(สําเนา)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย
พ.ศ. ๒๕๕๓
…………………….
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอ บังคับวาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“คณาจารย” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูช วยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย และตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด ตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหหมายความ
รวมถึงผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย หรือตําแหนงอื่น
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ตามมาตรา ๑๘ (ก) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕
“หนวยชั่วโมง” หมายความวา ระยะเวลาหาสิบนาที
“ภาระงาน” หมายความวา ภาระงานสอน วิจยั หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ภาระงานดานวิชาการอื่น บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานบริหาร
และภาระงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

-๒ขอ ๔ ผูดํารงตําแหนงอาจารย ตองมีภาระงานทั้งหมดขั้นต่ําไมนอยกวาสามสิบหา
หนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ โดยมีภาระงานสอนทั้งหมดขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ
เจ็ดสิบของภาระงานทั้งหมดขั้นต่ํา ซึ่งการสอนแตละรายวิชาตองมีรายละเอียดของรายวิชาและรายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชาในแตละรายวิชา ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ นอกจากนี้จะตองจัดชั่วโมงใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตอยางนอย ๒ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
ขอ ๕ ผูดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย อยางนอยตองมีภาระงานดังตอไปนี้
๕.๑ มีภาระงานไมนอยกวาสามสิบหาหนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ
โดยมีภาระงานสอนทั้งหมดขั้นต่ําไมนอยกวารอยละหกสิบหาของภาระงานทั้งหมดขั้นต่ํา ซึ่งการ
สอนแตละรายวิชาตองมีรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในแตละ
รายวิชา ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ นอกจากนี้จะตองจัดชัว่ โมง
ใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตอยางนอย ๒ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
๕.๒ มีภาระงานที่ปรากฏเปนผลงานทางวิชาการ ดังตอไปนี้
(๑) งานวิจยั ทีไ่ ดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ก.พ.อ. กําหนด ปละหนึ่งรายการ หรือ
(๒) ตํารา หรือหนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดปละหนึ่งรายการ หรือ
(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นทีเ่ ทียบไดกับงานวิจัยตาม (๑) ปละหนึ่งรายการ หรือ
(๔) บทความทางวิชาการ ปละสองรายการ
ขอ ๖ ผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย อยางนอยตองมีภาระงาน ดังตอไปนี้
๖.๑ มีภาระงานไมนอยกวาสามสิบหาหนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ
โดยมีภาระงานสอนทั้งหมดขั้นต่ําไมนอยกวารอยละหกสิบของภาระงานทั้งหมดขั้นต่ํา ซึ่งการสอนแตละ
รายวิชาตองมีรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในแตละรายวิชา ตาม
แนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ นอกจากนี้จะตองจัดชัว่ โมงใหคําปรึกษา
ทางวิชาการแกนิสิตอยางนอย ๒ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
๖.๒ มีภาระงานที่ปรากฏเปนผลงานทางวิชาการดังตอไปนี้
(๑) งานวิจยั ทีไ่ ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ปละ
หนึ่งรายการ หรือ
(๒) งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดปละสองรายการ หรือ
(๓) ตํารา หรือหนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดปละสองรายการ หรือ
(๔) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นทีเ่ ทียบไดกับงานวิจัยตาม (๒) ปละสองรายการ

-๓ขอ ๗ ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย อยางนอยตองมีภาระงาน ดังตอไปนี้
๗.๑ มีภาระงานไมนอยกวาสามสิบหาหนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ
โดยมีภาระงานสอนทั้งหมดขั้นต่ําไมนอยกวารอยละหาสิบของภาระงานทั้งหมดขั้นต่ํา ซึ่งการสอนแตละ
รายวิชาตองมีรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในแตละรายวิชา ตาม
แนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ นอกจากนี้จะตองจัดชัว่ โมงใหคําปรึกษา
ทางวิชาการแกนสิ ิตอยางนอย ๒ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
๗.๒ มีภาระงานที่ปรากฏเปนผลงานทางวิชาการดังตอไปนี้
(๑) งานวิจยั ทีไ่ ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดปละ
หนึ่งรายการ หรือ
(๒) ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดปละสองรายการ หรือ
(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นทีเ่ ทียบไดกับงานวิจัยตาม (๑) ปละหนึ่งรายการ
ขอ ๘ ในกรณีที่สาขาวิชาใดไมมีวารสารระดับนานาชาติเผยแพรผลงาน ใหมหาวิทยาลัย
ประกาศกําหนดวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ขอ ๙ ผลงานทางวิชาการตามขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗ แตละรายการอาจเปนผลงาน
ของผูดํารงตําแหนงวิชาการแตผูเดียว หรือเปนผลงานรวมกับผูอื่นก็ได
กรณีที่เปนผลงานรวมกับผูอนื่ เมื่อนําผลงานแตละรายการมารวมกันแลวตองไมนอยกวา
รอยละหาสิบ
ขอ ๑๐ การคิดภาระงานของคณาจารยใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการใน
ภาคผนวก ก แนบทายขอบังคับนี้
ขอ ๑๑ คําจํากัดความและลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามที่
ก.พ.อ. กําหนด ตามรายละเอียดในภาคผนวก ข แนบทายขอบังคับนี้
ขอ ๑๒ กรณีที่คณาจารยไปดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหยกเวนภาระงานดังกลาวในขอ ๔
หรือขอ ๕ หรือขอ ๖ หรือขอ ๗ แลวแตกรณี
กรณีที่คณาจารยไปดํารงตําแหนงรองอธิการบดี หรือหัวหนาสวนงาน ใหมภี าระงานไม
นอยกวาสามสิบหาหนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ โดยใหยกเวนภาระงานที่เปนผลงานทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑและวิธีคิดภาระงานของคณาจารยในภาคผนวก ก ขอ ๕
กรณีที่คณาจารยไปดํารงตําแหนงผูชว ยอธิการบดี รองหัวหนาสวนงาน ประธานสภา
พนักงาน ผูอํานวยการโครงการจัดตั้ง หัวหนาภาควิชาหรือตําแหนงเทียบเทา ใหมีภาระงานไมนอยกวา
สามสิบหาหนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ โดยใหยกเวนภาระงานทีเ่ ปนผลงานทางวิชาการป
เวนป ตามหลักเกณฑและวิธีคิดภาระงานของคณาจารยในภาคผนวก ก ขอ ๕

-๔ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มปี ญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติใหคณะกรรมการประจําคณะวินิจฉัยและเสนออธิการบดีวนิ ิจฉัยถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ลงชื่อ)

สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคผนวก ก
หลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย
.....................................................
๑. ภาระงานสอน
๑.๑ ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี
การสอนแบบบรรยายให ๑ หนวยกิตบรรยายเทากับ ๔ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
การสอนแบบปฏิบัติการ ๑ หนวยกิต ใหคิดดังนี้
- กรณีที่เปนวิชาที่สอน ๒ หนวยชัว่ โมง ใหคิด ๕.๕ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
- กรณีที่เปนวิชาที่สอน ๓ หนวยชัว่ โมง ใหคิด ๖.๕ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
๑.๒ ภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
การสอนแบบบรรยายให ๑ หนวยกิตบรรยายเทากับ ๖ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
การสอนแบบปฏิบัติการ ๑ หนวยกิต ใหคิดดังนี้
- กรณีที่เปนวิชาที่สอน ๒ หนวยชัว่ โมง ใหคิด ๗.๕ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
- กรณีที่เปนวิชาที่สอน ๓ หนวยชัว่ โมง ใหคิด ๘.๕ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
๑.๓ ภาระงานสอนตามขอ ๑.๑ และขอ ๑.๒ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
๑.๓.๑ การสอนแบบบรรยายในระดับปริญญาตรี ซึ่งเทียบไว ๔ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
ครอบคลุมภาระงานในการเตรียมการสอน ๒ หนวยชัว่ โมง การบรรยาย ๑ หนวยชัว่ โมง และการตรวจ
งานนิสิต ๑ หนวยชัว่ โมง
๑.๓.๒ การสอนแบบปฏิบัติการในระดับปริญญาตรี
ก. ซึ่งเทียบไว ๕.๕ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห ครอบคลุมภาระงานในการเตรียม
การสอน ๒.๕ หนวยชัว่ โมง การสอนปฏิบัติ ๒ หนวยชั่วโมง และตรวจงานนิสิต ๑ หนวยชัว่ โมง
ข. ซึ่งเทียบไว ๖.๕ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห ครอบคลุมภาระงานในการเตรียม
การสอน ๒.๕ หนวยชัว่ โมง การสอนปฏิบัติ ๓ หนวยชั่วโมง และตรวจงานนิสิต ๑ หนวยชัว่ โมง
๑.๓.๓ การสอนแบบบรรยายในระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ เทียบไว ๖ หนวยชัว่ โมงตอ
สัปดาห ครอบคลุมภาระงานในการเตรียมการสอน ๔ หนวยชัว่ โมง การบรรยาย ๑ หนวยชัว่ โมง และ
ตรวจงานนิสิต ๑ หนวยชัว่ โมง
๑.๓.๔ การสอนแบบปฏิบัติการในระดับบัณฑิตศึกษา
ก. ซึ่งเทียบไว ๗.๕ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห ครอบคลุมภาระงานในการเตรียม
การสอน ๔ หนวยชัว่ โมง การสอนปฏิบัติ ๒ หนวยชัว่ โมง และตรวจงานนิสิต ๑.๕ หนวยชัว่ โมง
ข. ซึ่งเทียบไว ๘.๕ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห ครอบคลุมภาระงานในการเตรียม
การสอน ๔ หนวยชัว่ โมง การสอนปฏิบัติ ๓ หนวยชัว่ โมง และตรวจงานนิสิต ๑.๕ หนวยชัว่ โมง

-๒๑.๓.๕ การสอนระดับปริญญาตรีสําหรับการบรรยายในสวนที่มีนิสติ เกินกวา ๕๐ คน
และสําหรับภาคปฏิบัติในสวนที่มีนิสิตเกินกวา ๒๕ คน ใหคิดภาระงานในสวนการตรวจงานนิสิตเพิ่ม
ตามสัดสวนของนิสิตที่ลงทะเบียนจริง
๑.๓.๖ การสอนระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับการบรรยายในสวนที่มีนสิ ิตเกินกวา ๒๐ คน
และสําหรับการปฏิบัติการในสวนที่มีนิสติ เกินกวา ๑๐ คน ใหคิดภาระงานในสวนการตรวจงานบัณฑิต
เพิ่มตามสัดสวนของบัณฑิตลงทะเบียนจริง
๑.๔ ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะ อาจกําหนดวิธีคิดภาระงานสอนแตกตางไปจากภาระงานสอนที่กําหนดไว
ในขอ ๑.๑ หรือขอ ๑.๒ หรือขอ ๑.๓ ก็ได
๑.๕ ภาระงานสอนในระดับต่ํากวาปริญญาตรีใหเปนไปตามที่คณะกําหนด
กรณีที่หลักสูตรกําหนดใหจดั การเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูรอนใหคิดภาระงานสอนหนวย
ชั่วโมงตอหนวยกิต เปน ๒ เทา ของภาคการศึกษาปกติ
๑.๖ การสอนนิสิตที่มีการแบงกลุมนิสิต ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยกําหนดใหคิด
ภาระงานสอนแยกตามกลุมและเวลาที่มีการสอนจริง
การสอนที่มีอาจารยรวมสอนเปนทีมและรวมสอนทุกครั้ง ใหอาจารยแตละคนที่รวมสอนจริงมี
ภาระงานสอนในวิชานั้นเต็มตามจํานวนภาระงานสอนครั้งนั้น ๆ ตลอดจนการสอนรายวิชาสัมมนา การ
พิจารณาภาระงานสอน ใหอยูในความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
๑.๗ การสอนรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษกําหนดปริมาณภาระงานเทียบเทาดังนี้
๑.๗.๑ ภาระงานที่เกีย่ วของกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ไดแก
๑.๗.๑.๑ วิชาการฝกประสบการณภาคสนามหรือสัมมนา ใหคดิ คํานวณ ภาระงาน
ตามลักษณะของงานและเวลาที่ปฏิบัติจริง ใหอยูใ นความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
๑.๗.๑.๒ วิชาการศึกษาคนควาอิสระหรือโครงงาน
(๑) ประธานคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาวิชาการศึกษาคนควาอิสระ
๑ เรื่อง เทียบเทาไมเกิน ๓ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา (ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ
กําหนด) ทั้งนี้ ใหนับภาระงานไดไมเกินหนึ่งภาคการศึกษา
(๒) อาจารยที่ปรึกษารวม ใหคิดภาระงานเทียบเทาไมเกิน ๒
หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห (ตามที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด) ทั้งนี้ ใหนับภาระงานไดไมเกินหนึ่ง
ภาคการศึกษา
(๓) กรณีทมี่ ีอาจารยที่ปรึกษารวมมากกวา ๑ คน ใหคิดสัดสวนภาระงานตาม
จํานวนอาจารยที่ปรึกษารวม
๑.๗.๒ ภาระงานที่เกีย่ วของกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก
๑.๗.๒.๑ งานควบคุมวิทยานิพนธและงานนิพนธ สามารถนับเปนภาระงานได
ไมเกิน ๒๕ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ

-๓(๑) งานที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาหลักใหคํานวณภาระงาน ๕ หนวยชัว่ โมงตอ ๑ เรื่องตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ แตละเรือ่ งใหนับภาระงานไดไมเกิน ๓ ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน โดยเริ่มนับตั้งแตภาคการศึกษา
ที่นิสิตไดรับอนุมัติใหดําเนินการทําวิทยานิพนธได สําหรับปริญญาโท และไมเกิน ๖ ภาคการศึกษา
ตอเนื่องกัน สําหรับระดับปริญญาเอก แผน ก ๑ และไมเกิน ๕ ภาคการศึกษาตอเนือ่ งกัน สําหรับ
ปริญญาเอกแผน ก ๒
ในกรณีที่เปนอาจารยที่ปรึกษารวม ใหคดิ ภาระเทียบเทา ๒ หนวย
ชั่วโมงตอสัปดาห
(๒) งานที่ปรึกษา งานนิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยท่ปี รึกษา
หลักใหคํานวณภาระงาน ๓ หนวยชัว่ โมงตอ ๑ เรื่องตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ แตละเรื่อง
ใหนับภาระงานได ๑ ภาคการศึกษา โดยเริ่มนับตั้งแตภาคการศึกษาทีน่ ิสิตไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
ทํางานนิพนธได
ในกรณีที่เปนอาจารยที่ปรึกษารวม ใหคดิ ภาระเทียบเทา ๑ หนวย
ชั่วโมงตอสัปดาห
๑.๗.๒.๒ กรรมการสอบปากเปลาตอนิสิต ๑ คน คิดคํานวณภาระงานเทียบเทา
๓ หนวยชัว่ โมงตอกรรมการตอเรื่อง สามารถนับเปนภาระงานไดไมเกิน ๑๕ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห
ตอภาคการศึกษาปกติ
๑.๗.๒.๓ กรรมการออกและตรวจขอสอบขอเขียนการสอบประมวลความรู
หรือการสอบวัดคุณสมบัติ คิดคํานวณภาระงานเทียบเทา ๑ หนวยชัว่ โมง
๑.๗.๒.๔ วิชาการฝกประสบการณภาคสนามหรือสัมมนา ใหคดิ คํานวณภาระงาน
ตามลักษณะของงานและเวลาที่ปฏิบัติจริง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
๑.๗.๒.๕ วิชาการศึกษาคนควาอิสระหรือโครงงานใหคดิ คํานวณภาระงานการเปน
ที่ปรึกษาโครงงาน ๑ เรื่องเทียบเทา ๓ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห ตอภาคการศึกษา ทัง้ นี้ ใหนับภาระงานได
ไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา
๒. ภาระงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ภาระงานวิจัย
ภาระงานในการทําวิจัย ซึ่งรวมถึงภาระในการเขียนเสนอโครงการ การดําเนินการวิจัย และ
การทํารายงาน และเผยแพรผลงานในภาคการศึกษานัน้ ใหพิจารณาจากแหลงทุนวิจยั หรือจํานวนเงินทุน
วิจัย โดยพิจารณาตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ แหลงทุนวิจยั
๒.๑.๑ งานวิจยั ที่ไดรับทุนระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง เงินอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยหรือจากหนวยงานภายนอกทีม่ อบใหแกมหาวิทยาลัย คิดภาระงานเทียบเทา ๓ หนวยชั่วโมงตอ
สัปดาห ตามระยะเวลาที่ไดรบั ทุน

-๔๒.๑.๒ ทุนระดับประเทศ ไดแก ทุนจากหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ คิดภาระงาน
เทียบเทา ๖ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห ตามระยะเวลาที่ไดรับทุน
๒.๑.๓ ทุนระดับนานาชาติ (ทุนวิจัยจากตางประเทศที่มกี รรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล) คิดภาระงานเทียบเทา ๑๖ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห ตามระยะเวลาที่ไดรบั ทุน
สวนทุนระดับนานาชาติอื่น ๆ ใหคิดตามขอ ๒.๑.๑)
๒.๑.๔ โครงการวิจยั ที่ไมไดรับทุนจากหนวยงานของรัฐ หรือแหลงทุนจาก
ตางประเทศใหคิดภาระงานตามหนวยชัว่ โมงจริงตอสัปดาห แตตอง ไมเกิน ๓ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
๒.๒ จํานวนเงินทุนวิจัย
๒.๒.๑ งานวิจยั ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ใหกําหนดจํานวนเงินที่ไดรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป คิดภาระงานเทียบเทา ๔ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
และวงเงินที่ไดรับเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป แตไมถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาทตอป ใหคิดภาระงานเทียบเทา ๘
หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห และวงเงินทีไ่ ดรับตั้งแต ๕๐๐,๐๐๐ บาทตอขึ้นไป ใหคดิ ภาระงานเทียบเทา
๑๒ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห
๒.๒.๒ งานวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหกําหนดจํานวนเงินที่
ไดรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอป คิดภาระงานเทียบเทา ๔ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห วงเงินที่เพิม่ ขึ้นทุก
๑๐๐,๐๐๐ บาทตอป แตไมถงึ ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป ใหคิดภาระงานเทียบเทา ๘ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
และวงเงินที่ไดรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอปขึ้นไป คิดภาระงานเทียบเทา ๑๒ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
๒.๓ การแบงสัดสวนผลงานวิจัย
๒.๓.๑ กรณีที่โครงการวิจยั ใดมีผูรวมวิจยั หลายคน ใหแบงสัดสวนตามภาระงาน
ที่ปฏิบัติจริง โดยตองมีเอกสารรับรองซึ่งกันและกัน เวนแตหวั หนาโครงการวิจยั ใหคิดภาระงานเต็ม
๒.๓.๒ กรณีที่ไมไดแบงงานเปนลายลักษณอักษร คิดภาระงานใหหวั หนา
โครงงานวิจัย รอยละ ๖๐ ใหผูรวมงาน รอยละ ๔๐ โดยแบงใหเปนสัดสวนกระจายไปตามจํานวน
ผูรวมงานเทา ๆ กัน
๒.๓.๓ กรณีที่ผูวิจยั ไดรับทุนวิจยั หลายโครงการ ใหสามารถนําไปนับภาระงาน
ไดทุกโครงการ
๒.๔ การนับระยะเวลาของโครงการวิจัย
กรณีโครงการวิจัยมีระยะเวลาเริ่มตนในสัญญาอยูระหวางภาคการศึกษา และมี
ระยะเวลาเริ่มตนของสัญญานอยกวาครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษานั้น ใหนับภาระงานในภาคการศึกษาถัดไป
๒.๕ การเผยแพรผลงานวิจยั
๒.๕.๑ การเผยแพรระดับประเทศ ดังนี้
๒.๕.๑.๑ รูปแบบ Proceeding ที่มี Peer Review คิดภาระงานเทียบเทา
๔ ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาตอเรื่อง

-๕๒.๕.๑.๒ บทความวิจัย (Research Article) คิดภาระงานเทียบเทา
๘ ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาตอเรื่อง
๒.๕.๒ การเผยแพรระดับนานาชาติ ดังนี้
๒.๕.๒.๑ รูปแบบ Proceeding ที่มี Peer Review คิดภาระงานเทียบเทา
๘ ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาตอเรื่อง
๒.๕.๒.๒ บทความวิจัย (Research Article) คิดภาระงานเทียบเทา
๑๒ ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาตอเรื่อง
ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ใหคณะกรรมการประจําคณะกําหนดรายละเอียดและรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
๓. ภาระงานดานวิชาการอืน่
ภาระงานดานวิชาการอื่น ไดแก การเขียนตํารา เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน
บทความวิชาการ การผลิตสื่อการสอน งานสิ่งประดิษฐ การออกแบบหรืองานสรางสรรค หรือผลงาน
วิชาการอื่น ๆ ซึ่งเผยแพรหรือจัดทําแลวเสร็จในปนนั้ มีวิธีคิดภาระงานดังนี้
๓.๑ ตําราหรือเอกสารคําสอน คิดภาระงานเทียบเทา ๓ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา ไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยความเห็นชอบของภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
๓.๒ เอกสารประกอบการสอน คิดภาระงานเทียบเทา ๒ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา ไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยความเห็นชอบของภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
๓.๓ งานในขอ ๓.๑ และ ๓.๒ ที่ไดรับรางวัล คิดภาระงานเทียบเทา ๘ หนวยชัว่ โมงตอ
สัปดาหตอภาคการศึกษา ไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยความเห็นชอบของภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชา
๓.๔ บทความทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับวามีเนื้อหาถูกตองทางวิชาการและไดเผยแพร
ในวารสารระดับนานาชาติของสาขาวิชานัน้ ๆ ๑ บทความ คิดภาระงานเทียบเทา ๔ หนวยชัว่ โมงตอ
สัปดาหตอภาคการศึกษา
๓.๕ บทความทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับวามีเนื้อหาถูกตองทางวิชาการและไดพิมพเผยแพร
ในวารสารทางวิชาการของสาขาวิชานั้น ๑ บทความ คิดภาระงานเทียบเทา ๓ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห
ตอภาคการศึกษา
๓.๖ งานตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๕ ที่มีผูเขียนรวมกันหลายคนใหแบงภาระงานตามสัดสวนของ
การทํางาน
๓.๗ การผลิตสื่อการสอน ๑ เรื่อง คิดภาระงานเทียบเทา ๓ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา
๓.๘ งานสิ่งประดิษฐ การออกแบบ หรืองานสรางสรรค คิดภาระงาน ดังนี้
๓.๘.๑ งานสิ่งประดิษฐ การออกแบบ หรืองานสรางสรรค คิดภาระงาน ๑ งาน เทียบเทา
๘ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอ ภาคการศึกษา

-๖๓.๘.๒ สิทธิบัตร คิดภาระงาน ๑ งาน เทียบเทา ๑๒ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา
๓.๘.๓ อนุสิทธิบัตร คิดภาระงาน ๑ งาน เทียบเทา ๘ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา
๓.๘.๔ ลิขสิทธิ์ คิดภาระงาน ๑ งาน เทียบเทา ๘ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา
“ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรคไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธี
หรือรูปแบบอยางใด
การคุมครองลิขสิทธิ์ไมคลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธหี รือระบบ หรือ
วิธีใชหรือทํางาน หรือแนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร”
(ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗)
๓.๙ การเสนอผลงานในประเทศ คิดภาระงานเทียบเทา ๑ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอเรื่อง
๓.๑๐ การเสนอผลงานในตางประเทศ คิดภาระงานเทียบเทา ๒ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาหตอเรื่อง
ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง หัวหนาภาควิชาหรือประธานหลักสูตรหรือประธานสาขาวิชา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ อาจกําหนดใหอาจารยมีสัดสวนภาระงานมากหรือนอยกวาที่
กําหนดตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๑๐
๔. ภาระงานดานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ คิดภาระงานตลอดภาคการศึกษาไมเกิน ๖ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห ดังนี้
๔.๑ งานทดสอบหรือวิเคราะห ๑ เรื่อง คิดภาระงานเทียบเทา ๒ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
๔.๒ งานออกแบบ ๑ เรื่อง คิดภาระงานเทียบเทา ๓ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
๔.๓ งานฝกอบรม (วิทยากร) หรืองานสอนภายนอกทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ๑
หนวยชัว่ โมงบรรยาย คิดภาระงานเทียบเทา ๑ หนวยชัว่ โมง
๔.๔ ที่ปรึกษาชุมชน ๑ เรือ่ ง คิดภาระงานเทียบเทา ๑ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
๔.๕ ที่ปรึกษางานวิจยั จากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ๑ เรื่อง คิดภาระงานเทียบเทา ๓
หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
๔.๖ โครงการบริการวิชาการของหนวยงาน หรือการบริการวิชาการอืน่ ๆ นอกหนวยงานให
คณะกรรมการประจําคณะเปนผูกําหนดหนวยภาระงาน
ขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๖ ระยะเวลาในการดําเนินการใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาภาควิชาหรือ
ประธานหลักสูตรหรือประธานสาขาวิชา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ

-๗๕. ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกรรมการในงานที่
เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ คิดภาระงานเทียบเทา
๒ หนวยชัว่ โมงตอครั้งตอเรื่อง สําหรับการเปนผูมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ
ตาง ๆ คิดภาระงานเทียบเทา ๑ หนวยชัว่ โมงตอครั้งตอเรื่อง และตลอดภาคการศึกษาคิดไมเกิน ๖
หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
๖. ภาระงานดานบริหาร
งานบริหาร ไดแก งานที่เกีย่ วของกับการเปนผูบริหารหรือกรรมการทํางานเฉพาะกิจตาง ๆ
ใหคิดภาระงานดังนี้
๖.๑ รองอธิการบดี หรือหัวหนาสวนงาน คิดภาระงานเทียบเทา ๒๔ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
ใหยกเวนภาระงานที่เปนผลงานทางวิชาการ
๖.๒ ผูชวยอธิการบดี รองหัวหนาสวนงาน ประธานสภาพนักงาน ผูอาํ นวยการโครงการจัดตั้ง
หัวหนาภาควิชาหรือตําแหนงเทียบเทา คิดภาระงานเทียบเทา ๑๒ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห ใหยกเวน
ภาระงานทีเ่ ปนผลงานทางวิชาการปเวนป
๖.๓ ผูชวยหัวหนาสวนงาน รองหรือผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” รองหรือ
ผูชวยผูอํานวยการศูนยวิทยาศาตรสุขภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประธานสาขาวิชา รองหัวหนาภาควิชา คิดภาระงานเทียบเทา ๘ หนวยชั่วโมง
ตอสัปดาห
๖.๔ สมาชิกสภาพนักงาน กรรมการประจําคณะ กรรมการอื่นที่เทียบเทา ซึ่งมีขอบังคับหรือ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับ คิดภาระงานเทียบเทา ๕ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห
๖.๕ กรรมการเฉพาะกิจ ทีไ่ มมีขอบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับ คิดภาระงาน
เทียบเทา ๐.๕ หนวยชัว่ โมงตอครั้ง และตลอดปการศึกษา คิดภาระงานเทียบเทาไมเกิน ๔ หนวย
ชั่วโมง หรือคิดจากการประเมินของกรรมการประจําคณะ
๖.๖ ขอ ๖.๑ ถึงขอ ๖.๔ ใหคิดภาระงานขอใดขอหนึ่งเทานั้น
ในกรณีดาํ รงตําแหนงไมครบรอบปการศึกษา ใหคิดสัดสวนของระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
๗. ภาระงานดานอื่น ๆ
ภาระงานสวนกิจการนักเรียนหรือนิสิต ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนหรือนิสิต
โดยจัดเวลาใหคําแนะนําหรือรวมกิจกรรมนักเรียนหรือนิสติ เฉลี่ยไมนอยกวา ๓ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห
ตลอดภาคการศึกษา คิดภาระงานเทียบเทา ๓ หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต
เฉพาะกิจ ใหคิดภาระงานเทียบเทา ๑ หนวยชัว่ โมงตอครั้งตอเรื่อง คิดภาระงานเทียบเทาไมเกิน ๓
หนวยชัว่ โมงตอสัปดาห

ภาคผนวก ข
ลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
.....................................................
๑. คําจํากัดความและลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
คํานิยาม

บทความทางวิชาการ
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้มกี ารวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียง
เพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยาง
ชัดเจนดวย

รูปแบบ

เปนบทความที่มีความยาวไมมากนัก ประกอบดวยการนําความที่แสดงเหตุผลหรือที่มา
ของประเด็นทีต่ องการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและ
บทสรุป มีการอางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ

การเผยแพร

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
๑. เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ
ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ในหนังสือนั้นแลว
๓. เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของ
การประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ที่นําเสนอนั้นแลว
เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ
“บทความทางวิชาการ” นั้นแลว การนํา “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแกไขปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึง่ เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมี
การประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได

-๒๒. คําจํากัดความและลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ตํารา
คํานิยาม

ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
เปนสวนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได ที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอด
วิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอยื่นเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
ทั้งนี้ผูขอจะตองระบุวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการดวย
ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอน จนถึง
ระดับที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเรียนในวิชานัน้ แตสามารถอาน
และทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น

รูปแบบ

เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป การ
อางอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลทีท่ ันสมัยและครบถวนสมบูรณ
การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผูอา นสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ

การเผยแพร

มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ
(PUBLISHING HOUSE)
หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม
หรือทําในรูปแบบอื่นๆ
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพรดังกลาวนัน้ จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน
ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบัน
อุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองใชใน
การเรียนการสอนมาแลวไมนอ ยกวาหนึง่ ภาคการศึกษา
เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว การนํา “ตํารา” นั้น ไปแกไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ตํารา” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและใหมี
การประเมินคุณภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได แตจะตองทํา การเผยแพร “ตํารา” นั้น
ใหมอีกครั้งหนึง่

-๓๓. คําจํากัดความและลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
คํานิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร

หนังสือ
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะ
ของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแก
สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกีย่ วเนือ่ ง มีความตอเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหา
และครอบคลุม โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร
หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียน
การสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัย
เมื่อพิจารณาถึงวันที่จดั พิมพ
เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การสรุป การอางอิง
และบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ
การอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ
มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ
(PUBLISHING HOUSE)
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน
ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบัน
อุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพร
สูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน
เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแลว การนํา “หนังสือ”
นั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการและใหมกี ารประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําไดแตจะ
ตองทําการเผยแพร “หนังสือ” นั้นใหมอกี ครั้งหนึ่ง

-๔๔. คําจํากัดความและลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
คํานิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร

งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจยั ที่เปน
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึง่ ขอมูล คําตอบหรือ
ขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอื้อตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกต
อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑. รายงานการวิจัย ทีม่ ีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจยั
(Research Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทํา
วรรณกรรมปริทัศน สมมติฐานการเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การ
วิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง และอื่นๆ
๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจยั ในผลงานวิจยั นัน้ ใหมีความกระชับ
และสั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนัน้
อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสือ่ อิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพร
อยางแนนอนชัดเจน
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มกี ารบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ
๓. นําเสนอเปนบทความวิจยั ตอที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการไดมีการบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุม
ทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดง
หลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒแิ ละแสดงหลักฐานวาไดเผยแพร
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศและ
ตางประเทศอยางกวางขวาง
เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพ
ของ “งานวิจยั ” นั้นแลว การนํา “งานวิจยั ” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใด
สวนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมกี ารประเมินคุณภาพ
“งานวิจยั ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได

-๕๕. คําจํากัดความและลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
คํานิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานทางวิชาการอยางอื่นที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความทาง
วิชาการ หนังสือ ตํารา หรืองานวิจยั โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค อาทิ
การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน สิ่งกอสราง หรือ
ผลงานดานศิลปะ หรือสารานุกรม
รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขาวิชา
นั้น ๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชดั เปน
การแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือ
แปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษา ตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหทอี่ ธิบาย
และชี้ใหเห็นวางานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเสริมสรางองคความรู
หรือใหวิธีการที่จะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความ สามารถในการบุกเบิก
ในสาขาวิชานัน้ สําหรับผลงานที่มุงเชิงปฏิบัติจะตองผานการพิสูจนหรือมีหลักฐาน
รายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็นคุณคาของผลงาน
๑. อาจจัดเพิ่มไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือ
แถบเสียง
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพือ่ ชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําให
เกิดการพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิด
ประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด
๓. กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชิงปฏิบัติ จะตองผานการพิสูจน
หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย
มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ
(PUBLISHING HOUSE)
หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม
หรือทําในรูปแบบอืน่ ๆ
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ

-๖ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๓. การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
นําไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลาย
การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชใน
การเรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น
ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น
และตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน

