๆ
๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและ
สั้น สาหรับการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น อาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน
ชัดเจน
๒. เผยแพร่ ในหนั งสื อรวมบทความวิ จัยในรูปแบบอื่น ที่มีการบรรณาธิ การประเมิ นและ
ตรวจสอบคุณภาพ
๓. น าเสนอเป็น บทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิช าการ ซึ่งภายหลั งจากการประชุม ทาง
วิชาการได้มีการบรรณาธิการและนาไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทาง
วิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
๔. การเผยแพร่ ร ายงานการวิ จัย ฉบับ สมบู รณ์ ที่มี ร ายละเอีย ดและความยาว ต้ องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ ไปยัง
วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ
อย่างกว้างขวาง
เมื่ อ ได้ เ ผยแพร่ ต ามลั ก ษณะข้ า งต้ น และได้ มี ก ารพิ จ ารณาประเมิ น คุ ณ ภาพของ
“งานวิจัย” นั้นแล้ว การนา “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใด ส่วนหนึ่ง เพื่อ
นามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีก
ครั้งหนึ่งจะกระทาไม่ได้
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คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการ
ที่จาแนกตามระดับคุณภาพ
งานวิจัย
ลักษณะ
คุณภาพ
๑.
๒.
๑.
๒.

ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปประยุกต์ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และนาเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิม
ที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว
เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถนาไปประยุกต์ได้อย่าง
แพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนทาให้เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทาให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างชัดเจน
เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
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คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการ
ที่จาแนกตามระดับคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
คานิยาม

ผลงานทางวิชาการอย่างอื่นที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน บทความทาง
วิชาการ หนังสือ ตารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ การ
ประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง หรือผลงาน
ด้านศิลปะ หรือสารานุกรม
รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา
หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสาคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชา
นั้น ๆ ซึ่งเมื่อนามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็น
การแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็น ภาษาต่างประเทศ หรือ
แปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษา ต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบาย
และชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้า งองค์ความรู้
หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความ สามารถในการบุกเบิกใน
สาขาวิชานั้น สาหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียด
ต่าง ๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน

รูปแบบ

๑. อาจจั ด เพิ่ ม ได้ ห ลายรู ป แบบ ทั้ ง ที่ เ ป็ น รู ป เล่ ม หรื อ การบั น ทึ ก เป็ น ภาพยนตร์ หรื อ
แถบเสียง
๒. มีคาอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทาให้เกิด
การพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
๓. กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่านการพิสูจน์ หรือ
แสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย
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คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จาแนกตามระดับ
คุณภาพ (ต่อ)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
การเผยแพร่

ลักษณะคุณภาพ

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
๑. การเผยแพร่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารพิ ม พ์ โดยโรงพิ ม พ์ (PRINTING HOUSE) หรื อ ส านั ก พิ ม พ์
(PUBLISHING HOUSE)
หรือ โดยการถ่ายสาเนาเย็บเป็นรูปเล่ม
หรือทาในรูปแบบอื่นๆ
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอมฯลฯ
๓. การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการนาไปใช้
หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น
ทั้ ง นี้ ต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบและรั บ รองการเผยแพร่ จ ากคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้อง
เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
ระดับดี เป็น ผลงานใหม่ หรือเป็ นการนาสิ่ งที่มีอยู่แล้ว มาประยุกต์ด้ว ยวิธีการใหม่ๆ และ
ผลงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
๑.
ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่
เสนอหรือ
๒.
เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ
และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ

20
คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการ
ทีจ่ าแนกตามระดับคุณภาพ
งานแปล
คานิยาม

งานแปลจากตั ว งานต้ น แบบที่ เ ป็ น งานวรรณกรรม หรื อ งานด้ า นปรั ช ญา หรื อ
ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสาคัญและทรงคุณค่าในสาขา
นั้นๆ ซึ่งเมื่อนามาแปลแล้วจะเป็ นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด
เป็ น การแปลจากภาษาต่ า งประเทศเป็ น ภาษาไทย หรื อ จากภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษา
หนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง)

การเผยแพร่

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสานักพิมพ์
(PUBLISHING HOUSE)
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
ฯลฯ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ใน
การเรี ยนการสอนวิช าต่างๆ ในหลั กสู ตรเท่านั้น จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจ
แสดงการเผยแพร่ อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการ
เผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และ
ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแล้ว การนา “งาน
แปล” นั้น ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพื่อนามาเสนอขอ
กาหนดตาแหน่ง ทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกครั้ง
หนึ่งอาจกระทาได้ แต่จะต้องทาการเผยแพร่ “งานแปล” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด
และ/หรือวัฒนธรรมต้นกาเนิดและบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี
มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้
กับงานวิจัย
มี ก ารให้ อ รรถาธิ บ ายเชิ ง วิ ช าการในรู ป แบบต่ า งๆ อั น เหมาะสมทั้ ง ใน
ระดับมหภาคและจุลภาค
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ที่จาแนกตามระดับคุณภาพ
งานแปล
ระดั บดีมาก เป็ นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัว บท แบบแผนทาง
ความคิด และ/หรือวัฒนธรรมต้นกาเนิด และบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายใน
ระดับสูงมาก
มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียด
ลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับ
มหภาคและจุลภาค
ระดับดีเด่น ให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎี การแปลใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี
มาก โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑.
เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความสาคัญ ในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางวิชาการ
๒.
เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้
๓.
มีการให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการ
บุกเบิกทางวิชาการ
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ที่จาแนกตามระดับคุณภาพ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
คานิยาม

ผลงานที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมหรื อ ท้ อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยใช้ ค วามเชี่ ย วชาญใน
สาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ทางด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง หรื อ หลายด้ า นเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน วิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือ
เป็นผลงานที่นาไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่
สามารถแสดงได้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ า สามารถใช้ แ ก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นาสั ง คม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการ
รับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
ทั้งนี้ไม่นับรวมงานที่แสงหากาไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ

รูปแบบ

จัดทาเป็นเอกสาน โดยมีคาอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็น
ว่าเป็นผลงานที่ทาให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่
ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้
 สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
 กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 ความรู้สึกหรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
 การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
 การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 แนวทางการติดตามและธารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป

ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติม
อื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรื อ
วิดีทัศน์ ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
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ที่จาแนกตามระดับคุณภาพ
การเผยแพร่

ลักษณะ
คุณภาพ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ให้มีการการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนาเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่ และ
จะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ สอดคล้องกับ
ผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้อ งมีการบันทึกเป็น เอกสารหรือเป็น ลายลั กษณ์อักษรที่
สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้
ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ
โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
อย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องสามารถนาไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไข
ปัญหาหรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็ นที่
ประจั กษ์ห รื อก่อให้ เกิดการพัฒนาให้ กับสั งคมอื่นได้ หรือก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงเชิง
นโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ระดั บดี เด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลงกระทบต่อสังคมหรือแวดวง
วิชาการอย่างกว้างขวง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจาก
องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น

