


คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

คูม่อืการเสนอผลงานวชิาการ 22 รปูแบบ และวธิีการประเมนิ
ขอตำแหนง่วิชาการ สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2554
ISBN :  987-974-11-1603-4
จำนวนพมิพ์ 1,000 เล่ม

คณะผู้จัดทำหนังสือ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
นางรัตนา เพ็ชรอุไร ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
นางสาวสุพัตรา ภู่ซ้อน กองบริหารงานวิจัย
นางสาวตรรีะกา กิจเนตร กองบริหารงานวิจัย
นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
นางสุภัทรา บุศย์เมืองปัก กองทรัพยากรบุคคล

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด
เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศพัท ์0 2881 9890 โทรสาร 0 2881 9894
e-mail:paliving@gmail.com

มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัญญาของแผ่นดิน



คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

คำนำ

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการสรา้งความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ และมีการพัฒนาความ
เข้มแข็งในงานวิจัยและวิชาการ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
ศิลปกรรม  ให้มีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เพื่อสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

ทั้งนี้  ภารกิจสำคัญประการหนึง่ของมหาวิทยาลัย คือ การส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรในสาขาที่ตนถนัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ซึ่งมีอยู่ในหลายส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ในปัจจุบันสาขาเหล่านี้จะมีความสำคัญมากขึ้น  โดยเฉพาะ
ในงานวิจัย และงานทางวิชาการที่เป็นแบบ interdisciplinary   และ
multidisciplinary ซึ่งมีผลกระทบในทางบวกกับภาคประชาสังคม และ
ภูมิภาค ASEAN

มหาวทิยาลยัมหดิล  จงึไดม้กีารแตง่ตัง้คณะทำงานพฒันางานวจิยั
และวิชาการ สาขาวชิามนษุยศาสตร ์ สังคมศาสตร ์และศิลปกรรม โดยมี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ  เป็นประธานคณะทำงาน
ในการให้ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับลักษณะวิชา เนื ้อหา ลักษณะผลงาน
ทางวิชาการ และขอบเขตของงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปกรรมเพื่อประโยชน์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
สร้างผลงานที่มีคุณภาพได้มากถึง 22 รูปแบบ เพื่อเผยแพร่สู่สังคมไทย
และสากล
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นอกจากนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงมี
ดำริที่จะปรับปรุงวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม โดยให้ความสำคัญกับ
ลักษณะผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่กว้างขวางขึ้นกว่าที่เคยปฏิบัติ
ในกรอบที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ได้กำหนดไว้จึงได้เสนอปรับปรุงวิธีประเมินผลงานการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ในระดบัตา่งๆ โดยเปดิโอกาสให้อาจารยแ์ละนักวิจัยไดใ้ช้ผลงานดงักล่าว
ข้างต้น เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการได้

มหาวิทยาลัยมหิดล หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าหนังสือคู่มือการเสนอ
ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม
จะเป็นประโยชน์กับผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ตลอดจน
อาจารย์  นักวิจัย และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยในการวางแผนการ
ผลิตผลงานทางวชิาการ เพื่อที่จะไดก้้าวเขา้สู่ตำแหนง่ทางวชิาการไดอ้ย่าง
ภาคภูมิ  มหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบพระคุณ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.
เจตนา นาควัชระ ผู้เป็นต้นคิด และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้อุทิศตนและอุทิศเวลามาตลอดไว้
ณ  โอกาสนี้

(ศาสตราจารย ์ดร. ศันสนีย์  ไชยโรจน)์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

   (ศาสตราจารยค์ลินิก นพ. ปิยะสกล  สกลสัตยาทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่อนุญาต
ให้นำร่างผลงาน 22 รูปแบบที่ ก.พ.อ. ได้จัดทำไว้เพื่อมาปรับปรุงและ
พัฒนาใช้ต่อเพื่อประโยชน์แก่วงวิชาการ    ขอขอบคุณกองบริหารงานวิจัย
ในการจดัและสรปุการประชมุคณะทำงานพฒันาวจิัยและวชิาการสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม รวมถึงการจัดรูปเล่ม
หนังสือคู่มือนี้  และกองทรัพยากรบุคคลในส่วนของการปรับปรุงวิธี
ประเมินผลงานทางวิชาการเพื ่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ
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บทนำ
การเสนอผลงานทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม

 เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
และพนักงานวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์

และศิลปกรรม

    ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ บุคคลนั้นต้องเสนอ
ผลงานทางวิชาการมาประกอบการพจิารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนด  ประกอบด้วย งานวิจัย
ตำรา  หนังสือ บทความทางวิชาการ  หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผู้ที่ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการนั้น  ต้องมีคุณภาพ
ของผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ ก.พ.อ. และ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนด  สำหรับผลงาน
ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม  รูปแบบและ
ลักษณะการเผยแพร่ผลงานมีความหลากหลาย คณะทำงานพัฒนา
งานวิจัยและวิชาการ สาขาวิชามนุษยศาสตร์   สังคมศาสตร์  และศิลปกรรม
จึงได้คิดรูปแบบผลงานวิชาการอื่นและกำหนดค่าน้ำหนักของรูปแบบผลงาน
โดยเทียบเคียงกับรูปแบบผลงานทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กำหนด
ทั้งนี้ได้แปลงระดับค่าน้ำหนักและระดับคุณภาพเป็นคะแนน  เพื่อให้
สามารถเทียบเคียงกับผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที ่ ก.พ.อ. และ
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คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนด และมีแนวทาง
การคิดค่าน้ำหนักผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

1. บุคลากรกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  และศิลปกรรม
ที่มีผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์  คำนิยาม
รูปแบบและการเผยแพร่ที่ ก.พ.อ. และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการกำหนด เช่น งานวิจัย ตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ
หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  จำนวนผลงานและการประเมิน
คุณภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว

2. บุคลากรกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  และศิลปกรรม
ซึ่งมีผลงานไม่ตรงตามคำนิยาม รูปแบบ  และการเผยแพร่ที่ ก.พ.อ. และ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนด สามารถเสนอผลงานทาง
วิชาการประเภทอื่นที่มีคำนิยามและรูปแบบการเผยแพร่ตามที่คณะทำงาน
พัฒนางานวิจัยและวิชาการ  สาขาวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  และ
ศิลปกรรม กำหนดขึ้นรวมเป็นจำนวน 22 รูปแบบ เพื่อเสนอขอตำแหน่ง
ทางวิชาการได้ โดยต้องมีงานวิจัยเป็นงานหลัก รวมกับผลงานทางวิชาการ
ประเภทอื่น  ที่มีจำนวนและคุณค่าเทียบเท่ากับผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
กำหนด  โดยคิดค่าน้ำหนัก และระดับคุณภาพเป็นคะแนน  เพื่อให้สามารถ
เทียบเคียงกับผลงานทางวชิาการตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. และคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหนง่ทางวิชาการกำหนด

ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการประเภทอื่นมี  5 ระดับ

1. ดีเด่น เทียบเป็น 5 คะแนน
2. ดีมาก เทียบเป็น 4 คะแนน
3. ดี เทียบเป็น 3 คะแนน
4. ต่ำกว่าดี เทียบเป็น 0 คะแนน
5. ควรปรับปรุง เทียบเป็น 0 คะแนน

สำหรับการมีส ่วนร่วมของผลงานทางว ิชาการประเภทอื ่น
ผู ้เสนอขอตำแหน่ง ต้องส่งผลงานที ่ตนเองเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ดำเนินการหลัก  โดยมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มาประกอบการ
พจิารณา
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

บทที่ 1
คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่

และลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ
22 รูปแบบ
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่
และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 22 รูปแบบ

1.  หนังสือที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม  (authored book)

เอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐาน
ทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด
และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ

(โปรดดูรายละเอียดในประกาศ ก.พ.อ. เร ื ่องหลักเกณฑ์และวิธ ีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ในหัวข้อหนังสือ)

2. งานวิชาการบางบทในหนงัสือที่เขียนร่วมกัน (chapter/chapters in
book)

งานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มที่มีผู้เขียนหลาย
คน  โดยมีจุดมุ่งหมายทางวิชาการร่วมกัน

(โปรดดูรายละเอียดในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ในหัวข้อหนังสือ)

3.  ผลงานของผู้ที่ทำหน้าที่บรรณาธิการกิจ  (editorial work)

นิยาม :

งานบรรณาธิการของหนังสือหรือของวารสารวิชาการ ที่มีการคัดสรร
ผลงานที ่ม ีค ุณภาพ  ตรวจสอบต้นฉบับ  พร้อมบทบรรณาธิการ
ที่แนะนำเนื้อหา เชื่อมโยง และประเมินคุณค่าของผลงานในเล่ม  โดยชี้
ให้เห็นสถานะล่าสุดทางวิชาการ (state of the art) ความก้าวหน้า
และทิศทางของประเดน็วิชาการที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบ :

เป็นหนังสือรวมงานเขียนทางวิชาการ หรือวารสารวิชาการ ที่มี
บทบรรณาธกิารเชงิวเิคราะห์

การเผยแพร่ :

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house)
หรือสำนักพิมพ์ (publishing house)    หรือ

       2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะคุณภาพ :

ระดับดี           เป็นงานบรรณาธิการของหนังสือหรือของวารสารวิชาการ
ที่แสดงให้เห็นดุลยพินิจในการคัดสรรผลงานที่มีคุณค่า โดยแนะนำเนื้อหา
เชื่อมโยง  และประเมินคุณค่าผลงานเหล่านั้น
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

ระดบัดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องชี้ให้เห็นประเด็น
ทีย่งัเปน็ขอ้ถกเถียงกนัอยูใ่นวงการ  รวมทัง้ให้ขอ้เสนอแนะทีส่รา้งสรรค์
ตลอดจนวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับผลงานและศาสตร์อื่น ๆ เพื่อเป็นแนว
ทางพัฒนาวิชาการให้ก้าวหน้า

การเผยแพร่ :

มีวิธีการเผยแพร่ดังนี้

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house)
หรือสำนักพิมพ์ (publishing house)    หรือ

2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะคุณภาพ :

ระดับดี  เป็นผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรือค้นคว้า
อย่างมีระบบ โดยเชื ่อมโยงกับประเด็นหลักของหนังสือ และได้
ข้อสรุปที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ใช้ได้

ระดบัดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง

1. เป็นผลงานที่มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ทำให้เกิดความรู้ใหม่
หรือทัศนะใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว

2.เป็นประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนำไป
ประยุกต์อย่างแพร่หลาย

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง

1. เป็นงานบุกเบิกที่มีความลุ่มลึก ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่
และความกา้วหน้าทางวิชาการอยา่งเด่นชัด

2. เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ และ/หรือ
ระดับนานาชาติ

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้องมีการแสดง
ทัศนะและจุดยืนทางวิชาการที ่ตั ้งอยู ่บนรากฐานของประสบการณ์
ทางวิชาการที ่กว้างขวางและลึกซึ ้งของบรรณาธิการ รวมทั้งกระตุ ้น
ให้เกิดการค้นคว้าต่อเนื่องในอนาคต

4.  หนังสือรวมบทความของนกัวิชาการคนเดยีว  (collected articles
by a single author)

นิยาม  :

ผลงานทางวิชาการที ่เป็นงานศึกษาหรือค้นคว้าอย่างมีระบบ
มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับ  และ
ได้ข้อสรุปที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนำไปประยุกต์ใช้ได้

รูปแบบ :

เป็นบทความหลายบทของนักวิชาการคนเดียวที่นำมารวมเล่ม
โดยมีเอกภาพในด้านเนื ้อหาวิชาการ และมีคำนำของผู ้เข ียนที ่ให้
ทิศทางทางวชิาการทีช่ัดเจน
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

5. บทความในหนังสือรวมบทความของกลุ่มนักวิชาการ  (collected
articles by a group of scholars)

นิยาม :

ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรือค้นคว้าอย่างมีระบบมีการ
วิเคราะหแ์ละสังเคราะหข์้อมูลดว้ยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับ  และได้ข้อสรุป
ที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ใช้ได้

รูปแบบ :

เป็นบทความของนักวิชาการที ่นำมารวมพิมพ์รวมเล่มร่วมกับ
ผลงานของนักวิชาการอื ่น ๆ โดยมีประเด็นที ่ส ัมพันธ์ก ันและมี
บรรณาธกิารกิจ

การเผยแพร่ :

มีวิธีการเผยแพร่ดังนี้

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house)
หรือสำนักพิมพ์ (publishing house)    หรือ

2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะคุณภาพ :

ระดับดี เป็นผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรือค้นคว้า
อย่างมีระบบ โดยเชื่อมโยงกับประเด็นหลักของหนังสือ และได้ข้อสรุป
ที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ใช้ได้

ระดับดีมาก        ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง

1. เป็นผลงานที่มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ทำให้เกิดความรู้ใหม่
หรือทัศนะใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว

2. เป็นประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถประยุกต์ใช้
อย่างแพร่หลาย

ระดับดีเด่น          ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง

1. เป็นงานบุกเบิกที่มีความลุ่มลึก ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่
และความกา้วหน้าทางวิชาการอยา่งเด่นชัด

2. เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ และ/หรือ
ระดับนานาชาติ

6.  บทความที่ตีพิมพ์ในโอกาสพิเศษ  (Festschrift)

นิยาม :

บทความรับเชิญของนักวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรือค้นคว้าอย่างมี
ระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับ
และได้ข้อสรุปรวมที่นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนำไปประยุกต์ใช้
ได้
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

รูปแบบ :

บทความรับเชิญที่รวมพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม โดยมีบรรณาธิการกิจ
และตีพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสพิเศษ อาทิ การฉลองวาระสำคัญของ
สถาบันวิชาการ หรือการแสดงมุทิตาจิตในการฉลองอายุของนักวิชาการ
อาวุโสผู้มีคุณูปการต่อวงการวิชาการระดบัชาติ หรือนานาชาติ

การเผยแพร่ :

มีวิธีการเผยแพร่ดังนี้

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house)
หรือสำนักพิมพ์ (publishing house)    หรือ

2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะคุณภาพ :

ระดับดี เป็นผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรือค้นคว้า
อย่างมีระบบ  โดยเชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคคล
ที่ได้รับมุทิตาจิตนั้น หรือสัมพันธ์กับความโดดเดน่ทางวิชาการของสถาบัน
วิชาการนั้น ๆ

ระดบัดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง

1. เป็นผลงานที่มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ทำให้เกิดความรู้ใหม่
หรือทัศนะใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว

2. เป็นประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนำไป
ประยุกต์อย่างแพร่หลาย

ระดับดีเด่น           ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง

1. เป็นงานบุกเบิกที่มีความลุ่มลึก ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่
และความกา้วหน้าทางวิชาการอยา่งเด่นชัด

2. เป็นที่ยอมรบัในวงวชิาการ หรือวิชาชีพในระดบัชาต ิและ/หรือ
ระดับนานาชาติ

7.  งานแปลพร้อมทั้งบรรณาธิการกิจ  (translation with editorial work)

งานแปลต้นฉบับวรรณกรรม หรืองานวิชาการที่มีคุณค่า โดยมี
บรรณาธกิารกิจ

(โปรดดูรายละเอียดในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ในหวัขอ้ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่)

8.  คู่มือทางวิชาการ  (manual/handbook)

นิยาม :

งานวิชาการเฉพาะสาขาทีป่ระมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
และประสบการณ์อันกว้างขวางอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาที่เอื้อ
ต่อการฝึกทักษะอันรวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นหนังสือ
อ้างอิงได้
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

รูปแบบ :

เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบาย
หรือการวิเคราะห์  การสรุป   การอ้างอิง และบรรณานุกรม ทั้งนี้
ต้องมีแบบฝึกหัดรวมอยู่ด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ศึกษาด้วยตนเอง

การเผยแพร่ :

มีวิธีการเผยแพร่ดังนี้

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house)
หรือสำนักพิมพ์ (publishing house)    หรือ

2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะคุณภาพ  :

ระดับดี เป็นผลงานทางวิชาการที่ครอบคลุมเนื้อหาอันเป็น
พื้นฐานและเป็นแก่นของความรู้ในสาขานั้น ๆ เขียนขึ้นอย่างเป็นระบบ
โดยมีขั้นตอนอันเหมาะสมและวิธีการอธิบายที่ชัดเจน เอื้อต่อการเรียนรู้
ทั้งในระบบการศึกษาที่เป็นทางการ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ระดับดีมาก          ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง

1. เป็นผลงานที่ให้พื ้นฐานความรู ้ที ่สะท้อนผลการศึกษาวิจัย
ที่ทันสมัยในสาขาวิชานั้น ๆ ด้วยการนำเสนอที่มีลักษณะเชิงนวัตกรรม

2. เป็นผลงานทีเ่ป็นการสังเคราะห์ประสบการณท์างวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพของผู้เขียนได้อย่างเหมาะสม

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นผลงานที่มี
ลักษณะบุกเบิกทั้งในด้านขององค์ความรู้ และในด้านของวิธีการนำเสนอ
เป็นที่ยอมรับของวงวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพนั้น ๆ

9.  บทความปริทัศน์ (review article)

นิยาม:

งานวชิาการทีป่ระเมนิสถานะลา่สุดทางวชิาการ (state of the art)
เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า  มีการวิเคราะห์  และสังเคราะห์องค์ความรู้
ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้ม
ที่ควรศึกษา และพัฒนาต่อไป

รูปแบบ               เป็นบทความวิจัยในลักษณะหนึ่ง

การเผยแพร่          มีวิธีการเผยแพร่ดังนี้

บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือ หนังสือรวมบทความ
ทางวชิาการ

ลักษณะคุณภาพ :

ระดับดี เป็นผลงานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ
อย่างกว้างขวาง โดยให้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับพัฒนาการขององค์ความรู้
นั้น ๆ
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

ระดบัดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการวิพากษ์
ที่ชี้ให้เห็นจุดเด่น และจุดด้อยของการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมา รวมทั้ง
แนวโน้มและประเด็นที่ควรศึกษา และพัฒนาต่อไป

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องสามารถ
เชื่อมโยงประเด็นเฉพาะเข้ากับองค์ความรู้โดยรวมของสาขาวิชานั้น ๆ
พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าในด้านการศึกษาวิจัยในสาขา
ดังกล่าว

10.   บรรณนิทัศน์ (annotated bibliography)

นิยาม   :

งานวิชาการประเภทอ้างอิงซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตามที่กำหนดไว้
พร้อมระบุรายชื่อ และที่มาของผลงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสาระสังเขป ทั้งนี้
ต้องมีบทนำที่วิเคราะห์ภาพรวมของการศึกษา  ค้นคว้าในเรื่อง หรือ
สาขาวิชานั้น ๆ

รูปแบบ :

เป็นหนังสือเล่มเอกเทศ หรือบทความที ่ลงพิมพ์ในวารสาร
หรือหนังสือวิชาการ

การเผยแพร่  :

มีวิธีการเผยแพร่ดังนี้

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house)
หรือสำนักพิมพ์ (publishing house) หรือ

2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะคุณภาพ :

ระดับดี                  เป็นงานที่เสนอภาพรวม และพรมแดนความรู้เฉพาะเรื่อง
หรือเฉพาะสาขา โดยมีรายชื่องานวิชาการและสาระสังเขปที่ครอบคลุม
เนื้อหาวิชาที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

ระดบัดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีคำนำที่วิเคราะห์
ภาพรวมของการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ศึกษานั้น ๆ

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับสถานะของวิชา และทิศทางที่ควรเป็นในอนาคต รวมทั้งเชื่อมโยง
กับพัฒนาการของสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11.  บทวิจารณ์หนังสือ (book review) บทวิจารณ์บทความ (article
review)  และบทวิจารณ์งานศิลปะในลักษณะต่างๆ เช่น
บทวิจารณ์นิทรรศการ (review of exhibition)  และบทวิจารณ์การแสดง
(review of performance)

นิยาม :

บทความที ่ว ิพากษ์วิจารณ์เนื ้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการ
ของหนังสือ บทความ หรือผลงานศิลปะ เช่น นิทรรศการทัศนศิลป์
และการแสดงละครหรอืดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลพินิจอันเหมาะสม
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

รูปแบบ :

เป็นบทความวจิารณ์หนังสือหรืองานศิลปะ

การเผยแพร่  :

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้

1. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพ

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยมีบรรณาธิการเป็นผู้กำกับดูแล

ลักษณะคุณภาพ :

ระดับดี เป็นบทวจิารณท์ี่ให้ความรูค้วามเขา้ใจในผลงานนัน้ ๆ
พร้อมแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์  โดยชี้ให้เห็นจุดเด่น จุดด้อย
ของงาน และมีการเชื่อมโยงกับผลงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ระดบัดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องชี ้ให้เห็นว ่า
งานดังกล่าวสร้างคุณูปการต่อวงการ และ/หรือสังคมหรือไม่เพียงใด
พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพัฒนาการของการสร้างสรรค์

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเชื่อมโยงผลงาน
ที่นำมาวิจารณ์กับประสบการณ์ของผู้วิจารณ์ทั้งในทางกว้างและทางลึก
โดยสามารถให้ข้อสรุปรวมที่กอปรด้วยหลักวิชาที่อาจมีผลกระทบทาง
ความคดิต่อสังคมได้

12. บทความในวารสารวชิาการ  (journal article)

ผลงานค้นคว้าที ่มีระบบและวัตถุประสงค์ชัดเจน ทำให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ มีขอบเขต และเนื ้อหาที ่เหมาะต่อการ
นำเสนอในรปูของบทความ

(โปรดดูรายละเอียดในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ในหัวข้องานวิจัย)

13. บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ และนำมา
ตีพิมพ์  (conference contribution)

เอกสารผลงานวจิยัทีไ่ดน้ำเสนอตอ่ทีป่ระชมุทางวชิาการอนัเปน็
ที่ยอมรับ และได้รับการตรวจสอบก่อนนำมาพิมพ์รวมเล่ม

(โปรดดูรายละเอียดในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ในหัวข้องานวิจัย)

14.  ปาฐกถาพิเศษ  (public lecture / inaugural lecture / memorial
lecture / lecture series)

นิยาม  : ผลงานวิชาการที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
และนำเสนอเป็นปาฐกถารับเชิญ เพื่อเป็นเกียรติในวาระพิเศษ และ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

รูปแบบ :

1. เป็นหนังสือเล่ม

2. เป็นบทความลงพมิพ์ในวารสารวิชาการ

3. เป็นบทความนำที่รวมพิมพ์ไว้ในหนังสือรวมบทความทางวชิาการ

4. เปน็บทความนำทีร่วมพมิพไ์วใ้นหนงัสือประมวลผลการประชมุ
ทางวิชาการ (proceedings)

การเผยแพร่  :

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้

1.  การเผยแพรด่้วยวธิีการพิมพ์ โดยโรงพมิพ์ (printing house)
หรือสำนักพิมพ์ (publishing house) หรือ

2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะคุณภาพ :

ระดับดี เป็นงานวิชาการที่สะท้อนความรู้อันกว้างขวางและ
ลึกซึ้งขององค์ปาฐก

ระดบัดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี  และต้องเป็นงานวิชาการ
ที่ชี ้ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำทางความคิด  ให้ข้อชี้แนะเชิงสร้างสรรค์
ตอ่วงวชิาการ

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและสามารถสร้างผล
กระทบต่อสังคมโดยทั่วไป

15. พจนานุกรม  (dictionary)  สารานุกรม (encyclopaedia)  และ
งานวิชาการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน

นิยาม  :

งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำ หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย
ในลักษณะอื่น ๆ อันเป็นผลของการศึกษา ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
และมีหลักวิชา รวมทัง้แสดงสถานะลา่สุดทางวชิาการ (state of the art)
ของสาขาวิชานั้นๆ

รูปแบบ  :

เป็นการรวบรวมคำ หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง
โดยอาจเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว หรือคณะนักวิชาการ มีคำนำ
ที่ชี้แจงหลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่นำมาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้
และมีบรรณานุกรมรวม หรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย
รวมทัง้ดัชนีค้นคำในกรณทีี่จำเป็น

การเผยแพร่ :

มีวิธีการเผยแพร่ดังนี้

1. หนังสือเล่ม    หรือ

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ที่ผู้อ่านหรือผู้ใช้อาจเสนอแก้ไขให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์)
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

ลักษณะคุณภาพ :

ระดับดี เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พื้นฐานอันถูกต้อง และทันสมัย
ครอบคลุมเนื้อหาที่กว้างขวางตามที่ยอมรับกันในวงวิชาการ

ระดบัดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการให้ข้อมูล
และทัศนะที่ชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของศัพท์  และ/หรือสาขาวิชานั้นๆ

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก  และต้องมีการชี้ทาง
ให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้เกิดความคิดเชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจ
ที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป

16. รายงานการวิจัย  (research report)

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่นำองค์ความรู้ทางวิชาการมาตอบ
โจทย์และแก้ปัญหาที่สำคัญ โดยที่ผลงานนั้นสามารถนำมาเผยแพรไ่ด้

(โปรดดูรายละเอียดในประกาศก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ในหัวข้องานวิจัย)

17. เอกสารที่ชำระตามหลักวิชาการ  (scholarly edition)

นิยาม :

ผลงานทางวิชาการที่นำต้นฉบับเอกสารสำคัญทั้งที่เป็นตัวเขียน
หรือที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วมาศึกษา โดยตรวจสอบหรอืศึกษาเปรียบเทียบ

กับต้นฉบับอื่นๆ หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อให้ได้ตัวบทที่สมบูรณ์ที่สุด
มีการจัดระบบ และวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ พร้อมให้คำอธิบายใน
กรณีที่จำเป็น  อาจมีการปริวรรตต้นฉบับด้วย

รูปแบบ :

เป็นต้นฉบับของตัวบทที่ชำระแล้ว โดยมีการอธิบายหลักการ
และหลักวิชาการในการชำระ  พร้อมให้ข ้อมูลที ่ เก ี ่ยวกับที ่มา
และบริบทเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมที่เกี่ยวข้องกับ ตัวบท
มีการให้อรรถาธิบายในรายละเอียดเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะประเด็น
ในรูปของเชิงอรรถพร้อมศัพทานุกรม และบรรณานุกรม

การเผยแพร่  :

มีวิธีการเผยแพร่ดังนี้

1. หนังสือเล่ม     หรือ

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะคุณภาพ :

ระดับดี เป็นงานที่เอื้อให้เกิดความเข้าใจตัวบทได้อย่างชัดเจน
และมีประโยชน์ต่อวงวิชาการ หรือ ผู้สนใจทั่วไป

ระดบัดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องกระตุ ้นให้เกิด
ความกา้วหนา้ในการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการในศาสตรน์ั้นๆ
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องสามารถพิสูจน์
ให้เห็นคุณค่าของตัวบทในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่เกื้อหนุนให้เกิด
พลังทางปัญญาอันมีความหมายตอ่ปัจจุบัน

18.  ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม  (literature)

นิยาม :

ผลงานหรือชุดของผลงานด้านวรรณกรรม ที่แสดงให้เห็นคุณค่า
ทางสุนทรียะ และความสามารถในการสร้างสรรค์ของผู้สร้างงาน  มีการนำ
เสนอพร้อมคำอธิบายอันกอปรด้วย หลักวิชาที่เอื้อต่อการสร้างความรู้
ความเขา้ใจในความหมายและคณุค่าของงาน

รูปแบบ :

งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/
หรือความคิดเชิงทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการ
สร้างงาน  มีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้เกิดการตีความและการ
ประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน

การเผยแพร่  :

มีการเผยแพร่ดังนี้

1. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องมีการตีพิมพ์
เผยแพรโ่ดยโรงพมิพ์ (printing house)   หรือสำนักพิมพ์ (publishing
house)   หรือ

2. มีการเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะคุณภาพ :

ระดับดี เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ โดยที่ผู้ประพันธ์สามารถ
อธิบายหลักการและกระบวนการสร้างสรรค์ที่สื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี

ระดบัดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และเป็นตัวอย่างอันดีที่ยัง
ประโยชน์เด่นชัดต่อวรรณกรรมศึกษา และวิชาการด้านการเขียนสร้างสรรค์
(creative writing)

ระดับดีเด่น  :

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานที่สร้างมิติใหม่
ในด้านการสร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา และการเขียน
สร้างสรรค์ (creative writing)

19. ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง  (performing arts)
และผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี  (music)

นิยาม  :

ผลงานหรือชุดของผลงานตามที่ระบุไว้ข้างต้น ที่แสดงให้เห็น
คุณค่าทางสุนทรียะของงาน และความสามารถในการสร้างสรรค์
ของศิลปิน มีการนำเสนอพร้อมคำอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชา
ที่เอื้อต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมาย และคุณค่าของงาน
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

รูปแบบ  :

งานสร้างสรรค์พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา
และ/หรือความคิดเชิงทฤษฎี  รวมทั ้งกระบวนการ และ/หรือ
เทคนิคในการสร้างงาน  มีการให้ข้อมูล และข้อวินิจฉัยที่เอื ้อให้
เกิดการตีความ  และการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน

การเผยแพร่

มีการเผยแพร่ดังนี้

1. การแสดงสาธารณะพร้อมบทวิเคราะห์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  และ

2. การถ่ายทอดการแสดงนั้นๆ ด้วยการบันทึกภาพ และ/หรือ
บันทึกเสียง พร้อมบทวิเคราะห์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ โดยที่ผู้สร้างสามารถ
อธิบายหลักการ และกระบวนการสร้างสรรค์ที่สื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี

ระดบัดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี  และต้องเป็นตัวอย่างอันดี
ที่ยังประโยชนเ์ด่นชัดต่อการศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆ

ระดับดีเด่น     ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานที่สร้าง
มิติใหม่ในด้านของการสร้างสรรค์  และในด้านของสุนทรียศาสตร์
และการศึกษาศิลปะ

20.  ผลงานสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรม  (architecture)
การออกแบบ  (design)  จิตรกรรม  (painting) ประติมากรรม
(sculpture)  ภาพพิมพ์ (graphic arts) และด้านศิลปะอื่นๆ  (related
fields) ที่นำออกแสดง

นิยาม  :

ผลงานหรือชุดของผลงานตามที่ระบุไว้ข้างต้น ที่แสดงให้เห็น
คุณค่าทางสุนทรียะ และความสามารถในการสร้างสรรค์ของผู้สร้างงาน
มีการนำเสนอพร้อมคำอธิบายอันกอปรด้วย หลักวิชาที่เอื้อต่อการสร้าง
ความรูค้วามเขา้ใจในความหมายและคณุค่าของงาน

รูปแบบ  :

งานสร้างสรรค ์พร้อมบทวเิคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา
และ/หรือความคิดเชิงทฤษฎี  รวมทั ้งกระบวนการ และ/หรือ
เทคนิคในการสร้างงาน  มีการให้ข้อมูล และข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้เกิด
การตีความ และการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน

การเผยแพร่ :

มีการเผยแพร่ดังนี้

1. การแสดงสาธารณะ พร้อมบทวิเคราะห์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่    และ

2. ภาพถ่าย หรือแถบบันทึกภาพ พร้อมบทวิเคราะห์
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

ลักษณะคุณภาพ :

ระดับดี เป็นผลงานที่มีคุณค่าของศิลปะ โดยที่ผู้สร้างสามารถ
อธิบายหลักการ และกระบวนการสร้างสรรค์ที่สื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี

ระดบัดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี  และต้องเป็นตัวอย่างอันดี
ที่ยังประโยชนเ์ด่นชัดต่อการศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆ

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานที่สร้าง
มิติใหม่ในด้านของการสร้างสรรค์ และในด้านของสุนทรียศาสตร์ และ
การศึกษาศิลปะ

21. สิทธิบัตร (patent)

นิยาม :
หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (invention)

หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (industrial design)  ที่มีลักษณะตามที่กฎหมาย
กำหนด

รูปแบบ :

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (invention patent) หมายถึง การให้ความ
คุ้มครองการคิดค้นเกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้าง หรือกลไก
ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์

2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (design patent) หมายถึง การให้
ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของ
ผลิตภัณฑ์องค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้เป็น
ต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้และแตกต่างไปจากเดิม

การเผยแพร่ :

(กรณีตีพิมพ์ก่อนประกาศผล ใช้เกณฑ์การเผยแพร่เหมือนงานวิจัย)
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพรอ่ย่างแน่นอนชัดเจน

2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที ่มีกอง
บรรณาธิการประเมิน และตรวจสอบคณุภาพ

3. นำเสนอเปน็บทความวจิัยตอ่ที่ประชมุทางวชิาการ  ซึ่งภายหลัง
จากการประชุมทางวิชาการได้มีกองบรรณาธิการนำไปรวมเล่ม เผยแพร่
ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ของการ
ประชุมทางวิชาการระดบัชาติ หรือนานาชาติ

ลักษณะคุณภาพ :

ระดับดี เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามี
ผู้นำไปวิจัยหรือพัฒนาต่อยอด
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

ระดบัดีมาก เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้
นำไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิยร์ะดบัชาติ

ระดับดีเด่น เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว และพิสูจน์
ได้ว่ามีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้นำ
ไปใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชนอ์ย่างกว้างขวาง

22.  ซอฟต์แวร์  (software) ที่นักวิชาการพัฒนาขึ้น

นิยาม :

ซอฟต์แวร์ที่เป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่
หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน
รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์หลักวิชา  เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ

รูปแบบ :

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ และส่วนที่อธิบายการใช้งาน
หลกัการของวธิีการทำงานและหนา้ทีข่องซอฟตแ์วรด์งักล่าวอยา่งละเอยีด
และชดัเจน

การเผยแพร่ :

อาจจัดทำได้หลายรูปแบบโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ต้องเผยแพร่
สู่สาธารณชนไมน่้อยกว่าสี่เดือน

ลักษณะคุณภาพ :

ระดับดี เป็นงานที ่มีกระบวนการวิจัยทุกขั ้นตอน ถูกต้อง
เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือนำไปประยุกต์ใช้ได้

ระดบัดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง

1.เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ และนำเสนอผลเป็นความรู้ใหม่
ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว

2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนำไป
ประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิง
และใช้งานอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

บทที่ 2
วิธีการประเมินรูปแบบผลงานทางวิชาการ

22 รูปแบบ



คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

3534

ผลงานทางวิชาการ 22 รูปแบบนี้แบ่งออกตามประเภทผลงานทาง
วิชาการดังต่อไปนี้

1. ประเภทผลงานวิจัย

2. ประเภทตำรา หนังสือ และบทความทางวิชาการ

3. ประเภทผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น

ตารางที่ 1 ประเภทผลงานวิจัย

ตารางที่ 2 ประเภทตำรา หนังสือ และบทความทางวิชาการ ตารางที่ 3 ประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น



คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

แนวทางการพิจารณา
1. หากผู้เสนอขอตำแหน่งส่งผลงานทางวิชาการตามประเภท

ที่กำหนดในคู่มือนี้มาประกอบการพิจารณา มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ตรวจสอบจากคา่น้ำหนักที่กำหนดตามรูปแบบแต่ละประเภท  ซึ่งเมื่อรวม
ค่าน้ำหนักของผลงานแล้วต้องมีค่าน้ำหนักเท่ากับ  1  ขึ้นไป     หากรวมคะแนนแล้ว
ไม่ถึง 1 คะแนน ถือว่าผลงานที่เสนอขอยังมีปริมาณไม่เทียบเท่าผลงานทาง
วิชาการ  1 เรื่อง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
กำหนด และหากผลงานโดยรวมของผู้เสนอขอไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยส่งเรื่องคืนส่วนงานต้นสังกัด

2. เมื่อคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิประเมนิผลงานทางวชิาการแลว้
มหาวิทยาลัยสรุปผลการประเมิน โดยนำระดับคุณภาพของผลงาน
แต่ละเรื่องคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด   แล้วรวมคะแนนประเมินของผลงาน
ซึ่งผลงานทางวิชาการที ่ม ีคุณภาพอยู ่ในเกณฑ์ที ่จะแต่งตั ้งให้ดำรง
ตำแหน่งได้นั้น ต้องมีคะแนนเท่ากับระดับคุณภาพของตำแหน่งที่เสนอขอ

ตัวอย่างการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวอย่างการเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธีปกติ)

ผลงานทางวิชาการประกอบการเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิธีปกติ)  แบบที่ 1

1. งานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย  2  เรื่อง
และอย่างน้อย  1 เรื่อง ต้องมีคุณภาพในระดับดี (3 คะแนนขึ้นไป)
ซึ่งผู้ขอตำแหน่งเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำเนินการหลักและมีส่วนร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 หรือเป็น corresponding author   และ

2. บทความทางวิชาการ หรือหนังสือ หรือตำรา อย่างน้อย  1  เรื่อง
มีคุณภาพในระดับดี (3 คะแนนขึ้นไป)

รายที่  1  อาจารย์ยิ่ง  ส่งผลงานทางวิชาการมาประกอบการ
พิจารณาดังนี้

1. งานวิจัย จำนวน  2  เรื่อง

2. ตำรา  จำนวน  1 เรื่อง  จาก 1 เล่ม

(ผลงานทั้ง 2 ประเภทเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดอยู่แล้ว
ไม่ต้องนำมาคิดค่าน้ำหนัก)

รายที่ 2  อาจารย์ยอด  ส่งผลงานทางวิชาการมาประกอบการ
พิจารณาดังนี้

1 . งานวิจัย จำนวน  2  เรื่อง

2. บทวิจารณ์หนังสือ จำนวน  2  เรื่อง

3. งานวิชาการบางบทในหนังสือที่เขียนร่วมกัน จำนวน  1  เรื่อง

4. พจนานุกรม จำนวน  1  เล่ม (ผู้เขียน  2  คน)

รายที่  3  อาจารย์เยี่ยม  ส่งผลงานทางวิชาการมาประกอบการ
พิจารณาดังนี้

1. งานวิจัย จำนวน  2  เรื่อง

2. พจนานุกรม จำนวน  1  เล่ม (ผู้เขียน  2  คน)

3. บรรณนิทัศน์ จำนวน  1  เรื่อง
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

ตางรางเทียบค่าน้ำหนัก ตารางสรุปค่าน้ำหนักผลงาน

หมายเหตุ  * หมายถึง ค่าน้ำหนักของผลงานน้อยกว่า 1 คะแนน ควรส่งผลงาน
ทีม่คีา่นำ้หนกัตัง้แต ่ 0.20 ขึ้นไป อยา่งนอ้ยอกี 1 เรือ่ง จงึจะสามารถเสนอขอตำแหนง่
ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  หากปริมาณผลงานไมค่รบตามเกณฑส์่งเรื่องคืนส่วนงาน
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการฯ ของ
 อ.ยิ่ง เสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธีปกติ) แบบที่ 1

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการฯ ของ
อ.ยอด เสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธีปกติ) แบบที่ 1

เทียบค่าน้ำหนักผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

* ไม่ผ่าน เนื่องจากคะแนนไมถ่ึง 3 คะแนน (คุณภาพ ดี)

สรุปผลการประเมิน

4140



คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

ตัวอย่างการเสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีปกติ)
          ผลงานทางวิชาการประกอบการเสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์
(วิธีปกติ)  แบบที่ 1

1. งานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นอย่างน้อย  3  เรื่อง
และอย่างน้อย  1  เรื่อง ต้องมีคุณภาพในระดับดี (3 คะแนนขึ้นไป)  ซึ่งผู้ขอ
ตำแหน่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการหลัก  และมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  50  หรือเป็น corresponding author  และ

2. บทความทางวชิาการ (scholarly article หรือ learned article)
หรือหนังสือ หรือตำรา อย่างน้อย  1  เรื่อง  มีคุณภาพในระดับดี (3 คะแนน
ขึ้นไป)

รายที่  1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม  ส่งผลงานทางวิชาการ
มาประกอบการพิจารณาดังนี้

1. งานวิจัย จำนวน  3  เรื่อง

2. หนังสือ จำนวน  1  เรื่อง จาก  1  เล่ม

รายที่  2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณ์  ส่งผลงานทางวิชาการ
มาประกอบการพิจารณาดังนี้

1. งานวิจัย จำนวน  3  เรื่อง

2. งานแปลพร้อมทั้งบรรณาธิการกิจ จำนวน  1  เรื่อง

3. รายงานการวิจัย จำนวน  2  เรื่อง

4. พจนานุกรม จำนวน  1  เล่ม (ผู้เขียน 2 คน)

รายที่  3  ผู้ช่วยศาสตราจารยท์ัน  ส่งผลงานทางวิชาการ
มาประกอบการพิจารณาดังนี้

1. งานวิจัย จำนวน  3  เรื่อง

2. สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ จำนวน  1  รายการ

3. บทวิจารณ์หนังสือ จำนวน  2  เรื่อง

ตารางเทียบค่าน้ำหนัก

4342



คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

ตารางสรุปค่าน้ำหนักผลงาน

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการฯ ของ
ผศ.ธรรม เสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีปกติ) แบบที่ 1

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการฯ ของ
ผศ.ธรณ์ เสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีปกติ) แบบที่ 1

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการฯ ของ
ผศ.ทัน เสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีปกติ) แบบที่ 1

4544



คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

เทียบค่าน้ำหนักผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

* ไม่ผ่าน เนื่องจากคะแนนไมถ่ึง 3 คะแนน (คุณภาพ ดี)

สรุปผลการประเมิน

ตัวอย่างการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีปกติ)

      ผลงานทางวิชาการประกอบการเสนอขอตำแหนง่ศาสตราจารย์
(วิธีที่ 1)

1. งานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย  5 เรื่อง
และอย่างน้อย  1 เรื่องต้องมีคุณภาพในระดับดีมาก (4 คะแนนขึ้นไป)  ซึ่งผู้
ขอตำแหน่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการหลัก และมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  50  หรือเป็น corresponding author  หรือ

2. งานวิจัยรวมกับบทความทางวิชาการ (scholarly article หรือ
learned article) จำนวนและคุณค่าเทียบเท่างานวิจัย  และ

3. หนังสือ หรือตำรา อย่างน้อย  1  เล่ม  มีคุณภาพดีมาก (4 คะแนน
ขึ้นไป)

รายที่  1  รองศาสตราจารย์อวบ ส่งผลงานทางวิชาการมาประกอบ
การพิจารณา ดังนี้

1. งานวิจัย จำนวน  5  เรื่อง

2. ตำรา จำนวน  1  เล่ม

3. หนังสือ จำนวน  1  เล่ม

รายที่  2   รองศาสตราจารย์เอียด  ส่งผลงานทางวิชาการมาประกอบ
การพิจารณา ดังนี้

1. งานวิจัย จำนวน  5  เรื่อง

2. หนังสือ จำนวน  1  เล่ม
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

3. บทความปริทัศน์ จำนวน  1  เรื่อง

4. รายงานการวิจัย จำนวน  2 เรื่อง

5. สารานุกรม จำนวน  1  เล่ม  (ผู้เขียน 3 คน)

ตารางเทียบค่าน้ำหนัก

ตารางสรุปค่าน้ำหนักผลงาน

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการฯ ของ

รศ.อวบ  เสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีที่ 1)

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการฯ ของ

รศ.เอียด  เสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีที่ 1)
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

เทียบค่าน้ำหนักผลการประเมินผลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน

5150



คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

ภาคผนวก



คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

-๒-

5756



คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

-๒-
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม
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คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม

                    คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบ และวิธีการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                     สาขามนษุยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัญญาของแผ่นดิน


