
๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๓ ผลงานการสอน 
นิยาม     ผลงานการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งซึ ่งกำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา              

หรือสถาบันอื ่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด อันประกอบด้วย กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(แผนการสอน วิธีการสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผล) หรือนวัตกรรมการสอน
อันเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพ ได้ใช้ปฏิบัติในงานประจำมาแล้ว และ               
เกิดผลลัพธ์ที่แสดงว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้นอย่างเห็น              
ได้ชัดและก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน ได้รับการเผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง หรือมีการถ่ายทอดสู่การใช้งานจริงในภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

รูปแบบ     จัดทำเป็นเอกสารและมีคำอธิบายหรือคำชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจน รายละเอียด
เนื้อหาของเอกสารที่นำเสนอนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
       ๑. สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรือปัญหาด้านเรียนรู้ของผู้เรียน 
       ๒. ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล ที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบ 
การเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรรม หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด                 
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น รูปแบบการสอน หรือการสอนแนวใหม่ เทคนิค สื่อการสอน 
เทคโนโลยีดิจิทัล งานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้น เป็นต้น 
       ๓. หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา แผนการสอน สื่อการเรียนรู้  และวิธีการ
จัดการเรียนรู้/การสื่อการเรียนรู้ 
       ๔. กระบวนการในการนำไปใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์จริง กระบวนการพัฒนาที่
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เป้าหมาย 
       ๕. ผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด และก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอนโดยแสดงผลลัพธ์ของผู้เรียน               
ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม 
      ๖. เอกสารหลักฐานผลการประเมินการสอนทุกกระบวนวิชาย้อนหลัง ๒ ปีการศึกษา
สำหร ับผู้ช ่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย ์ผลการสอนเฉลี่ ยระดับดีมาก                      
และศาสตราจารย์ ผลการสอนเฉลี่ยระดับดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๓ ผลงานการสอน (ต่อ) 
รูปแบบ (ต่อ)        ๗. เอกสารหลักฐานผลการประเมินของคณะผู ้ทรงคุณวุฒิ  (peer reviewer)                

จากบุคคลภายนอก สำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัย 
สำหรับรองศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ และสำหรับศาสตราจารย์             
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่เป็น peer reviewer 
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็นบุคลากรประจำ เช่น อาจารย์ประจำผู้มีความรู้              
ความเชี่ยวชาญที่ยังคงปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำในสถาบันเดียวกับผู้ได้รับการ
ประเมิน เป็นต้น 
    ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู ้มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญในสาขาวิชานั ้น หรือ
สาขาวิชาใกล้เคียงโดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที ่ผู ้ขอสังกัด         
และไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยนั้น 
    ท ั ้งนี้  นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล ่าวข้างต้นแล้ว ต ้องแสดงหลักฐาน                     
เชิงประจักษ์ของผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยผลงานแต่ละ            
ชิ้นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ อย่างน้อย ๒ รายการ ดังนี้ 
     (๑) การนำไปใช้งานจริงโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานต้นสังกัดระดับคณะ 
มหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอื่น การขยายผลใช้งานเป็นต้นแบบภายในคณะ 
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
     (๒) ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ ที่เข้าสู่กระบวนการขอรับการ
รับรองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น หนังสือรับรองการยื่นคำขอรับ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร   
เป็นต้น 
     (๓) บทความฉบับสมบูรณ์เสนอในที ่ประชุมวิชาการที ่จ ัดโดยสมาคมวิชาการ                 
หรือวิชาชีพ ที ่มีการจัดอย่างต่อเนื ่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั ้งในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน และมีการ
ประเมินคุณภาพ 
     (๔) บทความว ิชาการในหนังส ือรวมบทความ หร ือวารสารว ิชาการ ที่ ม ีการ
บรรณาธิการ โดยคณะผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั ้นและสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบัน 

 
 
 
 
 



๗. คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 
๗.๔.๓ ผลงานการสอน (ต่อ) 
รูปแบบ (ต่อ)     นอกจากนี้ ยังต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ             

ความเป็นอาจารย์ โดยสรุปเป็นเอกสารที่มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
    (๑) ความเป็นผู ้อุทิศเวลาและผู ้สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานเพื ่อดูแล 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ  
และความสัมพันธ์ระหว่าง “ครู” และ “ลูกศิษย์”ไม่เพียงทางวิชาการ หรือวิชาชีพ         
แต่รวมถึงสัมพันธภาพที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรระหว่างกัน นำไปสู่การปรับใช้หรือเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิตของลูกศิษย์ 
    (๒) ความเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยได้รับการยอมรับ
จากวงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยต้องแสดงหลักฐานการได้รับรางวัลหรือการยกย่องจาก
สมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพ 

การเผยแพร่     เอกสารสรุปผลการจัดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสอนที่ผ่านการใช้งานจริง
มาไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา หรือ ๔ ภาคการศึกษา หรือใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า    
๔ กระบวนวิชา โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลากหลายสถาบันในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(peer reviewer) ในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ และใน
ระดับชาติสำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ลักษณะคุณภาพ ระดับ B 
     ๑. แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ นวัตกรรม เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ปรับจาก
แนวคิดเดิม หรือเป็นแนวคิดใหม่ 
     ๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นนำไปสู่ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ หรือ
สมรรถนะผู ้เรียนเชิงประจักษ์ หรือคุณลักษณะของผู ้เรียนที ่พึงประสงค์ และต้องมี
หลักฐานชัดเจนว่าผลการศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้ เร ียน             
กลุ่มอ่ืนได้ การขยายผลใช้งานเป็นต้นแบบภายในคณะ มหาวิทยาลัย 

ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า ผลการศึกษาสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายนอก มหาวิทยาลัย โดยนิติบุคคลอื่น 

ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า ผลการศึกษา              
ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 
 
 
 


