
รายละเอียดการปรับแกไขเอกสารแนบทาย 

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การกำหนดตำแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจำท่ีเปนขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2561  

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การกำหนดตำแหนงทางวิชาการของพนักงานกลุมวิชาการ อาจารยพิเศษ 

และพนักงานสมทบ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2561 

........................................ 

 

- เอกสารหมายเลข 7  แนวทางการประเมินผลการสอน และแบบประเมินผลการสอน 

- เอกสารหมายเลข 8 แนวทางการประเมินผลการทำวิจัย และแบบประเมินผลการทำวิจยั 
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7. แนวทางการประเมินผลการสอน และแบบประเมินผลการสอน 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทำ KMUTT Professional Standards Framework for Teaching and 

Supporting Learning (KMUTT-PSF) เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาอาจารย ซ่ึงกำหนดใหมีมาตรฐานอาจารย

มืออาชีพ 3 ดาน คือ องคความรู (knowledge) สมรรถนะ (competencies) และคานิยม (values) และมีมาตรฐาน

อาจารย 4 ระดับ คือ Beginner, Competent, Proficient และ Mastery  

เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑแนวทางการประเมินผลการสอน ซึ่งเปนขอกำหนดในการขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ และสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คณาจารยตอง

พัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในองคประกอบดาน

สมรรถนะ (competencies) 4 มิติ  

 

การเสนอขอประเมินผลการสอน : อาจารย หรือ ผูขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการสามารถแจงความประสงค

ขอประเมินผลการสอน ตอหนวยงานตนสังกัดเมื่อมีความพรอม และถาผานการประเมินผลการสอนระดับ 

ชำนาญ (สำหรับผูขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย) สามารถนำผลการประเมินมาขอกำหนดตำแหนง

ทางวิชาการ ไดภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับแตวันท่ีผานการประเมิน ในกรณีท่ีผานการประเมินผลการสอน

ในระดับชำนาญพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ สามารถเก็บผลการประเมินไวใชในการประเมินผลการสอนได 

ภายในระยะเวลาไมเกิน 4 ป ตั้งแตวันท่ีผานการประเมิน 

 

องคประกอบคณะกรรมการประเมินผลการสอน : ประกอบดวย 

(1) คณบดี/ผอ.สำนัก/ผอ.สถาบัน/รองคณบดี/รอง ผอ. (กรณีเสนอรองคณบดี/รอง ผอ. เปนคณะกรรมการ

ลำดับท่ี 1 ใหพิจารณาเสนอฝายวิชาการ/ฝายวิจัย กอนเปนลำดับแรก) 

(2) รองคณบดี/หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา/ประธานสายวิชา/ประธานสาขา/รอง ผอ.สำนัก/รอง ผอ.

สถาบัน หรือที่เทียบเทา/ผูบังคับบัญชาชั้นตนที่ดูแลและมอบหมายงานที่คณบดี/ผอ.สำนัก/          

ผอ.สถาบัน เปนผูเสนอแตงตั้ง 

(3) ผูแทนคณะทำงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (FD) หรือที่เสนอโดยความเห็นชอบของคณะทำงาน

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (FD) 

(4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีเสนอแตงตั้งโดยคณะทำงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (FD)  

หมายเหตุ  

(1) การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน/การทำวิจัยลำดับท่ี 1 กรณีผูขอรับการประเมินผล

การสอน/การทำวิจัย เปนคณบดี/ผอ.สำนัก/ผอ.สถาบัน หรือกรณีหนวยงานของผูขอรับการประเมิน

ไมมีคณะกรรมการลำดับท่ี 1 ใหเสนอรองอธิการบดีอาวุโสฝายวิชาการ เปนประธานกรรมการ 

(2) การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน/การทำวิจัย ลำดับท่ี 2 หนวยงานอาจสามารถเสนอ

ใหบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากองคประกอบคณะกรรมการประเมินผลการสอน/การทำวิจัย มารวมให
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ความเห็นได ทั้งนี้ หากคณบดี/ผอ.สำนัก/ผอ.สถาบัน ไดเสนอรองคณบดีฝายวิชาการ/รอง ผอ.

ฝายวิชาการ/รอง ผอ.ฝายวิจัย เปนคณะกรรมการประเมินผลการสอน/การทำวิจัยลำดับที่ 1 ไปแลว 

คณบดี/ผอ.สำนัก/ผอ.สถาบัน สามารถมอบหมายรองคณบดี/รอง ผอ.สำนัก/รอง ผอ.สถาบัน 

หรือท่ีเทียบเทา ทานอ่ืน ๆ ปฏิบัติหนาท่ีได และหากหนวยงานนั้นไมมีรองคณบดี/รอง ผอ.สำนัก/

รอง ผอ.สถาบัน หรือท่ีเทียบเทา ใหคณบดี/ผอ.สำนัก/ผอ.สถาบัน เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหนวยงานแทน   

(3) กรณีหนวยงานมีโครงสรางไมเปนไปตามองคประกอบที่กำหนดหรือมีเหตุที ่ทำใหไมสามารถ

ดำเนินการไดตามองคประกอบที่กำหนด ใหคณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก/สถาบัน พิจารณา

เสนอรายชื่อใหอธิการบดีเปนผูพิจารณา สำหรับหนวยงานไมมีคณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก/ 

สถาบัน ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานเสนออธิการบดีเปนผูพิจารณา 

 

* ปรับแกไของคประกอบฯ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คร้ังท่ี 270 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2565 

 

เอกสารท่ีใชในการประเมินผลการสอน :  

(1) เอกสารประกอบการสอน (สำหรับการขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย) หรือเอกสารคำสอน 

(สำหรับการขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย) 

(2) แบบประเมินของนักศึกษา 

(3) แบบประเมินผลการสอนของคณะกรรมการประเมินผลการสอน (peer/mentor review documents) 

ซ่ึงคณะกรรมการ ฯ อาจขอเขาไปสังเกตการสอนได 

(4) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (ถามี) เชน multimedia ชนิดตาง ๆ 

 

การเทียบระดับสมรรถนะเพ่ือการขอกำหนดตำแหนงวิชาการ :  

อาจารย 

(1) คณาจารยหรือผูขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จะตองผานการประเมิน         

ผลการสอนในระดับ ชำนาญ คือ มีความสามารถในการออกแบบและเชื่อมตอองคความรูได โดย

สามารถออกแบบแผนการเรียนการสอน (syllabus) เขาใจในวิชาที่สอนอยางดีทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ มีศิลปะหรือจิตวิทยาในการสอนที ่ทำใหเกิดผลดีตอการเรียนการสอน (pedagogy)           

มีแผนการเรียนการสอนเปนลำดับข้ันทำใหประสบความสำเร็จตาม learning outcome ท่ีตองการ 

(2) คณาจารยหรือผูขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยและศาสตราจารย จะตอง

ผานการประเมินผลการสอนในระดับชำนาญพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ คือความสามารถในการ

ออกแบบและเชื่อมตอองคความรูไดสูงขึ ้น โดยสามารถวิเคราะหหรือยอยแผนการเรียนการสอน 
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(syllabus) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม learning outcome ไดเปนอยางดีและสามารถออกแบบ

แผนการเรียนการสอนที ่เปนลำดับขั ้นที ่ เข าใจไดง ายแกผ ู  เร ียนตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

นอกเหนือจากความรูความเขาใจในวิชาท่ีสอนอยางดีท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีศิลปะหรือจิตวิทยา

ในการสอนท่ีทำใหเกิดผลดีตอการเรียนการสอน (pedagogy) 

 

 

 

แบบประเมินผลการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมใหอาจารยมีสมรรถนะและประสิทธิภาพ

ในการจัดการเรียนการสอน ทำหนาที่อาจารยมืออาชีพที่เขาใจในบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบและเทคนิค

การจัดการเรียนการสอน โดยเปนสวนหนึ่งของแนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงกำหนดใหมี 3 องคประกอบ คือ 1. ดานองคความรู (knowledge) 2. ดานสมรรถนะ 

(competencies) และ 3. ดานคานิยม (values) โดยเฉพาะดานสมรรถนะ ซ่ึงมี 4 มิติตาม KMUTT-PSF ไดแก 
 

2.1 ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 ดำเนินกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน 

2.4 วัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน พรอมท้ังสามารถใหขอมูลปอนกลับอยางสรางสรรค 

 

แบบประเมินผลการสอน 

หัวขอประเมิน 
สอดคลองกับ

สมรรถนะหัวขอ 

ผลการประเมิน ระดับ 

ท่ีตองมี ผาน ไมผาน 

1.  มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ โดยกำหนดจุดมุงหมายการ

สอนชัดเจนและคัดเลือกการเรยีนการสอนใหเหมาะสม เพ่ือใหผล          

การสอนเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีวางไว โดยอาจพิจารณาจากแผน 

การสอน และ มคอ.3 หรือ มคอ.4 

2.1   ผศ. รศ. ศ.  

2.  มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความ

สนใจและติดตามการสอนตลอดเวลาโดยอาจพิจารณาจากแผน            

การสอน และ มคอ.3 หรือ มคอ.4 

2.2   ผศ. รศ. ศ. 

3.  มีความสามารถท่ีจะสอนใหผูเรียนสามารถเสาะแสวงหาและพัฒนา

องคความรูไดดวยตนเองดวยความมีวิจารณญาณ รูวาแหลงความรูใด

ท่ีควรเช่ือถือ สามารถเปนผูเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยอาจ

พิจารณาจากภาระงานท่ีมอบหมายใหแกนักศึกษา 

2.2 และ 2.3   รศ. ศ. 

4.  มีความสามารถสอนใหผูเรยีนรูจักคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรู 

อยางมีเหตผุลในวิชาท่ีสอน โดยคณะกรรมการตองไปสังเกตการสอน 

2.2   ผศ. รศ. ศ. 
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5.  มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสมัพันธของวิชาท่ีเรียนกับวิชา

อ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยอาจพิจารณาจากแบบประเมินการสอนของ

นักศึกษา 

2.2   รศ. ศ. 

6.  มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคดิเห็นและแลกเปลี่ยน 

ประสบการณตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตองไปสังเกต

การสอน 

2.2 และ 2.3   ผศ. รศ. ศ. 

7.  มีความสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนท่ีทันสมัย

เหมาะสมเปนอยางดี โดยคณะกรรมการตองไปสังเกตการสอน  

2.2. และ 2.3   ผศ. รศ. ศ.  

8.  มีความสามารถทำใหผูเรียนมปีฏิสัมพันธในการทำกิจกรรมรวมกันใน

หองเรียน 

2.2   รศ. ศ.  

9.  มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาท่ี

สอน โดยพิจารณาจากขอสอบและผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาท่ี

สอน และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 

2.4   ผศ. รศ. ศ. 

 

 

แบบสรุปการประเมินผลการสอน 
 

ช่ือ........................................................................นามสกุล.................................................................................. 

สังกัด.................................................................................................................................................................... 

ขอกำหนดตำแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย 

1) ผลการประเมินจากแบบประเมินการสอนโดยนักศึกษา (ตองไดคะแนนไมต่ำกวา 3.51) 

 ผาน   ไมผาน 

2) ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลการสอน  

 ผาน   ไมผาน 

3) ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน 

 ผาน   ไมผาน 

4) ผลแบบประเมินผลการสอนโดยความเห็นจากคณะกรรมการเพ่ิมเติม (ถามี) 

 ผาน   ไมผาน 
 

คณะกรรมการประเมินมีความเห็นวา 

 ผาน  การประเมินผลการสอนท่ีระดับ.................................................................... 

 ไมผาน  
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ความเห็นเพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………........…………………. 
 

หมายเหตุ  1) ผลการสอนสำหรับ ผศ.  ตองผานไมต่ำกวาระดับ ชำนาญ  

  2) ผลการสอนสำหรับ รศ.  ตองผานไมต่ำกวาระดับ ชำนาญพิเศษ  

  3) ผลการสอนสำหรับ ศ.  ตองผานไมต่ำกวาระดับ เช่ียวชาญ  

4) เอกสารประกอบการสอนสำหรับ ผศ. และ เอกสารคำสอนสำหรับ รศ. ปกติตองผานที่ระดับดี หรือ

ระดับดีมากโดยวิธีพิเศษ 

  5) เอกสารคำสอน สำหรับ ศ. ปกติตองผานท่ีระดับดีมาก หรือระดับดีเดนโดยวิธีพิเศษ 

 

ลงชื่อ ............................................................. ประธานกรรมการ 

 (...........................................................)  

 ............................................................ กรรมการ 

 (...........................................................)  

 ............................................................. กรรมการ 

 (...........................................................)  

 ............................................................. กรรมการ 

 (...........................................................)  

วันท่ี..................เดือน........................................พ.ศ.................. 
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8. แนวทางการประเมินผลการทำวิจัย และแบบประเมินผลการทำวิจัย 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทำ KMUTT Professional Standards Framework for Research (KMUTT-

PSF for Research) เพื่อเปนกรอบในการพัฒนานักวิจัย โดยกำหนดใหมีมาตรฐานนักวิจัยมืออาชีพ 3 ดาน คือ 

องคความรู (Knowledge) กิจกรรมการวิจัย (Areas of Activity) คานิยมของการเปนนักวิจัย (Values) และ           

มีมาตรฐานนักวิจัย 4 ระดับ โดยระดับที่นำมาใชในการประเมิน คือ นักวิจัยรุนเยาว (Young Researcher) และ 

นักวิจัยอาวุโส (Senior Researcher) 

เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑแนวทางการประเมินผลการทำวิจัย ซ่ึงเปนขอกำหนดในการขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ นักวิจัยตองพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำวิจัย ตาม KMUTT-PSF 

for Research 

 

1.  การเสนอขอประเมินผลการทำวิจัย : นักวิจัยท่ีขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการสามารถแจงความประสงค

ขอประเมินผลการทำวิจัยตอหนวยงานตนสังกัดเม่ือมีความพรอม และเม่ือผานการประเมินผลแลว สามารถนำ

ผลประเมินมาขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการไดภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับแตวันที่ผานการประเมินผล

แลวเสร็จ 

 

2.  องคประกอบคณะกรรมการประเมินผลการทำวิจัย : ประกอบดวย 

(1) คณบดี/ผอ.สำนัก/ผอ.สถาบัน/รองคณบดี/รอง ผอ. (กรณีเสนอรองคณบดี/รอง ผอ. เปนคณะกรรมการ

ลำดับท่ี 1 ใหพิจารณาเสนอฝายวิชาการ/ฝายวิจัย กอนเปนลำดับแรก) 

(2) รองคณบดี/หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา/ประธานสายวิชา/ประธานสาขา/รอง ผอ.สำนัก/รอง ผอ.

สถาบัน หรือที่เทียบเทา/ผูบังคับบัญชาชั้นตนที่ดูแลและมอบหมายงานที่คณบดี/ผอ.สำนัก/          

ผอ.สถาบัน เปนผูเสนอแตงตั้ง 

(3) ผูแทนคณะทำงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (FD) หรือที่เสนอโดยความเห็นชอบของคณะทำงาน

พัฒนาบคุลากรสายวิชาการ (FD) 

(4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีเสนอแตงตั้งโดยคณะทำงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (FD) 

หมายเหตุ  

(1) การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน/การทำวิจัยลำดับท่ี 1 กรณีผูขอรับการประเมินผล

การสอน/การทำวิจัย เปนคณบดี/ผอ.สำนัก/ผอ.สถาบัน หรือกรณีหนวยงานของผูขอรับการประเมิน

ไมมีคณะกรรมการลำดับท่ี 1 ใหเสนอรองอธิการบดีอาวุโสฝายวิชาการ เปนประธานกรรมการ 

(2) การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน/การทำวิจัย ลำดับที่ 2 หนวยงานอาจสามารถเสนอ 

ใหบุคคลอื่นนอกเหนือจากองคประกอบคณะกรรมการประเมินผลการสอน/การทำวิจัย มารวมให
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ความเห็นได ทั้งนี้ หากคณบดี/ผอ.สำนัก/ผอ.สถาบัน ไดเสนอรองคณบดีฝายวิชาการ/รอง ผอ.

ฝายวิชาการ/รอง ผอ.ฝายวิจัย เปนคณะกรรมการประเมินผลการสอน/การทำวิจัยลำดับท่ี 1 ไปแลว 

คณบดี/ผอ.สำนัก/ผอ.สถาบัน สามารถมอบหมายรองคณบดี/รอง ผอ.สำนัก/รอง ผอ.สถาบัน หรือ

ที่เทียบเทา ทานอื่น ๆ  ปฏิบัติหนาที่ได และหากหนวยงานนั้นไมมีรองคณบดี/รอง ผอ.สำนัก/รอง ผอ.

สถาบัน หรือท่ีเทียบเทา ใหคณบดี/ผอ.สำนัก/ผอ.สถาบัน เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายในหนวยงานแทน   

(3) กรณีหนวยงานมีโครงสรางไมเปนไปตามองคประกอบที่กำหนดหรือมีเหตุที่ทำใหไมสามารถ

ดำเนินการไดตามองคประกอบที่กำหนด ใหคณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก/สถาบัน พิจารณา

เสนอรายชื่อใหอธิการบดีเปนผูพิจารณา สำหรับหนวยงานไมมีคณะกรรมการประจำคณะ/ 

สำนัก/สถาบัน ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานเสนออธิการบดีเปนผูพิจารณา 

 

* ปรับแกไของคประกอบฯ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คร้ังท่ี 270 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2565 

 

3.  เอกสาร/วิธีการท่ีตองใชในการประเมินผลการทำวิจัย :  

(1) ขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับการอนุมัติ หรือรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ จากแหลงทุนภายใน 

(สำหรับการขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย) หรือจากแหลงทุนภายนอก (สำหรับการขอ

กำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย) โดยผูขอกำหนดตำแหนงตองเปนหัวหนา

โครงการวิจัย 

(2) การสัมภาษณ และ/หรือ การเยี่ยมชมหองปฏิบัติการของนักวิจัย 

(3) เอกสารหรือขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) เชน ผลงานที่ตีพิมพเผยแพร เอกสารแสดงการนำ

ผลการวิจัยไปใชประโยชน หนังสือ/ตำรา คูมือการปฏิบัติงาน ชุดอุปกรณการทำวิจัยที่พัฒนาข้ึน 

ซอฟตแวร เปนตน 

 

การเทียบระดับสมรรถนะเพ่ือการขอกำหนดตำแหนงวิชาการ :  

นักวิจัย   

(1) นักวิจัยท่ีขอกำหนดตำแหนงผูชวยศาสตราจารย จะตองผานการประเมินผลการทำวิจัยในระดับ

นักวิจัยรุนเยาว ซ่ึงตองมีสมรรถนะตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดในดานตาง ๆ ท่ีระบุในแบบประเมิน 

(2)  นกัวิจัยท่ีขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย จะตองผานการประเมินผลการทำ

วิจัยในระดับนักวิจัยอาวุโส ซึ่งตองมีสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในดานตาง ๆ ที่ระบุใน

แบบประเมิน 
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แบบประเมินผลการทำวิจัย 

 

แบบประเมินผลการทำวิจัยนี้ ใชสำหรับประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพในการวิจัย ซึ่งกำหนดไว 3 ดาน  

คือ องคความรู (Knowledge) กิจกรรมการวิจัย (Areas of Activity) คานิยมของการเปนนักวิจัย (Values) 

ดังนี้ 

 

องคความรู  

 K1: ความรอบรูดานการวิจัย [Intellectual Knowledge]  

 K2: มีความรูลึกท่ีเก่ียวกับการวิจัย (Research paradigm) [Implicit (or Tacit) Knowledge] 

 

กิจกรรมการวิจัย  

 A1: การออกแบบเคาโครงงานวิจัย [Research design] 

 A2: การวางแผนและบริหารจัดการโครงการวิจัย (เงินทุน, แหลงขอมูล และคุณภาพงานวิจัย) [Research 

Planning and Management (funding, resources and quality)] 

 A3: การมีสวนรวมอยางจริงจังในงานวิจัยอยางเปนที่ยอมรับและมีผลกระทบในวงกวาง [Research 

Engagement, Influence and Collaboration (impact and visibility)] 

 A4: ความสามารถในการทำงานวิจัยดวยตนเอง [Independent Research] 

 A5: การเปนพ่ีเลี้ยงใหการดูแลนักวิจัยรุนใหม [Mentor and Coach Young Researchers] 

 A6: การสื่อสารงานวิจัย [Research Communication]  

 A7: การวิเคราะหและการแปลความงานวิจัย [Analysis and Interpretation] 

 

คานิยมของการเปนนักวิจัย 

 V1: ความกระตือรือรนในการทำงานวิจัยและการเรียนรู [Passion for Research and Learning] 

 V2: จรรยาบรรณนักวิจัย [Ethics] 
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หัวขอประเมิน อาจารย/ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

องคความรู 

K1 - มีความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชาท่ี

ตนเองมีความชำนาญ 

- มีความรูเก่ียวกับกระบวนการ

ทำงานวิจัยตลอดจนวิธีการ

และเทคนิคตาง ๆ ท่ีทันสมัย 

และสามารถประยุกตใช

ความรูตาง ๆ  ในการทำ

โครงการวิจัยขนาดเล็กได

อยางเหมาะสม  

- สามารถตดิตาม กาวทันการ

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนา

ของงานวิจัยในสาขาวิชาท่ี

ตนเองมีความชำนาญ 

 

 

- สามารถนำความรู ท้ัง

ความรูในสาขาวิชา 

ตลอดจนวิธีการ เทคนิค 

และเครื่องมือตาง ๆ ท่ีใชใน

การทำงานวิจัยมาตอยอด

เพ่ือสรางงานวิจัยท่ีมีคณุคา

ท้ังในเชิงปริมาณ (ซึ่งอาจ

วัดจากขนาดของ

โครงการวิจัยท่ีมีขนาดใหญ

ข้ึน) และคุณภาพ (ซึ่งอาจ

วัดจากระดับคณุภาพของ

ผลงานท่ีสูงข้ึน) และ

สามารถประเมินผล

งานวิจัยรูปแบบตาง ๆ ได  

- สามารถตดิตาม กาวทันการ

เปลี่ยนแปลง และการ

พัฒนาของงานวิจัยใน

สาขาวิชาท่ีตนเองมีความ

ชำนาญและสาขาอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ  

 

- สามารถนำความรู ท้ังความรู

ในสาขาวิชา ตลอดจนวิธีการ 

เทคนิค และเครื่องมือตาง ๆ 

ท่ีใชในการทำงานวิจัยมาตอ

ยอดเพ่ือสรางงานวิจัยท่ีมี

คุณคาท้ังในเชิงปริมาณ (ซึ่ง

อาจวัดจากขนาดของ

โครงการวิจัยท่ีมีขนาดใหญ

ข้ึน) และคุณภาพ (ซึ่งอาจวัด

จากระดบัคุณภาพของผลงาน

ท่ีสูงข้ึน) และสามารถ

ประเมินผลงานวิจัยรูปแบบ

ตาง ๆ ได  

- สามารถตดิตาม กาวทันการ

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนา

ของงานวิจัยในสาขาวิชาท่ี

ตนเองมีความเช่ียวชาญและ

สาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

 

  

สามารถประเมินจาก  

เอกสารตามหัวขอ 3(1) ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติ หรอืรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณจากแหลงทุนภายใน 

หรือจากแหลงทุนภายนอก 

 

K2 - เขาใจกรอบความคิดในศาสตร

การวิจัยของตนเอง 

 

 

 

- สามารถอธิบายกรอบ

ความคิดในศาสตรการวิจัย

ของตนเอง 

- เริ่มมองเห็นทิศทางการ

พัฒนาในศาสตรวิจยัของ

ตนเอง 

- สามารถอธิบายกรอบ

ความคิดในศาสตรการวิจัย

ของตนเอง 

- มองเห็นทิศทางการพัฒนาใน

ศาสตรวิจัยของตนเองอยาง

ชัดเจนจนสามารถให

คำแนะนำแกนักวิจัยรุนใหม 

และ/หรือสังคมได 
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สามารถประเมินจาก  

เอกสารตามหัวขอ 3(1) ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติ หรอืรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณจากแหลงทุนภายใน 

หรือจากแหลงทุนภายนอก และ/หรือ  

ตามหัวขอ 3(2) การสัมภาษณ และ/หรือ การเยี่ยมชมหองปฏิบัติการของนักวิจัย 

 

หัวขอประเมิน อาจารย/ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

กิจกรรม 

การวิจัย 

A1 - สามารถออกแบบเคา

โครงงานวิจัย และทำ

โครงการวิจัยขนาดเล็กท่ีไม

ซับซอน รวมท้ังเขียนราง

ขอเสนอท่ีระบุรายละเอียด

ของโครงการวิจัยน้ันไดอยาง

ชัดเจน 

 

- มีประสบการณในการ

กำหนดรางขอเสนอ และ

ทำโครงการวิจัยท่ีมีขนาด

ใหญหรือซับซอน โดยใช

แนวปฏิบัติท่ีดี หรือโดย

คำแนะนำของนักวิจัย

อาวุโส มแีนวทางการ

ทำงานวิจัยท่ีทันสมัย 

เพ่ือใหโครงการวิจัยเปนไป

ตามวัตถุประสงค/ความ

ตองการขององคกร 

หนวยงาน และสังคม   

 

- มีประสบการณในการกำหนด

รางขอเสนอ และทำ

โครงการวิจัยท่ีมีขนาดใหญ

หรือซับซอน โดยใชแนว

ปฏิบัติท่ีดี เพ่ือให

โครงการวิจัยเปนไปได

โดยตรงกับวัตถุประสงค/

ความตองการขององคกร 

หนวยงาน และสังคม   

  

สามารถประเมินจาก  

เอกสารตามหัวขอ 3(1) ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติ หรอืรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณจากแหลงทุนภายใน 

หรือจากแหลงทุนภายนอก 

 

A2 - สามารถหาทุนวิจยัจากแหลง

ทุนภายในหรือภายนอก

องคกรได 

-  มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน

การทำงาน การประกัน

คุณภาพ ประเด็นเรื่อง

กฎหมาย การจัดซื้อจดัจาง 

และจรรยาบรรณการวิจัย 

รวมท้ังหลักการตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการทำวิจัย   

- สามารถบริหารโครงการวิจัยท่ี

ไดรับทุนภายใน และ/หรือมี

- สามารถหาทุนวิจยัจาก

แหลงทุนภายนอกองคกรได 

- มีความเขาใจเก่ียวกับ

ข้ันตอนการทำงาน การ

ประกันคณุภาพ ประเด็น

เรื่องกฎหมาย การจัดซื้อจัด

จาง และจรรยาบรรณการ

วิจัย รวมท้ังหลักการตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการทำวิจัย   

- สามารถบริหาร

โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจาก

ภายนอก 

- สามารถหาทุนวิจยัจากแหลง

ทุนภายนอกองคกรได 

- มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน

การทำงาน การประกัน

คุณภาพ ประเด็นเรื่อง

กฎหมาย การจัดซื้อจดัจาง 

และจรรยาบรรณการวิจัย 

รวมท้ังหลักการตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการทำวิจัย   

- มีประสบการณในการบรหิาร

จัดการโครงการวิจยัท่ีมีขนาด

ใหญ สามารถทำงานรวมกับ
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สวนรวมในการสนับสนุนทีม

วิจัยในการบริหาร

โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจาก

ภายนอก 

 

 

 

นักวิจัยดานอ่ืน ๆ ได โดยมี

ความมั่นใจในคุณภาพและ

ความถูกตองของผลงานวิจัย 

 

สามารถประเมินจาก  

เอกสารตามหัวขอ 3(1) ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติ หรอืรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณจากแหลงทุนภายใน 

หรือจากแหลงทุนภายนอก และ/หรือ  

ตามหัวขอ 3(2) การสัมภาษณ และ/หรือ การเยี่ยมชมหองปฏิบัติการของนักวิจัย 

 

หัวขอประเมิน อาจารย/ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

กิจกรรม 

การวิจัย 

A3 - รวมเรียนรู รวมทำวิจัยกับ

นักวิจัยอาวุโสหรือนักวิจัยอ่ืน

ในมหาวิทยาลัย (ถามี) 

- มีความรวมมือกับองคกร

และ/หรือ นักวิจัยอ่ืนใน

ระดับชาต ิ

- มีความรวมมือกับองคกรและ/

หรือ นักวิจัยอ่ืนในระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

  

สามารถประเมินจาก  

เอกสารตามหัวขอ 3(3) เอกสารหรือขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร เอกสารแสดงการนำ

ผลการวิจัยไปใชประโยชน หนังสอื/ตำรา คูมือการปฏิบัติงาน ชุดอุปกรณการทำวิจัยท่ีพัฒนาข้ึน ซอฟตแวร เปนตน 
 

A4 - สามารถทำวิจัยไดดวยตนเอง

หรือภายใตคำปรึกษาของ 

นักวิจยัท่ีปรึกษา และมี

ผลงานวิจัยเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาต ิ

- สามารถทำวิจัยไดดวย

ตนเอง มีผลงานวิจยัอยูใน

ระดับนานาชาตใินข้ันตน 

(เชน มีผลงานตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล 

และอยูใน Q2-Q4) 

 

- สามารถทำวิจัยไดดวยตนเอง 

และมีทิศทางงานวิจัยของ

ตนเองอยางชัดเจน มี

ผลงานวิจัยอยูในระดับ

นานาชาติ (เชน มีผลงาน

ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีอยูใน

ฐานขอมูล และอยูใน Q1-

Q2) 

  

สามารถประเมินจาก  

เอกสารตามหัวขอ 3(3) เอกสารหรือขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร เอกสารแสดงการนำ

ผลการวิจัยไปใชประโยชน หนังสอื/ตำรา คูมือการปฏิบัติงาน ชุดอุปกรณการทำวิจัยท่ีพัฒนาข้ึน ซอฟตแวร เปนตน 
 

A5 - - สามารถดูแลโครงการวิจยั

ของผูชวยวิจัย และ/หรือ 

ของนักศึกษาระดับปรญิญา

ตรี / ปรญิญาโท / ปรญิญา

เอก  (กรณีของนักศึกษา

- สามารถดูแลโครงการวิจยัของ

ผูชวยวิจัย และ/หรือ ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี / 

ปริญญาโท / ปรญิญาเอก    
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ระดับปริญญาเอกอาจมี

นักวิจัย/อาจารยอาวุโสเปน

ท่ีปรึกษารวม)  

สามารถประเมินจาก  

เอกสารภาระงาน เชน ท่ีระบุในระบบ My Evaluation 

A6 - สามารถสื่อสารใหผูรวมงาน

เขาใจถึงบริบทของงานวิจัยท่ี

ตนเองมีความถนัด ตลอดจน

รับทราบและมีความเขาใจ

งานวิจัยของผูอ่ืนในหนวยงาน

ของตนเอง 

- สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยน

ขอมูลผลงานวิจัยของ

ตนเองกับผูอ่ืนในองคกรได  

 

 

- สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยน

ขอมูลผลงานวิจัยของตนเอง

กับผูอ่ืนในองคกรได 

ตลอดจนใหผูอ่ืนสามารถ

นำเอาขอมูลงานวิจัยท่ีสื่อสาร

ออกไปน้ันไปใชประโยชนได 

  

สามารถประเมินจาก  

หัวขอ 3(2) การสัมภาษณ และ/หรือ การเยี่ยมชมหองปฏิบัติการของนักวิจัย และ/หรือ 

เอกสารตามหัวขอ 3(3) เอกสารหรือขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร เอกสารแสดงการนำ

ผลการวิจัยไปใชประโยชน หนังสอื/ตำรา คูมือการปฏิบัติงาน ชุดอุปกรณการทำวิจัยท่ีพัฒนาข้ึน ซอฟตแวร เปนตน 

หัวขอประเมิน อาจารย/ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 
ผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 

กิจกรรม 

การวิจัย 

A7 - สามารถสรุป แปลผลและ

เปรียบเทียบขอมูลการวิจัยได

อยางถูกตองโดยผานการ

วิเคราะหบนพ้ืนฐานของ

ความรูท่ีมีอยู 

-  สามารถวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการวิจยั

ของตนเองกับผลการวิจยั

จากแหลงอ่ืนไดอยาง

ถูกตอง เพ่ือนำไปสูขอสรุป

ท่ีเปนเหตุเปนผล และให

เห็นถึงจุดเดนของงานวิจัย

น้ัน    

-  สามารถวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการวิจยัของ

ตนเองกับผลการวิจัยจาก

แหลงอ่ืนไดอยางถูกตอง เพ่ือ

นำไปสูขอสรุปท่ีเปนเหตุเปน

ผล และใหเห็นถึงองคความรู

ใหมท่ีเกิดจากงานวิจัยน้ัน 

  

สามารถประเมินจาก  

เอกสารตามหัวขอ 3(1) ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติ หรอืรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณจากแหลงทุนภายใน 

หรือจากแหลงทุนภายนอก และ/หรือ  

เอกสารตามหัวขอ 3(3) เอกสารหรือขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร เอกสารแสดงการนำ

ผลการวิจัยไปใชประโยชน หนังสอื/ตำรา คูมือการปฏิบัติงาน ชุดอุปกรณการทำวิจัยท่ีพัฒนาข้ึน ซอฟตแวร เปนตน 

              โดยพิจารณาจากระดบัการเผยแพรผลงานวิจัย เชน การประชุมวิชาการ บทความในวารสารวิชาการ 

ระดับชาต/ิ นานาชาติ  

 

คานิยม 

ของการเปน

นักวิจัย 

V1 -  มีความตองการท่ีจะเรียนรูสิ่ง

ใหมในสาขาท่ีตัวเองเช่ียวชาญ

อยูตลอดเวลา 

- มีสวนรวมในกลุมวิจัยเพ่ือ

ขยายเครือขายในการทำ

วิจัยและการเรียนรูรวมกัน 

- มีสวนรวมในกลุมวิจัยเพ่ือ

ขยายเครือขายในการทำวิจัย

และการเรียนรูรวมกัน 

  



14/15 

- มีการพัฒนาทักษะดานการ

วิจัยอยางตอเน่ือง 

 

สามารถประเมินจาก  

หัวขอ 3(2) การสัมภาษณ และ/หรือ การเยี่ยมชมหองปฏิบัติการของนักวิจัย  และผลการปฏิบัติงานภายใตการบังคับ

บัญชาของผูบังคับบัญชาเบ้ืองตน 

 

V2 - มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรับผดิชอบดานการวิจัย (Responsible Conduct of Research) : 

มีสำนึกท่ีดีในการทำงานวิจยั นำเสนองานวิจัย รายงานผลวิจัย และปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

จริยธรรมการวิจัย 

- แสดงความซื่อสตัยสุจรติในการวิจัย (Research Integrity) : ทำวิจัยในลักษณะท่ีทำใหผูอ่ืนมี

ความไววางใจและความเช่ือมั่นในวิธีการทดลองท่ีใชและผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึน   

  

สามารถประเมินจาก  

หัวขอ 3(2) การสัมภาษณ และ/หรือ การเยี่ยมชมหองปฏิบัติการของนักวิจัย  และผลการปฏิบัติงานภายใตการบังคับ

บัญชาของผูบังคับบัญชาเบ้ืองตน 

 

 

 

แบบสรุปผลการประเมินผลการทำวิจัย  

 
 

ช่ือ........................................................................นามสกุล.................................................................................. 

สังกัด.................................................................................................................................................................... 
 

ขอกำหนดตำแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย 

 

1) คุณภาพของขอเสนอโครงการวิจัย และ/หรือ รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

 ผาน   ไมผาน 

2) ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลการวิจัย (จากแบบประเมินผลการทำวิจัย) 

 ผาน   ไมผาน 

 

คณะกรรมการประเมินผลการทำวิจัยมีความเห็นวา 

 ผาน  การประเมินผลการทำวิจัยท่ีระดับ 

   นักวิจัยรุนเยาว  นักวิจัยอาวุโส 

 ไมผาน 
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ความเห็นเพ่ิมเติม……………………....………………………………………………………………………….………………. 

…………………………………………………........………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………........………………………………….………………………………………………… 

…………………………………………………........………………………………….………………………………………………… 

 

 

 

ลงชื่อ ............................................................. ประธานกรรมการ 

 (...........................................................)  

 ............................................................ กรรมการ 

 (...........................................................)  

 ............................................................. กรรมการ 

 (...........................................................)  

 ............................................................. กรรมการ 

 (...........................................................)  

วันท่ี..................เดือน........................................พ.ศ.................. 

 

 


