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ศึกษาขอเสนอแนะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพัฒนา
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของคณาจารย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการในการพัฒนาระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของคณาจารย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จาก 5
ประเภทผลงานทางวิชาการ คือ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ตํารา หนังสือ และบทความ
ทางวิชาการ ประชากรที่ใชในการศึกษาคือแบบประเมินผลงานทางวิชาการ ของคณาจารยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในกลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 1,003 ชุด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือสมุดบันทึก วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการหาคาความถี่ และคารอยละ
จากขอเสนอแนะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการในการพัฒนาระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของคณาจารย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา
1. ผลงานวิจัย ควรตีพิมพเผยแพรในวารสารหรือฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น จะตองแสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท
แบบแผนทางความคิด หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด
3. ตํารา ในสวนของเนื้อหาสาระตองครบถวนสมบูรณ ตรงตามชื่อเรื่องของตํารา และ
ครอบคลุมจุดประสงคและโครงสรางของหลักสูตร
4. หนังสือ ในสวนของเนื้อหาสาระการเรียบเรียงหนังสือจะตองมีความลุมลึก และสะทอนให
เห็นวาเปนเอกสารทางวิชาการสําหรับระดับการศึกษาใด
5. บทความทางวิชาการ ควรมีการวิเคราะห สังเคราะห และการบูรณาการในเนื้อหา
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Abstract

This study is the documentary research. The aim of study is to study of the suggestion for
the specialized committee members on duty for evaluation academic output and ethics in
development of the quality level of professors’ academic output, Mahasarakham
University. It consists of researches, the academic output in other formats, the academic
output for society, textbook, book, and academic article. The population of this study is
academic output evaluation form of academic staff of Mahasarakham University in the
field of humanities and social sciences who requested the specify position and the
process is done, from October 1, 2006 to December 31, 2015. The total is 1,003
evaluation forms. The tool is used for this study is notebook used for analyze data in the
statistics of frequency and percentage.
The result found that
1. The research should public in journal and data based which is accepted
in these fields.
2. Academic output in other formats. They must be expressed the depth
understanding in the content, the thinking plan, and the original culture.
3. Textbook is to complete in the contents, relate to the title of textbook,
and also to provide all the objectives and curriculum structure.
4. Book is the contents and form of the book is academically depth and
present to readers that what level of academic papers is.
5. Academic article should be analyzed, synthesized, and integrated in the
contents.
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