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1. การทํางานให้ประสบผลสําเร็จ

2. ปัญหาและอปุสรรคในการขอตําแหน่งทางวิชาการ

3. สาเหตหุลกัที�ทําให้ผลงานไมผ่า่นเกณฑ์พิจารณา

4. คําแนะนําเบื �องต้น สําหรับการประเมินผลการสอน

5. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

6. การอทุธรณ์

การเตรียมความพร้อมเพื�อขอตาํแหน่งทางวชิาการที�สูงขึ �น



การทาํงานให้ประสบความสําเร็จ

1. การตั �งเป้าหมายชีวิต
2. การวางแผนปฏิบตัิงานที�ดี
3. การไมเ่ปลี�ยนงานบอ่ย
4. ศกึษาเพื�อนร่วมงาน
5. ศกึษาหาความรู้และประสบการณ์อยา่งตอ่เนื�อง
6. รักษาสขุภาพร่างกายและใจให้แข็งแรง



ปัญหาและอุปสรรคในการขอตาํแหน่งทางวชิาการ

1. ผู้เสนอขอ
1. กรอกประวตัิรับราชการผิดพลาด เชน่ ขั �นเงินเดือนไมเ่ป็นปัจจบุนั ปีที�จบ
    การศกึษาไมต่รงกบัหลกัฐานในแฟ้มประวตัิ เป็นต้น
2. ระบชืุ�อในแบบ ก.ม.03 (แบบประวตัิ) และแบบ ก.พ.อ.03 ไมต่รงกบัชื�อผลงาน
3. ระบปีุที�พิมพ์เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนไม่สอดคล้องกบัภาระ
    งานสอนย้อนหลงั 3 ปี ที�ระบไุว้ใน ก.ม.03

4. ระบสุดัสว่นการมีสว่นร่วมในผลงานไมค่รบ
5. ลําดบัเลขหวัข้อเรียงไมถ่กูต้อง
6. ผู้ เสนอขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ไมร่ะบสุาขาวิชาที�ได้รับแตง่ตั �ง
    เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์
7. เขียนบรรณานกุรมท้ายเลม่ของผลงานผิด เขียนไมถ่กูต้องตามหลกัการเขียน



ปัญหาและอุปสรรคในการขอตาํแหน่งทางวชิาการ

2. คณะ
1. ควรตรวจสอบ/กลั�นกรองผลงานก่อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามแบบฟอร์มที�
    กองการเจ้าหน้าที�จดัสง่ให้
2. ควรจดัชดุเอกสารให้เรียบร้อย โดยเรียงเอกสารตามที�ระบไุว้ใน แบบ กม.03 และควรระบหุมายเลขเอกสาร
    ให้ถกูต้องด้วย
3. เสนอรายชื�อผู้ทรงคณุวฒุิไม่ตรงตามเงื�อนไขการเสนอชื�อ และลา่ช้า ที�อยูไ่ม่เป็นปัจจบุนั และควรระบุ
    รายละเอียดตามแบบฟอร์มที�กองการเจ้าหน้าที�จดัสง่ให้
4. เจ้าหน้าที�ในระดบัคณะไม่เข้าใจระเบียบและขั �นตอนการปฏิบตั ิเชน่ การแตง่ตั �งกรรมการประเมิน
    ประสิทธิภาพการสอน
5. ประเภทผลงานไม่เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์ที� ก.ม. และ ก.พ.อ. กําหนด โดยผ่านความเหน็ชอบจากกรรมการ
    คณะมาแล้ว
6. แบบแสดงหลกัฐานการมีสว่นร่วมในผลงานวิชาการ จะต้องเป็นไปตามแบบฟร์อมที� ก.พ.อ. กําหนด โดย
    จะต้องระบแุตล่ะคนมีสว่นร่วมร้อยละเทา่ไหร่ และระบหุน้าที�ความรับผิดชอบของแตล่ะคนด้วย



ปัญหาและอุปสรรคในการขอตาํแหน่งทางวชิาการ

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินผลทางวชิาการ (Readers) 

ปฏิเสธการพจิารณาผลงาน โดยมีสาเหตุ ดังนี �
1. ผู้ทรงคณุวฒุิมีภาระงานมาก
2. ผลงานที�สง่ให้ผู้ทรงคณุวฒุิไมต่รงกบัสาขาวิชาที�ผู้ทรงคณุวฒุิอา่น
3. ในขั �นตอนทาบทามผู้ทรงคณุวฒุ ิผู้ขอที�ต้องการทราบรายชื�อ Readers สว่น

ใหญ่มกัจะได้รับการปฏิเสธการประเมินผลงาน
4. ย้ายที�อยู่
5. เดินทางไปตา่งประเทศ
6. เกษียณอายรุาชการ
7. สขุภาพไมดี่ ไมส่ามารถเดินทางมาประชมุตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ กําหนดให้

คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจะต้องมีการประชมุ



คาํแนะนําเบื �องต้นสาํหรับการประเมินผลการสอน

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาํสอน

1. วตัถปุระสงค์
- ไมค่รบ 3 ด้าน (ความรู้ ทกัษะ เจตคต)ิ

- มีมากเกินที�จะบรรลไุด้ตามข้อจํากดั
- ไมเ่ป็นวตัถปุระสงค์ที�จะนําไปปฏิบตัิได้อยา่งเป็นรูปธรรม



คาํแนะนําเบื �องต้นสาํหรับการประเมินผลการสอน

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาํสอน
2. เนื �อหา

- เรียบเรียงเนื �อหาไมเ่ป็นระบบ
- ไมค่รอบคลมุ Course description

- เนื �อหาเกา่
- ไมมี่การสรุปแนวคิด
- เรียบเรียงเนื �อหาอา่นเข้าใจยาก
- เนื �อหาน้อยเกินไป
- เนื �อหาแตล่ะบทไมไ่ด้สดัสว่นกนั



คาํแนะนําเบื �องต้นสาํหรับการประเมินผลการสอน

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาํสอน
3. กิจกรรมการสอน

- ไมไ่ด้สะท้อนเนื �อหา ไมมี่ตวัอยา่งประกอบ
- ไมส่ะท้อนวตัถปุระสงค์
- กิจกรรมเหมือนกนัทกุบท

4. สื�อการสอน
- ไมส่ะท้อนเนื �อหาและวตัถปุระสงค์

5. การวดัและประเมินผล
- ไมช่ดัเจน และไมเ่หมาะสม



สาเหตุหลักที�ทาํให้ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์พจิารณา

ทั�วไป
1. ปริมาณของผลงานทางวิชาการที�เสนอขอตําแหน่ง
2. สดัสว่นของการมีสว่นร่วมในการดําเนินงานของผู้ เสนอขอ ควรมีสดัสว่นที�

เพียงพอตอ่การพิจารณาผลงาน โดยมีผลงานที�เป็นผู้ ดําเนินการหลกั
อยา่งน้อย 1 เรื�อง

3. ผลงานที�นํามาใช้ในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ควรเป็น
ผลงานที�สอดคล้องกบัสาขาวิชาที�เสนอขอ และหากมีผลงานหลายเรื�อง 
ควรเป็นผลงานที�เป็นไปในทิศทางเดียวกนั

4. ควรแยกประเภทผลงานให้ชดัเจน และเสนอให้ถกูประเภท ไมค่วรนํา
บทความวิจยัมาเสนอขอในประเภทของบทความทางวิชาการ



สาเหตุหลักที�ทาํให้ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์พจิารณา

บทความทางวชิาการ
1. เนื �อหาควรจะมีความทนัสมยั และมีการวิเคราะห์วิจารณ์ สงัเคราะห์และ

แสดงความเป็นผู้ เชี�ยวชาญหรือผู้ รู้ในศาสตร์นั �น ๆ
2. ควรมีเนื �อหาของงานวิจยัที�ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้องกบั

สาขาวิชาประกอบเข้าไปด้วย
3. เอกสารอ้างองิถกูต้องครบถ้วน สมบรูณ์ และมีความทนัสมยั



สาเหตุหลักที�ทาํให้ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์พจิารณา

งานวจิัย
1. งานวิจยัที�นํามาเสนอขอต้องไมใ่ชผ่ลงานที�เป็นวิทยานิพนธ์ หรือเป็นสว่น

หนึ�งของการศกึษาของผู้ เสนอ
2. ควรระมดัระวงักรณีการเผยแพร่งานวิจยั ในลกัษณะที�ทําให้เข้าใจวา่เป็น

งานใหม ่หรือเป็นผลงานอีก 1 ชิ �นของผู้ เสนอขอ ซึ�งเป็นเกณฑ์ความ
ซื�อสตัย์ทางวิชาการ ก.พ.อ. 2550 ได้ระบวุา่ “ไมนํ่าผลงานของตนเองใน
เรื�องเดียวกนัไปเผยแพร่ในวารสารมากกวา่ 1 ฉบบัในลกัษณะที�ทําให้
เข้าใจผิดวา่เป็นผลงานใหม”่

3. การเสนอผลงานวิจยัไมต่รงกบัสาขาวิชาที�ขอ
4. ขั �นตอน ระเบียบวิธีวิจยัไมถกูต้อง การออกแบบการวิจยัยงัไมรั่ดกมุพอ 

การอภิปรายรายงานวิจยัยงัไมส่มบรูณ์เทา่ที�ควร



สาเหตุหลักที�ทาํให้ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์พจิารณา

งานวจิัย
5. ขาดทฤษฎีเป็นพื �นฐานการวิจยั
6. จํานวนตวัอยา่งในการวิจยัน้อยไป
7. ไมค่วรเป็นผลงานวิจยัที�ล้าสมยัเกินไป หรือดําเนินการมานานแล้ว
8. ผู้ เสนอขอมีสว่นร่วมในผลงานวิจยัน้อยเกินไป
9. การวิจารณ์ควรปรับปรุงควรวิจารณ์อยา่งกว้างขวาง โดยสอดแทรก

ข้อคิดเห็นสว่นตวัของผู้วิจยัไปด้วย
10. ตรวจทานไวยากรณ์องักฤษให้ถกูต้อง
11. งานวิจยัที�ทบทวนวรรณกรรมน้อย ไมค่รบถ้วน ทําให้ผลงานไมดี่เทา่ที�ควร



สาเหตุหลักที�ทาํให้ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์พจิารณา

งานวจิัย
12. ควรตีพิมพ์เผยแพร่ในวงวิชาการที�กว้างขวาง และเผยแพร่ในวารสารอื�น ที�

ไมใ่ชว่ารสารสถาบนัต้นสงักดั
13. การตีพิมพ์ผลงานวิจยัในวารสารในระดบั รศ. และ ศ. ควรตีพิมพ์ใน

วารสารระดบัชาต ิหรือระดบันานาชาติ
14. การวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ควรเพิ�มเติมการเสนอแนะในการนําผลการ

ทดลองไปใช้ประโยชน์ สร้างแนวคิดริเริ�มดําเนินการวิจยัปัญหาตอ่เนื�อง
เพื�อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่



งานแต่ง เรียบเรียง แปลตาํรา หรือหนังสือ

1. เนื �อเรื�องขาดเรื�องที�อยูใ่นความสนใจของนกัวิชาการสมยัใหม่
2. รูปภาพประกอบเป็นภาพที� copy มาจาก text ตา่ง ๆ บางรูปไมช่ดัเจน 

และไมอ้่างองิ
3. ไมค่วรพิมพ์เอกสารหน้าเดียว
4. หนงัสือควรมี ISBN และดชันีเพิ�มเติมจากรูปแบบที�เขียนไว้
5. การอ้างองิเอกสารควรมีมากพอสมควร และควรใช้จาก edition ใหม ่ๆ 

จะทําให้ข้อมลูมีความทนัสมยัดียิ�งขึ �น



งานแต่ง เรียบเรียง แปลตาํรา หรือหนังสือ

6. ควรจะแปลคําบรรยายรูปเป็นภาษาไทย ควรจะวาดรูปหรือใช้ภาพของ
สถาบนัผู้ขอเอง จะได้ไมมี่ปัญหาเรื�องลขิสทิธิ�การพิมพ์ในภายหน้า

7. การแปลไมไ่ด้ยดึเอาศพัท์วิทยาศาสตร์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน
8. การทํารายละเอียดของสารบญัละเอียดน้อยไป ควรมี Index (สําหรับ

ตํารา)

9. ขาดจริยธรรม คดัลอกผลงานของผู้อื�น รวมถงึการไมร่ะบแุหลง่อ้างอิง



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ

1. ต้องมีความซื�อสตัย์ทางวิชาการ ไมนํ่าผลงานของผู้อื�นมาเป็นผลงานของ
ตน ไมล่อกเลียนผลงานผู้อื�น รวมถงึไมนํ่าผลงานของตนเองในเรื�อง
เดียวกนัไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกวา่ 1 ฉบบั ในลกัษณะที�ทําให้
เข้าใจผิดวา่เป็นผลงานใหม่

2. ต้องให้เกียรติและอ้างถงึบคุคลหรือแหลง่ที�มาของข้อมลูที�นํามาใช้ใน
ผลงานทางวิชาการของตนเองและหลกัฐานของการค้นคว้า

3. ต้องไมคํ่านึงถงึผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสทิธิสว่น
บคุคลของผู้อื�นและสทิธิมนษุยชน

4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศกึษาค้นคว้า โดยใช้หลกัวิชาการ
เป็นเกณฑ์ ไมมี่อคติมาเกี�ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง

5. ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที�ชอบธรรม และชอบด้วยกฎหมาย



บทลงโทษการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ

1. เมื�อปรากฏผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้สภามหาวิทยาลยังด
การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในครั �งนั �น

2. ให้สภามหาวิทยาลยัดําเนินทางวินยัตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแหง่การ
กระทําผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการไมน้่อยกวา่ 5 ปี

3. ในกรณีอนมุตัิให้ดํารงตําแหน่งไปแล้ว ปรากฏวา่ผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการภายหลงั ให้สภามหาวิทยาลยัมีมติถอดถอนตําแหน่งทางวิชาการ
นั �น ยกเว้นตําแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ ให้สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาเสนอความเห็นตอ่ ก.พ.อ. เพื�อนําความกราบบงัคมทลูเพื�อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และดําเนินการทางวินยัตามข้อเท็จจริง และความ
ร้ายแรงแหง่การกระทําผิด และห้ามเสนอขอตําแหน่งอยา่งน้อย 5 ปี



การอุทธรณ์

1. กรณีผลงานไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที� ก.พ.อ. กําหนดผู้ขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ สามารถอทุธรณ์ได้ภายใน 90 วนันบัแตว่นัที�
ทราบมติ

2. เมื�อสภามหาวิทยาลยัรับเรื�องอทุธรณ์แล้ว ให้สง่
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอ่สภามหาวิทยาลยั

3. สภามหาวิทยาลยัวินิจฉยัและให้คําวินิจฉยัของสภา
มหาวิทยาลยัถือเป็นที�สดุ



Thank you!


