เอกสารแนบทายประกาศ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจํา
ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
๑. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ไดแก
๑.๑ มีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไดแก
๑.๑.๑ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตน
๑.๑.๒ ไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น
๑.๑.๓ ไมนํ า ผลงานตนเองในเรื่ อ งเดี ย วกั น ไปเผยแพรในวารสารวิ ช าการมากกวาหนึ่ งฉบั บ ใน
ลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
๑.๒ ตองใหเกีย รติ และอางถึ งบุ คคลหรือ แหลงที่ม าของขอมู ล ที่ นํา มาใชในผลงานวิช าการของตนเอง
และแสดงหลักฐานของการคนควา
๑.๓ ตองไมคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชนทางวิ ช าการจนละเลยหรื อ ละเมิ ด สิ ท ธิ ส วนบุ ค คลของผู อื่ น และ
สิทธิมนุษยชน
๑.๔ ผลงานทางวิ ช าการตองไดมาจากการศึก ษาโดยใชหลั กวิ ช าการเปนเกณฑ ไมมีอ คติม าเกี่ยวของ
และเสนอผลงานตามความเปนจริ ง ไมจงใจเบี่ ย งเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรื อนําเสนอ
ผลงานวิจัยอันเปนเท็จ หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบ
ยืนยันในทางวิชาการ
๑.๕ ตองนํ า ผลงานไปใชประโยชนในทางที่ ช อบธรรมและชอบดวยกฎหมายทั้ ง นี้ การนํ า ความรู และ
ขอมู ล ของผู อื่ น มาใชอยางถู ก ตองและไมถื อ วาเปนการลอกเลี ย นคื อ ตองไมละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ และ ตองมี ก าร
อางอิงแหลงที่มาของความรูนั้นไมวาจะเปน เนื้อหา แผนภูมิ ตาราง การนําองค ความรูมาใชผูใชตองเรียบ เรียง
และนํ าเสนอองคความรูนั้ นดวยลี ล า และโวหารของตนเอง รวมทั้งอางอิงแหลงที่มาของ องคความรู นั้น ดวย
การแปลจากภาษาตางประเทศ กฎหมายลิขสิทธิ์คุมครองผูเขียนบทความดั้งเดิมไวและไมสามารถ แปลประโยคตอ
ประโยคโดยไมขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์กอนได
๒. นิยามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
“เจาของงานวิชาการ” หมายถึง ผูที่มีชื่อระบุในงานวิชาการทุกคน ในกรณีที่เปนผลงานวิชาการรับใชสังคม
ซึ่งมีการดําเนินงานเปนหมูคณะ หรือเปนงานที่มีการบูรณาการในหลายสาขาวิชา เจาของผลงานวิชาการหมายถึง
ผูที่มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานวิชาการรับใชสังคมทุกคน โดยใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรอง
ทั้งนี้อาจไมตองระบุ สัดสวนการมีสวนรวมเปนรอยละก็ได
“ผูดําเนินการงานหลัก” หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบหลักในงานวิชาการสําหรับงานวิจัย
มักมีบทบาทสําคัญในการออกแบบ (research design) การวิเคราะหขอมูล (data analysis) และ สรุปผลการวิจัย
และใหขอเสนอแนะ (summary and recommendation) ซึ่งตองเปนเจาของงานวิชาการชื่อแรก และมีสวนรวมใน
ผลงานที่ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ยกเวนในกรณี งานวิจัยที่เปนชุดโครงการหรืองานวิจัยที่ดําเนินการเปนโครงการ
ตอเนื่อง หรืองานวิจัยสหสถาบัน ผู ดําเนิน การหลักอาจมีสวนรวม ไมถึงรอยละ ๕๐ ไดแตตองเปนชื่อแรกในงาน
วิจัยที่เสนอขอ แตงตั้งและตองเปน เจาของผลงานวิจัยอื่นในชุดโครงการ เดียวกันดวยและเมื่อรวมผลงานในชุด

-๒โครงการ เดียวกันแลวตองไม นอยกวารอยละ ๕๐ สําหรับงานวิชาการรับใชสังคมตองมีบทบาท ในขั้นตอนการ
ทํางานอยางนอย ๓ ขั้นตอนคือ ก. การวิเคราะห สถานการณ กอนเริ่มกิจกรรมรับใชสังคม ข. การออกแบบ หรือ
พัฒนาชิ้นงาน หรือแนวคิดหรือกิจกรรม ค. การประเมินผลลัพธ และสรุปแนวทางในการนําไปขยายผล หรือปรับปรุง
“ผูประสานงานเพื่อตีพิมพงานวิจัย (corresponding author)”หมายถึง เจาของงานวิจัย ที่ทําหนาที่
เสนองานวิชาการเพื่อตีพิมพ และสื่อสาร แกไขตนฉบับ กับกองบรรณาธิการในการตีพิมพผลงานวิชาการ การเปน
“ผูประสานงานเพื่อ ตีพิมพงานวิจัย” จึงตองอาศัยหลักฐานรับรองจากกองบรรณาธิการ หรือจากที่ ระบุไวในงาน
วิจัยที่ตีพิมพแลว โดยจะเปนเจาของงานวิจัยในอันดับใดก็ได
“สั ด สวนการมี ส วนรวมในงานวิ ช าการ” หมายถึ ง สั ด สวนเปนรอยละที่ ไ ดมี ก ารตกลง และลงนาม
รั บ รองรวมกั น ระหวางเจาของผลงานวิ ช าการทุ ก คนรวมทั้ ง ระบุ บทบาทหนาที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
เจาของผลงานนั้นแตละคน
ทั้งนี้ การลงนามรับ รองการมีส วนรวมในผลงานวิช าการแตละชิ้ น เมื่ อไดลงนามรับ รองแลวจะเปลี่ ย น
แปลงไมได ไมวาจะนําไปใชในเรื่องใด โดยใคร และเมื่อใดก็ตาม
หากตรวจสอบภายหลังวาผูขอรั บ การแตงตั้ง ระบุการมีส วนรวม ไมตรงกับความเปนจริง จะถือวาการ
กระทําของผูนั้น เขาขายผิ ดจริ ยธรรมไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจ ารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิช าการ
และใหมหาวิทยาลัยสอบหาขอเท็จจริง และดําเนินการทางวินัยตอไป
ผลงานวิชาการในวิชาที่เสนอขอแตงตั้ง หมายถึงผลงานวิชาการที่มี เนื้อหาเปนวิชาที่เปนหลักในการศึกษา
ของคณะ เชน งานวิจัย หรือ บทความทางวิชาการแพทยศาสตรศึกษา สําหรับคณะแพทยศาสตร
ผลงานวิชาการในสาขาวิชาที่เสนอขอแตงตั้ง หมายถึงหมายถึงผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาเปนวิชาที่แยกออก
จากวิชาหลักเชน งานวิจัย หรือ บทความทางวิชาการดานอายุรศาสตร หรือ ศัลยศาสตร
๓. งานวิจัย
คํานิยาม หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษา หรืองานคนควาอยางมีระบบ ดวยวิธีวิทยาการวิจัย
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล คําตอบ หรือขอสรุปรวมที่จะนํา
ไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอื้อตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกต ทั้งนี้ หามมิใหผูขอรับการแตงตั้งนํางาน
วิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรหรือ วุฒิการศึกษาใดๆ มาเปนงานวิจัย
เพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ เวนแตจะไดทําการศึกษาวิจัย ขยายผล ตอจากเรื่องเดิมอยางตอเนื่องจนปรากฏ
ความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด และจะพิจารณา เฉพาะสวนที่ ศึกษาเพิ่มเติมจากเดิมเทานั้น ทั้งนี้
งานวิจัยมีได ๒ รูปแบบดังนี้
๑. รายงานการวิจัยที่มีความครบถวนสมบูรณ และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย อาทิการกําหนด
ประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทํา วรรณกรรมปริทัศน สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน
การวิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผล และใหขอเสนอแนะ การอางอิง และอื่นๆ
๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในงานวิ จัยนั้น ใหมีความกระชับ และสั้น สําหรับการนํา
เสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ ประกอบดวย การสราง สมมติฐานหรือ การกําหนด
แนวคิด วัตถุประสงค วิธีวิจัย ผลการวิจัย การวิจารณ การอางอิง และบทคัดยอ

-๓งานวิจัย อาจเปนรายงานการวิจัยที่เปนตนฉบับ (original article) มหสังเคราะห (meta analysis) หรือ
งานวิจัยรวมกับบทความทางวิชาการ (scholarly article หรือ learned article) เปนตน แตไมใชบทคัดยอ
(abstract) หรือการเสนอโปสเตอร (poster presentation)
งานวิจัยดานการศึกษา หมายถึง การศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับหลักสูตรสภาพแวดลอม ปจจัยเกื้อหนุน
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูในวิชานั้นๆ
งานวิจัยสถาบัน หมายถึง การศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการดําเนินงานสภาพแวดลอม และ กระบวนการ
เพื่อประโยชนในการจัดหาขอมูลสําหรับสนับสนุนการวางแผน การกําหนดนโยบาย และ การตัดสินใจเรื่องตางๆ
ของสถาบัน
การเผยแพร งานวิจัยอาจเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิ ชาการ ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร
เปนรูปเลม สิ่งพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอน ชัดเจน
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
๓. นําเสนอบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ ไดมีกอง
บรรณาธิการนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ของการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่ มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดงหลักฐานวาได
ผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ และแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการ และวิชาชีพในสาขา
วิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศ และตางประเทศอยางกวางขวาง
เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตน และไดมีการพิจ ารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย”นั้น แลวการนํา
“งานวิจัย” นั้นมาแกไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง วิชาการ
และใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทําไมได
งานวิจัยที่เสนอขอแตงตั้งตองไดรับการตีพิมพ เผยแพรเรียบรอยแลวตามหลักเกณฑ และวิธี การที่ ก.พ.อ.
กําหนด งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร online จะตองมีการระบุ volume number และเลข หนาแลว
ระดับคุณภาพ
“ต่ํากวาดี” คุณภาพไมถึงระดับดี
“ดี ” เปนผลงานวิ จั ย ที่ มี ก ระบวนการวิ จั ย ทุ ก ขั้ น ตอนถู ก ตอง เหมาะสมในระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตได
“ดีมาก” ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. เปนผลงานที่ แ สดงถึ ง การวิ เ คราะหและนํ า เสนอผลเปนความรู ใหมที่ ลึ ก ซึ้ ง กวา
งานเดิมที่เคยมีผูศึกษาแลว
๒. เปนประโยชนทางวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกต ไดอยางแพรหลาย
“ดีเดน” ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่งมีการสังเคราะหอยางลึกซึ้งจนทําใหเปนการสรางองคความรูใหม
(Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทําใหความ กาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน

-๔๒. เปนที่ยอมรับและไดรับ การอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ ที่เกี่ยวของ
ในระดับชาติและ /หรือระดับนานาชาติ
๔. ผลงานวิชาการรับใชสังคม
คํานิ ยาม ผลงานที่ เปนประโยชนตอสั งคม หรือทองถิ่ น ที่ เกิ ดขึ้ นโดยใชความเชี่ ยวชาญ ในสาขาวิ ชาอยาง
นอยหนึ่ งสาขาวิ ช า และปรากฏผลที่ สามารถประเมิ นไดเปนรู ปธรรมโดยประจั กษตอสาธารณะ ผลงานที่ เปน
ประโยชนตอสังคมนี้ตองเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดานใด ดานหนึ่ง หรือหลายดานเกี่ยวกับ ชุมชน
วิ ถีชี วิต ศิ ลปวั ฒ นธรรม สิ่ งแวดลอม อาชี พ เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง คุ ณภาพชี วิต หรื อสุ ข ภาพ
หรือเปนผลงานที่นําไปสูการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได เปนที่
ประจั กษวาสามารถใชแกปญหาหรือพั ฒนาสั งคม และกอใหเกิ ดประโยชนอยางชั ดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลง
ในความตระหนัก และการรับรู ในปญหา และแนวทางแกไขของชุมชน ทั้งนี้ ไมนับรวมงานที่แสวงหากําไร และได
รับผลตอบแทนสวนบุคคล ในเชิงธุรกิจ
การรับรองการใชประโยชนตอสังคม อาจทําไดโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. รับรองโดยคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่รับรองการใชประโยชนตอสังคมที่สวนงานแตงตั้งขึ้น
๒. ผูขอรับการแตงตั้ง แสดงหลักฐานการรับรองการใชประโยชนตอสังคมของผลงานวิชาการรับใช
สังคมจากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของ
รูปแบบ จัดทําเปนเอกสาร โดยมีคําอธิ บาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้นเพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงาน
ที่ทําใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือ
เสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชา ไดอยางไร ในแงใด โดยตอง
ปรากฏเปนที่ประจักษในประเด็นตอไปนี้
๑. สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๒. การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย
๓. กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
๔. ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
๕. การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว
๖. การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๗. แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหคงอยูตอไป
ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกลาวขางตนแลว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน
เชน รูปภาพ หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน ประกอบการพิจารณาดวยก็ได
การเผยแพร ใหมี ก ารเผยแพรโดยการจั ด เวที นํ า เสนอผลงานในพื้ น ที่ ห รื อ การเปดใหเยี่ ย มชมพื้ น ที่
และจะตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคลองกับผลงานโดยการเผย
แพรนั้นจะตองมีการบันทึกเปนเอกสารหรือเปนลายลักษณอักษรที่สามารถใชอางอิงหรือศึกษาคนควาตอไปได
ระดับคุณภาพ
“ต่ํากวาดี” คุณภาพไมถึงระดับดี
“ดี”มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจนมีการระบุป ญหาหรือความตองการ โดยการมีสวนรวม

-๕ของสังคมกลุมเปาหมาย มีการวิเคราะห หรือสังเคราะหความรูที่สามารถแกไข ปญหาที่เกิดขึ้นหรือทําความเขาใจ
สถานการณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเปนที่ประจักษหรือกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น
“ดีมาก”ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองสามารถนําไปใชเปนตัวอยางในการแกไขปญหาหรือทําความ
เขาใจสถานการณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเปนที่ประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนาใหกับสังคม
อื่นได หรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอยางเปนรูปธรรม
“ดีเดน” ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตองสงผลกระทบตอสังคมหรือแวดวงวิชาการอยางกวางขวาง
เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือไดรับรางวัลจากองคกรที่ ไดรับการ ยอมรับในระดับนานาชาติ
เชน UNESCO, WHO, UNICEF เปนตน
๕. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
คํานิยาม หมายถึง ผลงานทางวิชาการอยางอื่นที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสาร คําสอน บทความ
ทางวิชาการ หนังสือ ตํารา งานวิจัย บทคัดยองานวิจัย การเสนอรายงานในการประชุมทางวิชาการ โดยปกติ
หมายถึง สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงาน การสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม
วัคซีน สิ่งกอสราง หรือผลงาน ดานศิลปะ หรือสารานุกรม รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่ไดรับอนุญาตจาก
เจาของลิขสิทธิ์ที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือ ประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสา ขา
ที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการ
ที่ประจักษชัด หรืออาจหมายถึงการสรางสรรค สื่อตางๆที่มีประโยชนตอการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ เชน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (computer assist instruction) ตองมีเนื้อหาในสาขาวิชาที่ขอแตงตั้ง และ
จะตองมีองคประกอบ ที่ทําใหผูเรียนศึกษา และทําความเขาใจในสาระของบทเรียนนั้น ไดดวยตนเอง โดยไมตอง
เขาศึกษาใน วิชานั้น เชน วัตถุประสงค เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป การอางอิง และบรรณานุกรม
ที่เขียนตามระบบสากล มีการอธิบายสาระสําคัญ โดยอาจใชขอมูล ภาพยนต แผนภาพ การจําลอง สถานการณ
หรือกรณีศึกษาประกอบ และตองมีลักษณะการโตตอบและ แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเรียนกับบทเรียน (interactive)
จนผูอานเขาใจในสาระสําคัญนั้นได อยางลึกซึ้งยิ่งไปกวาการศึกษาจากสิ่งพิมพทั่วไป
เอกสารประกอบการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning) ตองมีเนื้อหาในสาขาวิชา
ที่ขอแตงตั้ง ซึ่งประกอบ ดวยคูมือผูสอน (tutor guide) และคูมือผูเรียน (student guide)
๑. คูมือผูสอน (tutor guide) ประกอบดวย แผนการสอน วัตถุประสงค กรณีศึกษาซึ่งอาจเปนขอความ
หรือภาพยนตสั้น หรือสื่ออื่นๆ ประเด็นเพื่ออภิปราย เอกสารคําสอนที่มีรายละเอียดของเนื้อหาเรียนรูใหผูสอน
เขาใจถึงเนื้อหา ตามวัตถุประสงค และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่ใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม
๒. คูมือผูเรียน (student guide) ประกอบดวย แผนการสอน วัตถุประสงค กรณีศึกษา ซึ่งอาจเปน
ขอความ หรือภาพยนตสั้น หรื อสื่ออื่นๆ ประเด็นเพื่ออภิปราย แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่ตองศึกษาเพิ่มเติม และอาจมี
เอกสารคําสอนที่มีเนื้อหาเรียนรูใหผูเรียนเขาใจถึงกรอบเนื้อหาโดยรวมอยางยอ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอ จะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่อธิบาย และชี้ให เห็นวางาน
ดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรื อเสริมสรางองคความรู หรือเปนประโยชนตอ หรือใหวิธีการที่จะ
เปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกสาขาวิชานั้น สําหรับผลงานที่มุงเชิงปฏิบัติ
จะตองผานการพิ สู จ น หรื อ มี ห ลั ก ฐานรายละเอี ย ดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็ น คุ ณ คาของผลงาน

-๖รูปแบบ
๑. อาจจั ด เพิ่ ม ไดหลายรู ป แบบ ทั้ ง ที่ เ ปนรู ป เลม หรื อ การบั น ทึ ก เปนภาพยนตร แถบเสี ย ง หรื อ
สื่อสารสนเทศน
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่ อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําใหเกิดการพัฒนา
และความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรู หรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขา
วิชาไดอยางไร ในแงใด
๓. กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชิงปฏิบัติจะตองผานการพิสูจนหรือแสดงหลักฐาน
เปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย
การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
๑. การเผยแพรเปนรู ป เลม ดวยวิ ธี ก ารพิ ม พ โดยโรงพิ ม พ (printing house) หรื อ สํ า นั ก พิ ม พ
(publishing house) หรือโดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม หรือทําในรูปแบบอื่น ๆ
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม
๓. การเผยแพรโดยการจั ด นิ ท รรศการ การจั ด แสดง การจั ด การแสดง หรื อ โดยมี ก ารนํ า ไปใช
หรือประยุกตใชอยางแพรหลาย
การเผยแพรดังกลาว จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิช าตางๆ ใน
หลั กสู ตรเทานั้ น ทั้ งนี้ ตองไดรั บ การตรวจสอบ และรั บรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของมหาวิท ยาลั ย
สวนงาน และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวา ๔
เดือน
ระดับคุณภาพ
“ต่ํากวาดี” คุณภาพไมถึงระดับดี
“ดี” เปนผลงานใหมหรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยวิธีการใหมๆ และผลงานนั้น กอใหเกิด
ประโยชนดานใดดานหนึ่ง
“ดีมาก” ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในสาขาวิชาที่เสนอหรือ
๒. เปนผลงานที่สรางสรรคเปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ
“ดีเดน” ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ และ/หรือวงวิชาชีพ
ทั้งในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ
๖. ตํารา
คํานิยาม หมายถึง ผลงานวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเปน
สวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ไดที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอด วิชาในระดับอุดมศึกษา ในการ
เรียนการสอน ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เนื้อหาของตําราตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึง วันที่ยื่นขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
ทั้งนี้ จะตองระบุวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหนงทางวิชาการดวย ผลงานวิชาการ
ที่เปน “ตํารา” นี้ อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอน จนถึงระดับที่มีความสมบูรณ ที่สุดซึ่งผูอานอาจเปน

-๗บุคคลที่มิใช ผูเรียนในวิชานั้น แตสามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารา นั้นดวยตนเองไดโดยไมตอง
เขาศึกษาในวิชานั้น
รูปแบบ เปนรูปเลมประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป การอางอิง
และบรรณานุ กรมที่เขีย นตามระบบสากล ทั้งนี้ อาจมีการอางอิงแหลงขอมูล ที่ทันสมัย และครบถวน สมบูรณ
มี ดัชนี คนคํ า/ ขอความ มี การอธิ บายสาระสํ า คั ญมี ความชั ดเจน โดยอาจใชขอมู ล แผนภาพตั ว อยาง หรื อ กรณี
ศึกษาประกอบจนผูอาน สามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ
การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
๑. การเผยแพรเปนรูปเลม ดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือโดยการถายสําเนาเย็บ
เปนรูปเลม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็คทรอนิกส เชน ซีดีรอม การเผยแพรดังกลาวจะตองเปนไปอยางกวางขวาง
มากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆในหลักสูตรเทานั้ น จํานวนพิมพ เปนดัชนีหนึ่ง ที่อาจแสดงการเผย
แพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบ
และรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย สวนงาน และ/หรือ สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชานั้น และตองใชประกอบการเรียนการสอน ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา
เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตํารา” นั้นแลว การนํา “ตํารา” นั้นไปแกไขปรับปรุง หรือเพิ่ม
เนื้อหาใน “ตำรา” เพื่อนํามาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและใหมีการประเมิน คุณภาพ “ตำรา”นั้นอีกครั้งหนึ่ง
อาจกระทําได แตตองทําการเผยแพร “ตํารา” นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง
เกณฑระดับคุณภาพ
“ควรปรับปรุง” คุณภาพไมถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตําแหนงที่ขอแตงตั้ง แตหากมี การปรับปรุง
ตามขอคิดเห็นของกรรมการผูประเมิน ก็อาจมีคุณภาพถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตําแหนงที่ขอแตงตั้งนั้น
“ต่ํากวาดี” คุณภาพไมถึงระดับดี
“ดี” เปนตําราที่ถูกตองตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอง
สมบูรณ และทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
“ดีมาก” ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. มี ก ารวิ เ คราะหและเสนอความรู หรื อ วิ ธี ก ารที่ ทั น สมั ย ตอความกาวหนาทางวิ ช าการ
และเปนประโยชนตอวงวิชาการ
๒. มี ก ารสอดแทรกความคิ ด ริ เ ริ่ ม และประสบการณหรื อ ผลงานวิ จั ย ของผู เขี ย นที่ เ ปนการ
แสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
“ดีเดน” ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสั งเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค ความรูใหม
(body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่อง
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติและ/ หรือนานาชาติ

-๘๗. หนังสือ
คํานิยาม หมายถึง ผลงานวิชาการที่เรียบเรียงขึ้ นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของ
ผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวเนื่อง มีความตอเนื่องเชื่อมโยงทางเนื้อหา และครอบคลุม โดยไมจําเปนตองสอดคลอง หรือเปนไปตามขอ
กําหนดของหลักสูตร หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนใน
วิชาใดหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาของหนังสือตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ
รูปแบบ เปนรู ป เลมประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป
การอางอิง และบรรณานุกรมที่เขียนตามระบบสากล ทั้งนี้ อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ ทันสมัย และครบถวน
สมบูรณ มีดัชนีคนคํา/ ขอความ มีการอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจ ใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยาง
หรือกรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นได โดย เบ็ดเสร็จ
การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
๑. การเผยแพรเปนรูปเลม ดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือโดยการถายสําเนา
เย็บเปนรูปเลม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็คทรอนิกส เชน ซีดีรอม
การเผยแพรดังกลาวจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน การสอน วิชาตางๆ
ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัด
ความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน ทั้งนี้ ตองไดรับการตรวจสอบ และรับรอง การเผยแพรจาก คณะกรรม
การของมหาวิทยาลัย สวนงาน และ/หรือ สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของ กับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพร
สูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวา ๔ เดือน
เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” นั้นแลว การนํา “หนังสือ” นั้นไปแกไขปรับ ปรุง
หรือเพิ่มเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อนํามาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและใหมีการประเมิน คุณภาพ “หนังสือ”
นั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจกระทําได แตตองทําการเผยแพร “หนังสือ” นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง
เกณฑระดับคุณภาพ
“ควรปรับปรุง” คุณภาพไมถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตำแหนงที่ขอแตงตั้ง แตหากมีการปรับปรุง
ตามขอคิดเห็นของกรรมการผูประเมิน ก็อาจมีคุณภาพถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตําแหนง ที่ขอแตงตั้งนั้น
“ต่ํากวาดี” คุณภาพไมถึงระดับดี
“ดี” เปน หนังสือที่ถูกตองตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอง
สมบูรณ และทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการ สอนในระดับอุดมศึกษา
“ดีมาก” ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ และเปน
ประโยชนตอวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือ ผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการแสดงให
เห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได

-๙“ดีเดน” ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค ความรูใหม
(body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่อง
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติและ /หรือนานาชาติ
๘. บทความวิชาการ
คํานิยาม เปนงานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห อยางชัดเจน
ทั้งนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหใน ประเด็นนั้นได อาจเปน
การนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทาง
วิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย
รูปแบบ เปนบทความที่มีความยาวไมมากนัก ประกอบดวยการนําความที่แสดงเหตุผล หรือที่ มาของ
ประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนอธิบายหรือวิเคราะห บทสรุป การอางอิง และบรรณานุกรม
ที่ครบถวนและสมบูรณ
การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. เผยแพรในรู ป ของบทความทางวิ ช าการในวารสารทางวิ ช าการ ทั้ ง นี้ วารสารทางวิ ช าการ
นั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลม สิ่งพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอน ชัดเจน
๒. เผยแพรในหนังสือรวบรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีกองบรรณาธิการประเมิน และ ตรวจสอบ
คุณภาพของบทความตางๆ ในหนังสือนั้นแลว
๓. เผยแพรในหนั ง สื อ ประมวลผลการประชุม ทางวิ ช าการ (Proceedings) ของการประชุ มทาง
วิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของ บทความตางๆ
ที่นําเสนอนั้นแลว
เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตน และไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “บทความ วิชาการ”
นั้นแลว การนํา “บทความทางวิชาการ” นั้นมาแกไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได
ระดับคุณภาพ
“ต่ํากวาดี” คุณภาพไมถึงระดับดี
“ดี ” เปนบทความทางวิ ช าการที่ มี เ นื้ อ หาสาระทางวิ ช าการถู ก ตอง สมบู ร ณ และทั น สมั ย
มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจน เปนประโยชนตอวงวิชาการ
“ดีมาก” ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มี ก ารวิ เ คราะหและเสนอความรู หรื อ วิ ธี ก ารที่ ทั น สมั ย ตอความกาวหนาทางวิ ช าการ
และเปนประโยชนตอวงวิชาการ
๒. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได

- ๑๐ “ดีเดน” ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง องคความรูใหม
(body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่อง
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติและ /หรือนานาชาติ
๙. เอกสารการสอน ประกอบดวยเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน
๙.๑ เอกสารประกอบการสอน
คํานิยาม หมายถึง เอกสารที่ใชประกอบการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะทอน
ใหเห็นถึงเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ จัดเปนเครื่องมือสําคัญของ ผูสอนในการใชประกอบการสอน
รูปแบบ เปนเอกสาร หรือสื่ออื่นๆ ประกอบดวย
แผนการสอน มีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อเรื่องที่สอนในคาบเวลานั้น
๒. ชื่ออาจารยผูสอน วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ
๓. ชื่อรายวิชา รหัสรายวิชา และหลักสูตร
๔. วัตถุประสงคการสอน
๖. เนื้อหาของเรื่องที่สอนโดยสังเขป
๗. วิธีการจัดประสบการณเรียนรู
๘. สื่อการเรียนรู
๙. การวัดผล
๑๐. หากมีการปรับปรุงแกไข ใหระบุวัน เดือน ป ที่แกไข
หัวขอบรรยาย ที่มีรายละเอียดประกอบพอสมควร
อาจมีสิ่งตางๆ ตอไปนี้เพิ่มเติมอีกก็ ได เชน รายชื่อบทความ หนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียง คัดยอ
เอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ แถบเสียง หรือภาพเลื่อน
การเผยแพร อาจเปนเอกสารที่จัดเปนรูปเลม หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือเปนสื่ออื่นๆ เชน ซีดีรอม
๙.๒ เอกสารคำสอน
คํานิยาม หมายถึง เอกสารที่ใชประกอบการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะทอน
ใหเห็ น ถึงเนื้อหาวิช า และวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒ นาขึ้นจาก เอกสารประกอบการสอนจนมี
ความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่ องมือสําคัญของ ผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเอง หรือเพิ่ม
เติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ
รูปแบบ เปนเอกสารรูปเลม หรือสื่ออื่นๆ ประกอบดวย
แผนการสอน มีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อเรื่องที่สอนในคาบเวลานั้น
๒. ชื่ออาจารยผูสอน วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ
๓. ชื่อรายวิชา รหัสรายวิชา และหลักสูตร

- ๑๑ ๔. วัตถุประสงคการสอน
๕. เนื้อหาของเรื่องที่สอนโดยสังเขป
๖. วิธีการจัดประสบการณเรียนรู
๗. สื่อการเรียนรู
๘. การวัดผล
๙. หากมีการปรับปรุงแกไข ใหระบุวัน เดือน ป ที่แกไข
หัวขอบรรยายที่มีรายละเอียดประกอบพอสมควร
รายชื่ อ บทความ และ/หรื อ หนั ง สื อ อานประกอบ และ/ห รื อ บทเรี ย บเรี ย งคั ด ยอ และ/หรื อ
เอกสารที่เกี่ยวเนื่อง และ/หรือ แผนภูมิ แถบเสียง และ/หรือ ภาพเลื่อน และ/หรือ ตัวอยาง หรือ กรณีศึกษา
แบบฝกปฏิบัติ
บรรณานุกรมที่ทันสมัย
การเผยแพร ตองไดรั บ การจั ด ทํ า เปนรู ป เลมดวยการพิ ม พ หรื อ ถายสํ า เนาเย็ บ เลม หรื อ สื่ อ อื่ นๆ
ที่แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว
เกณฑระดับคุณภาพของเอกสารการสอน
“ต่ํากวาดี” คุณภาพไมถึงระดับดี
“ดี ” แผนการสอน ถู กตอง มีอ งคประกอบครบถวนตามที่กํ า หนด เนื้ อหาวิ ช าถู กตอง ทั นสมั ย
นําเสนอเปนระบบ เขาใจงาย ใชภาษาไดถูกตองตามหลักภาษา
“ดี ม าก” ใชเกณฑเดี ย วกั บ ระดั บ ดี และมี ก ารประยุ ก ตความรู ใหเหมาะสมกั บ สภาพสั ง คมไทย
หรือเวชศาสตรเขตเมือง มีการเสนอแนะประเด็นที่ยังตองการการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
“ควรปรับ ปรุ ง ” หมายถึง คุณภาพการสอนไมถึงเกณฑระดับคุณภาพสํ า หรับตําแหนงที่ ขอแตงตั้ง
แตหากมีการปรับปรุงตามขอคิดเห็นของกรรมการผู ประเมิน ก็อาจมีคุณภาพถึงเกณฑ ระดับคุณภาพสําหรับ
ตําแหนงที่ขอแตงตั้งนั้น
๑๐. ดัชนีและเกณฑระดับคุณภาพของการสอน
ดัชนี
๑. มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว
๒. มีความสามารถใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห และวิจารณในวิชาที่สอน
๓. มีความสามารถในการใชเทคนิ ค วิธีส อนตาง ๆ เพื่อใหผู เรียนเกิดความสนใจ และติดตามการสอน
ตลอดเวลา
๔. มีความสามารถชี้ใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
๕. มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่จะคนควาศึกษาเพิ่มเติมตัวอยาง
๖. มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตามความ เหมาะสม
๗. มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี
๘. มี ค วามสามารถในการประเมิ น ความรู ความเขาใจของผู เรี ย นในวิ ช าที่ ส อนโดยตองแสดงวิ ธี ก าร
วัดผลที่ถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนการสอน

- ๑๒ ๙. มีความสามารถในการพัฒนาแผนการสอนตามขอ ๑
๑๐. เปนตัวอยางในดานคุณธรรมและจริยธรรม
เกณฑระดับคุณภาพ
“ต่ํากวาชํานาญ” หมายถึง คุณภาพในการสอนไมถึงระดับชํานาญ
“ชํานาญ” หมายถึง มีแผนการสอนที่ถูก ตอง ครบถวน จัด การเรี ยนการสอนไดตามแผนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ สรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูของนักศึกษาไดถูกตองตามหลักการวัดผล เปนผูตรง ตอเวลา
มีความรับผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแตงกาย
“ชํ า นาญพิ เ ศษ” หมายถึ ง มี แ ผนการสอนที่ ถู ก ตอง ครบถวน จั ด การเรี ย นการสอนไดตามแผน
การสอนอยางมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ มีค วามสามารถสอนใหผู เรี ย นรูจั ก คิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห และวิ จ ารณ ใช
เทคนิ ค วิ ธี ส อนตาง ๆ อยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สรางเครื่ อ งมื อ วั ด ผลการเรี ย นรู ของนั ก ศึ ก ษาไดถู ก ตองตาม
หลั กการวัด ผล และปรั บ ปรุง แกไขไดเหมาะสม พัฒ นาแผนการสอนใหทั นสมั ย อยูเสมอ เปนผู ตรงตอ เวลา
มีความรับผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแตงกาย
“เชี่ยวชาญ” หมายถึง มีแผนการสอนที่ถูกตอง ครบถวน จัดการเรียนการสอนไดตามแผนการสอน
อยางมีป ระสิทธิภ าพ มีทักษะการจัดการเรียนรู โดยใหนักศึกษามีสวนรวม มีความสามารถสอนใหผูเรียน รูจักคิด
วิเคราะห สังเคราะห และวิจารณใชเทคนิควิธีสอนตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพสูง สรางเครื่องมือวัดผล การเรียนรู
ของนักศึกษาไดอยางมีคุณภาพสูง สามารถประเมินเครื่องมือวัดผลและปรับปรุงแกไขไดถูกตอง เหมาะสม พัฒนา
แผนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ เปนผูตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ มีความสุภาพทั้ง บุคลิก วาจา และการแตงกาย
“ควรปรั บ ปรุง ” หมายถึ ง คุ ณภาพการสอนไมถึ งเกณฑระดั บคุ ณภาพสํ า หรับ ตํา แหนงที่ ขอแตงตั้ ง
แตหากมีการปรับปรุงตามขอคิดเห็นของกรรมการผู ประเมิน ก็อาจมีคุณภาพถึงเกณฑระดับคุณภาพ สําหรับ
ตําแหนงที่ขอแตงตั้งนั้น
๑๑. งานแปล
นิยาม งานแปลจากตัวงานตนแบบที่ไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดาน
ปรัชญา หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคา ในสาขาวิชานั้น ๆ
เมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการ แปลจากภาษาตางประเทศ
เปนภาษาไทย หรื อ จากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรื อ แปลจากภาษาตางประเทศหนึ่ ง เปนภาษา
ตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเปนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อีกประเภทหนึ่ง)
การเผยแพร
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (printine house) หรือสํานักพิมพ (publishing house)
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปแบบของ ซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพรดังกลาวจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน การสอน วิชาตางๆ
ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวั ด
ความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน ทั้งนี้ ตองไดรับการตรวจสอบ และรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการ
ของมหาวิทยาลัย สวนงาน และ/หรื อ สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสูสาธารณ
ชนมาแลวไมนอยกวา ๔ เดือน

- ๑๓ เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตน และไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” นั้นแลว
การนํา “งานแปล” นั้นมาแกไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทํา ไมได
เกณฑระดับคุณภาพ
“ควรปรับปรุง” หมายถึง คุณภาพไมถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตําแหนงที่ขอแตงตั้ง แตหากมี
การปรั บปรุงตามขอคิดเห็นของกรรมการผู ประเมิน ก็อาจมีคุณภาพถึงเกณฑระดับคุณภาพ สํ าหรับตําแหนง
ที่ขอแตงตั้งนั้น
“ต่ํากวาดี” หมายถึงคุณภาพไมถึงระดับดี
“ดี” หมายถึง เปนงานแปลที่ถูกตองตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแสดงใหเห็นถึง
ความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และบงชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายได เปนอยางดี มีการ
ศึกษา วิเคราะห และตีความ ทั้งตัวบทและบริบทของตัวงาน ในลักษณะที่เทียบไดกับ งานวิจัย มีการใหอรรถา
ธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค และจุลภาค
“ดีมาก” หมายถึง เปนงานแปลที่ถูกตองตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แสดงใหเห็นถึง
ความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/หรือวั ฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้ถึงความสามารถ
ในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห และตีความ ทั้งตัวบทและบริบทของตัวงาน อยาง
ละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณีมีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ
อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
“ดี เ ดน” ใหขอสรุ ป ในดานของวิ ธี ก ารแปลและทฤษฎี ก ารแปลใชเกณฑเดี ย วกั บ ระดั บ ดี ม ากโดย
มีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เปนงานที่ แ ปลมาจากตนแบบที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในระดั บ ที่ มี ผ ลใหเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ในทางวิชาการ
๒. เปนงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได
๓. มี ก ารใชขอสรุ ป ในดานของวิ ธี ก ารแปลและทฤษฎี ก ารแปลที่ มี ลั ก ษณะเปนการบุ ก เบิ ก
ทางวิชาการ

