
ท ำอย่ำงไรถึงจะประสบควำมส ำเรจ็
ในกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ฐศัแก้ว ศรีสด
สกอ. ข้อมูลประกำศ

http://www.basd.mua.go.th/Page/Announcement_All.aspx

โดย

http://www.basd.mua.go.th/Page/Announcement_All.aspx




มติ ก.พ.อ.เติมบทเฉพาะกาล ขยายเวลาบังคับใช้หลักเกณฑ์
ใหม่ขอต าแหน่ง ผศ. รศ.  ศ. ไปอกี 2 ปี อาจารย์สามารถย่ืนขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. 2560 และ ที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 คู่ขนานไปกับหลักเกณฑ์
ใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ โดยผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึง
วนัที่ 23 มถุินายน 2565



คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งตามคุณวุฒิ

• ระยะเวลาขั้นต ่าในการเขา้สู่ต าแหน่ง
- ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 1 ปี+
พน้ทดลอง)
- รองศาสตราจารย ์(เป็นผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้ 2 ปี) 
- ศาสตราจารย ์(เป็นรองศาสตราจารยม์าแลว้ 2 ปี)



การประเมินผลการสอน



การประเมินผลงานวชิาการ



บทบำทของอำจำรยใ์นมหำวิทยำลยั

• อาจารย์จ าเป็นต้องพฒันาฐานะทางวชิาการของ

ตนเองให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

• เพ่ือแสดงศักยภาพของอาจารย์และการยอมรับในวง

วชิาการ ด้านการสอน การวจิัย และการให้บริการ  

วชิาการ

• เพ่ือเพิม่รายได้จากเงินประจ าต าแหน่ง



ท าอย่างไรถึงจะประสบความส าเร็จ
ในการขอต าแหน่งทางวชิาการ

เทคนิคในการเตรียมผลงานเพ่ือใชข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
• ตั้งใจจริง มุ่งมัน่ ขยนั อดทน 
• ไม่มีอะไรท่ีมนุษยท์ าไม่ได้ (ถ้าพยายาม)
• ถ้าคนอ่ืนท าได้ เรากต้็องท าได้

• การจะท าอะไรใหส้ าเร็จไดจ้ะตอ้งลงทุน (ลงทุน-ลงแรง)
• หากตั้งใจจริง ท าดี ท าดว้ยความละเอียด รอบคอบ
• จะไดผ้ลก าไรตอบแทน คือ ความส าเร็จ
เช่น ไดเ้งินรางวลัและไดเ้งินประจ าต าแหน่งเพ่ิมเติม



เงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับเพิม่ขึน้จากเงินเดือน

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ = 5,600  บาท
รองศาสตราจารย์ = 9,900  บาท
ศาสตราจารย์ = 13,000 (15,000) บาท
ศาสตราจารย์ ท. 11 = 15,000 (17,000) บาท

(ข้าราชการ x  2)



วธีิการพจิารณาตามเกณฑ์ ก.พ.อ.
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

• มีชัว่โมงการสอนประจ าวชิาไม่นอ้ยกวา่ 15-30 ชัว่โมงหรือตาม
ขอ้บงัคบัของสภาสถาบนั

• มีผลการประเมินการสอนวา่ช านาญในการสอน
• มีเอกสารประกอบการสอน ตามรายวชิาท่ีสอน
• ผลงานทางวิชาการท่ีประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุ

– มีงานวิจยั และ/หรือบทความทางวิชาการ หรือหนงัสือ

(ผลการประเมินคุณภาพอยูใ่นเกณฑดี์ทั้งหมด)



จ านวนผู้ทรงคุณวุฒทิีป่ระเมนิผลงาน
• วธีิปกติ
• ประธาน 1 คน
• ผูท้รงคุณวฒิุ 3 คน  ตอ้ง ผา่น 2 ใน 3

• วธีิพิเศษ
• ประธาน 1 คน
• ผูท้รงคุณวฒิุ 5 คน  ตอ้งผา่น 4 ใน 5



การแก้ไขผลงาน

• ผลงานวิจยั หรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพแ์ลว้    
หากไม่ผา่นการพิจารณาไม่สามารถน ามาแกไ้ขได้

• หนงัสือและต าราใหน้ ามาแกไ้ขขอ้บกพร่องใหม่ได ้
• การนบัเวลา 
ใหน้บัวนัท่ีส่งผลงานท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้



เอกสารประกอบการสอน 
• เป็นผลงานทางวิชาการท่ีใชป้ระกอบการสอนวิชาใด
วิชาหน่ึงในหลกัสูตรของสถาบนั อุดมศึกษา ท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเน้ือหาวชิา และวิธีการสอนอยา่ง
เป็นระบบ จดัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของผูส้อนในการ
ใชป้ระกอบการสอน

(ประกาศ กพอ. พ.ศ. 2560)



ความหมายของต ารา
• ต ารา
เป็นผลงานเขียนทางวชิาการท่ีเรียบเรียงข้ึนอยา่งเป็น
ระบบ ครอบคลุมเน้ือหาสาระของทั้งวชิา หรือส่วนหน่ึง
ของวชิาท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอด
วชิาในระดบัอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา



ผลงานทางวิชาการท่ีเป็น “ต ารา” น้ี อาจไดรั้บ
การพฒันาข้ึนมาจากเอกสารค าสอน จนถงึระดบั
ที่มีความสมบูรณ์ทีสุ่ด ซ่ึงผูอ่้านอาจเป็นบุคลอ่ืน
ท่ีมิใช่ผูเ้รียนในวชิานั้น แต่สามารถอ่านและท า
ความเขา้ใจในสาระของต ารานั้นดว้ยตนเองได้
โดยไม่ตอ้งเขา้ศึกษาในวชิานั้น



รูปแบบของต ารา
เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบัญ เน้ือเร่ือง 

การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง และ
บรรณานุกรม ทั้งนี้ อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย 
และครบถ้วนสมบูรณ์

การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้
ข้อมูล  แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบ จน
ผูอ่้านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้ นได้โดย
เบด็เสร็จ



การเผยแพร่ต ารา

1. ดว้ยวธีิการพิมพโ์ดยโรงพิมพ ์(printing house) หรือ
ส านกัพิมพ ์(publishing house) หรือการถ่ายส าเนาเยบ็
เป็นรูปเล่ม หรือท าในรูปแบบอ่ืนๆ

2. โดยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ 



การเผยแพร่ต ารา (ต่อ)
• การเผยแพร่ตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกวา่การใชใ้นการเรียน
การสอนวชิาต่างๆในหลกัสูตรเท่านั้น

• จ านวนพิมพเ์ป็นดชันีหน่ึงท่ีอาจแสดงการเผยแพร่ไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง

• อาจใชด้ชันีอ่ืนวดัความกวา้งขวางในการเผยแพร่ไดเ้ช่นกนั
• ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก
คณะกรรมการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบนัทาง
วชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิานั้นๆ

• ตอ้งใชใ้นการเรียนการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงภาคการศึกษา



ลกัษณะคุณภาพของต าราระดบัดี

• เป็น“ต ารา” ท่ีมีเน้ือหาสาระทางวชิาการ ถูกต้อง 
สมบูรณ์ และทนัสมัย

• มีแนวคิดและการน าเสนอท่ีชดัเจน เป็นประโยชน์
การเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา



ลกัษณะคุณภาพของต าราระดบัดมีาก
• เป็น “ต ารา” ท่ีมีเน้ือหาสาระทางวิชาการ ถูกตอ้ง สมบูรณ์ และทนัสมยั
• มีแนวคิดและการน าเสนอท่ีชดัเจน เป็นประโยชน์การเรียนการสอน

ระดบัอุดมศึกษา
• มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้ หรือวิธีการท่ีทนัสมยัต่อ

ความกา้วหนา้ทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
• มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณ์ หรือผลงานวิจยัของ

ผูเ้ขียนท่ีเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน

• สามารถน าไปใชอ้า้งอิงหรือน าไปปฏิบติัได้



ลกัษณะคุณภาพของต าราระดับดีเด่น
• เป็น“ต ารา” ท่ีมีเน้ือหาสาระทางวชิาการ ถูกตอ้ง สมบูรณ์ และ

ทนัสมยั
• มีแนวคิดและการน าเสนอท่ีชดัเจน เป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ
• มีการวเิคราะห์และเสนอความรู้ หรือวธีิการท่ีทนัสมยัต่อ

ความกา้วหนา้ทางวชิาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ
• มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณ์ หรือผลงานวจิยัของ

ผูเ้ขียนท่ีเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน

• สามารถน าไปใชอ้า้งอิงหรือน าไปปฏิบติัได้



ลกัษณะคุณภาพของต าราระดบัดเีด่น (ต่อ)

• มีลกัษณะเป็นงานบุกเบิกทางวชิาการ และมีการสงัเคราะห์
จนถึงระดบัท่ีสร้างองคค์วามรู้ใหม่ (body of knowledge) ใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

• มีการกระตุน้ใหเ้กิดความคิดและคน้ควา้ต่อเน่ือง
• เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งในระดบัชาติ และ/หรือนานาชาติ



ความหมายของหนังสือ
• หนังสือ เป็นผลงานทางวชิาการท่ีเรียบเรียงข้ึนโดยมีรากฐาน

ทางวชิาการท่ีมัน่คง และใหท้ศันะของผูเ้ขียนท่ีสร้างเสริม
ปัญญาความคิด และสร้างความแขง็แกร่งทางวชิาการใหแ้ก่
สาขาวชิานั้นๆ และ/หรือสาขาท่ีเก่ียวเน่ือง มีความต่อเน่ือง
เช่ือมโยงในเชิงเน้ือหาและครอบคลุมโดยไม่จ าเป็นตอ้ง
สอดคลอ้งหรือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร หรือของ
วิชาหน่ึงวิชาใดในหลกัสูตร และไม่จ าเป็นตอ้งน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาหน่ึงวิชาใด ทั้งน้ีเน้ือหาสาระ
ของหนงัสือตอ้งมีความทนัสมยั เม่ือพิจารณาถึงวนัท่ีจดัพิมพ์



รูปแบบของหนังสือ

เป็นรูปเล่มทีป่ระกอบด้วยค าน า สารบัญ เน้ือเร่ือง การ
วเิคราะห์ การสรุป การอ้างองิ และบรรณานุกรม ทั้งนี ้อาจมีการ
อ้างองิแหล่งข้อมูลทีท่นัสมัย และครบถ้วนสมบูรณ์

การอธิบายสาระส าคญัมีความชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มูล  
แผนภาพ ตวัอยา่ง หรือกรณีศึกษาประกอบ จนผูอ่้านสามารถท า
ความเขา้ใจในสาระส าคญันั้นไดโ้ดยเบด็เสร็จ



การเผยแพร่หนังสือ

1. ดว้ยวธีิการพิมพโ์ดยโรงพิมพ ์(printing house) หรือ
ส านกัพิมพ ์(publishing house) หรือการถ่ายส าเนาเยบ็
เป็นรูปเล่ม หรือท าในรูปแบบอ่ืนๆ

2. โดยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ 



ลกัษณะคุณภาพของหนังสือระดบัดี

• เป็น“หนงัสือ” ท่ีมีเน้ือหาสาระทางวชิาการ ถูกต้อง 
สมบูรณ์ และทนัสมัย

• มีแนวคิดและการน าเสนอท่ีชดัเจน เป็นประโยชน์
ต่อวงวชิาการ



ลกัษณะคุณภาพของหนังสือระดบัดมีาก
• เป็น “หนงัสือ” ท่ีมีเน้ือหาสาระทางวิชาการ ถูกตอ้ง สมบูรณ์ และทนัสมยั
• มีแนวคิดและการน าเสนอท่ีชดัเจน เป็นประโยชน์การเรียนการสอน

ระดบัอุดมศึกษา
• มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้ หรือวิธีการท่ีทนัสมยัต่อ

ความกา้วหนา้ทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
• มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณ์ หรือผลงานวิจยัของผูเ้ขียน

ท่ีเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
• สามารถน าไปใชอ้า้งอิงหรือน าไปปฏิบติัได้



ลกัษณะคุณภาพของหนังสือระดับดีเด่น

• เป็น“หนงัสือ” ท่ีมีเน้ือหาสาระทางวิชาการ ถูกตอ้ง สมบูรณ์ และทนัสมยั
• มีแนวคิดและการน าเสนอท่ีชดัเจน เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
• มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้ หรือวิธีการท่ีทนัสมยัต่อ

ความกา้วหนา้ทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
• มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณ์ หรือผลงานวิจยัของผูเ้ขียนท่ี

เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
• สามารถน าไปใชอ้า้งอิงหรือน าไปปฏิบติัได้



ลกัษณะคุณภาพของหนังสือระดบัดเีด่น (ต่อ)

• มีลกัษณะเป็นงานบุกเบิกทางวชิาการ และมีการสงัเคราะห์
จนถึงระดบัท่ีสร้างองคค์วามรู้ใหม่ (body of knowledge) ใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

• มีการกระตุน้ใหเ้กิดความคิดและคน้ควา้ต่อเน่ือง
• เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวชิาการ หรือวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งในระดบัชาติ และ/หรือนานาชาติ



ต าราหรือหนังสือทีด่ี
• มีเน้ือหาตรงตามช่ือของต าราหรือหนงัสือ
• มีเน้ือหาถูกตอ้งและครบถว้นตามหลกัวิชาการ
• ใชภ้าษาท่ีอ่านเขา้ใจง่ายและใชภ้าษาไทยใหม้ากท่ีสุด 
• ทุกคนสามารถอ่านเขา้ใจและไดค้วามหมายเดียวกนั
• หลีกเล่ียงการใชค้  าหรือภาษาท่ีเป็นศพัทว์ิชาการมาก
เกินไป

• ใชค้  าศพัทว์ิทยาศาสตร์ตามราชบณัฑิตฯ



จะเร่ิมต้นท ำผลงำนอย่ำงไร?

• อาจารย์รับผดิชอบสอนวชิาใดในหลกัสูตร

• อาจารย์ต้องขยนั อ่านหนังสือ ต ารา และวารสารต่างๆ  ที่

เกีย่วข้องกบัวชิาทีต่นเองสอน เพ่ือน ามาใช้เตรียมเป็นเอกสาร

ประกอบการสอน 

• เตรียมให้มหัีวข้อครบถ้วนทั้งรายวชิา 

หรือส่วนของรายวชิาทีรั่บผดิชอบสอน

• เป็นคู่มือของอาจารย์ผู้สอนใช้ประกอบการสอน



เอกสำรประกอบกำรสอน

• เม่ือท าส าเร็จครบถ้วน  น่ันคือ เอกสารประกอบการสอน  
เป็นผลงานเพ่ือใช้ย่ืนขอประเมนิการสอนได้

• การประเมนิการสอน จะกระท าระดบัคณะ 

หรือส านัก แต่ต้องประเมนิจริงๆ 

• เอกสารทุกอย่างจะต้องถูกส่งไปตรวจสอบ

อกีคร้ังทีส่กอ. เม่ือผ่านสภามหาวทิยาลยัแล้ว

• บางคร้ังผู้ทรงคุณวุฒิอาจขอดูเอกสารประกอบการสอน



ขัน้ตอนกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร 

• ต้องสะสม Textbook / Review / บทควำมวิจยั ท่ีเก่ียวข้อง   

กบัวิชำหรือหวัข้อท่ีรบัผิดชอบสอนให้มำกท่ีสดุ

• รวบรวมข้อมลูรำยละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อท่ี

รบัผิดชอบสอน

• เป็นนักสะสมข้อมลู



• รวบรวมเน้ือหาจากเอกสารหลกัก่อน 
• เพิ่มเติมรายละเอียดจากเอกสารเล่มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
และจากวารสารใหม่ๆ เพื่อใหท้นัสมยั

• อ่านและแกไ้ขส่ิงท่ียงัไม่ถูกตอ้งและไม่สมบูรณ์ เช่น              
พิมพผ์ดิพลาด ตกหล่น 

• ตอ้งอ่านทบทวนหลายๆ คร้ัง
• ผลงานเขียนท่ีอาจารยท่ี์จะใชข้อต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ควรใหน้กัศึกษาช่วยท า

ขั้นตอนการผลติผลงานทางวชิาการ (ต่อ)



ขั้นตอนการผลติผลงานทางวชิาการ (ต่อ)

• การน ารูปหรือตารางมาจากต าราเล่มอ่ืนต้องอ้างองิ
แหล่งทีม่าทุกคร้ัง  

• หากถ่ายภาพเองได้จะดีมาก (ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน)
• ใช้เอกสารอ้างองิทีท่นัสมัยทีสุ่ด นอกจากเร่ืองประวตัิการ 
ค้นพบ ควรให้เกยีรตผู้ิค้นพบ

• ไม่ลอกผลงานจากต าราภาษาไทยของผู้อ่ืน



จุดบกพร่องทีเ่กีย่วข้องกบัการเขยีนภูมหิลงั
– เน่ืองมาจาก

• การใชว้ธีิตดัต่อขอ้ความโดยขาดความเช่ือมโยงท่ีจะท าให้
เกิดภาพสะทอ้นของปัญหางานวจิยั

• การเขียนท่ีกวา้งเกินไป
• การกล่าวอา้งผลงานท่ีลา้สมยั
• การยกค ากล่าวอา้งท่ียงัไม่เป็นท่ียอมรับในประชาคมวจิยั
• การเกิดอคติ
• การอา้งสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั



ข้อบกพร่องที่พบเสมอๆ ในการพจิารณาผลงาน (ต่อ)
• เน้ือหาไม่ครบถว้น
• ช่ือหวัขอ้ในสารบญักบัในเน้ือหาไม่ตรงกนั
• เลขหนา้ในสารบญักบัในเน้ือหาไม่ตรงกนั
• การเขียนเอกสารอา้งอิงในเน้ือหาไม่สม ่าเสมอและไม่อยู่
ในรูปแบบเดียวกนั

• เอกสารอา้งอิงไม่ครบถว้น หรือมีมากเกินกวา่ท่ีอา้งอิงไว้

• เน้ือหาบางบทมีมากเกินไป บางบทมีนอ้ยเกินไป



ข้อบกพร่องที่พบเสมอๆ ในการพจิารณาผลงาน (ต่อ)
• คดัลอกมาจากเอกสารของผูอ่ื้นโดยไม่อา้งอิง ไม่ปรับปรุง 

หรือดดัแปลงส านวนใหเ้หมาะสม
• ไม่มีการอา้งอิงรูปภาพหรือตารางท่ีไปคดัลอกมาจากต ารา

เล่มอ่ืน
• ไม่มีการกล่าวอา้งถึงตารางและรูปภาพในเน้ือหา
• การเรียงเลขตารางท่ี และรูปภาพท่ี ไม่ถูกตอ้ง และไม่ตรง

ตามในเน้ือหา
• ต าราตอ้งมีดชันีค า



• การเวน้วรรคตอน การสะกดการันต์
• การเขียนทบัศพัทไ์ม่ใชข้องราชบณัฑิตยสถาน
• วงเลบ็ภาษาองักฤษหลงัค าทบัศพัทม์ากเกินจ าเป็น ตอ้งวงเลบ็     
เฉพาะท่ีค าแรกเท่านั้น

• การเขียนภาษาองักฤษไม่ถูกตอ้ง มีภาษาองักฤษมากเกินไป
(ค าในวงเลบ็ใหใ้ชต้วัอกัษรเลก็ธรรมดา และใชอ้กัษรตวัใหญ่กบั
ค าช่ือเฉพาะ เช่น ช่ือเมือง ช่ือคน)

• รายละเอียดปลีกยอ่ยยงัมีอีกมาก อ่านไดจ้ากหนงัสือ การพจิารณา  
แต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการในมหาวทิยาลยั

ข้อบกพร่องที่พบเสมอๆ ในการพจิารณาผลงาน (ต่อ)









จบการน าเสนอ
ขอบพระคุณ ขอให้โชคด ี(ลงมือท า)

ท่ีมา : 1) http://www.basd.mua.go.th/Page/Announcement_All.aspx
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