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สรุปองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ คร้ังที ่1 

1.    การเตรียมตัว/วางแผน  ส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
1.1    ตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจ ให้ค  านึงถึงเงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีจะได้รับมาเป็นค่าใช้จ่าย        

ในครอบครัว  และเงินเดือนท่ีจะไดรั้บเพิ่มในอนาคต   เพื่อความสุขของคนในครอบครัว  
1.2    ใหเ้ปรียบเทียบตนเองกบัเพื่อนร่วมรุ่นท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ  จะไดเ้กิดความมุ่งมัน่  และมี

ก าลงัใจในการท างาน 
1.3    ตอ้งมีการวางแผน  วางกรอบเวลา วางแผนการขอทุน และลงมือท างานอย่างจริงจงั ขยนั  

ตั้งใจท างานอยา่งต่อเน่ือง ท าทุกวนั จะไดไ้ม่ลืม 
1.4    ตอ้งท างานกบัคนทุกกลุ่มให้ได้  เพื่อสร้างเครือข่าย  อย่าเก็บตวั  การปิดตวัเองเป็นจุดจบ    

ของชีวติของการท าผลงานทางวชิาการ 
1.5    ท  างานร่วมกบัชุมชน  เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลมาท าผลงานทางวชิาการ 
1.6    อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องขยนัท างานวิจัย  เพื่อน าความรู้ใหม่มาสอนนิสิต  มาเขียน

บทความทางวชิาการ หนงัสือ และต ารา  จะน าไปสู่การไดต้  าแหน่งทางวชิาการ 
1.7    จดัสรรเวลา  เช่น ต่ืนเชา้ทุกวนัมาท าผลงาน  ช่วงปิดภาคเรียนให้เวลาท างานวิจยัอยา่งเต็มท่ี   

เตม็เวลา 

1.8    วางแผนชดัเจนวา่ภายในก่ีปีตอ้งไดต้  าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  และตอ้งก าหนดเป้าหมายท่ี
ชดัเจน 

1.9    ก าหนดเป้าหมายให้กบัตนเองวา่ถา้ไม่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกตอ้งมีต าแหน่งทาง
วชิาการใหไ้ด ้

2.   การจัดท าเอกสารประกอบการสอน /เอกสารค าสอน  มีการเตรียมตัว หรือวางแผนการเขียนเอกสาร
อย่างไรบ้าง ให้แล้วเสร็จตามก าหนดทีว่างไว้ 

2.1     เลือกรายวิชาท่ีจะท าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ในรายวิชาท่ีเป็นขอ้เท็จจริง  
ไม่ตอ้งอาศยัการวเิคราะห์ ตีความ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความผดิพลาดได ้                                                 

2.2      ลงมือท างานอยา่งจริงจงั ขยนั  ตั้งใจท างานอยา่งต่อเน่ือง ท าทุกวนั จะไดไ้ม่ลืม 
2.3     น าเอกสาร เน้ือหาวิชาท่ีใชส้อนนิสิต มารวบรวมเป็นรูปเล่ม  และส่งให้อาจารยต่์างสาขาวิชา 

หรือนิสิตช่วยอ่าน  ถ้าอ่านแล้วเขา้ใจ ให้ส่งผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นเพื่อนท่ีเรียนมาดว้ยกนั  หรือ
อาจารยท่ี์สอนสมยัเรียนช่วยประเมินในเบ้ืองตน้ 
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 3. ค าแนะน าในการประเมินผลการสอน   
3.1   ควรมีการทบทวนการสอน ก่อนเขา้บทเรียน เพื่อให้กรรมการเห็นความเช่ือมโยงระหวา่ง

เน้ือหาท่ีจะสอนกบัเน้ือหาท่ีสอนมาแลว้ 
 3.2   ช้ีแจงเน้ือหาการสอนในวนัท่ีมีการสอน 

3.3   เน้ือหาท่ีสอนนิสิตควรเป็นความรู้ใหม่  และถา้ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากการวิจยัของตนเอง
จะดีมาก 

 3.4   เตรียมตวัก่อนเขา้ประเมินการสอน ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยสอน  วา่อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช ้  
 3.5   การบนัทึกภาพการสอน ตอ้งบนัทึกโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 

3.6   การเลือกกลุ่มนิสิต  นิสิตบางกลุ่ม ไม่พร้อม  เขา้เรียนสาย  ไม่ตั้งใจเรียน  ไม่ควรเลือกเป็นกลุ่ม
นิสิตท่ีใชป้ระเมินการสอน 

 3.7   เตรียมค าถามเชิงวเิคราะห์ สังเคราะห์  ใหนิ้สิตตอบค าถาม 
 3.8   เปิดโอกาสใหนิ้สิตไดซ้กัถามในหอ้งเรียน  

3.9   น าปฏิสัมพนัธ์ของนิสิตในชั้นเรียน  รวมทั้งผลการประเมินจากนิสิต มาพฒันาการสอนและ 
เอกสารประกอบการสอนของตนเอง 

3.10 รับผดิชอบสอนรายวชิาเดิมอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหเ้กิดความช านาญ  เช่ียวชาญในรายวชิานั้น  
และสามารถพฒันาเน้ือหาของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอนได ้

 
  4. การสรรหาแหล่งทุนท าวิจัย  และเทคนิคการท าผลงานวจัิย 
 4.1   ขอรับการสนบัสนุนเงินทุนวจิยัจากกองทุนวจิยั 
 4.2   ขอรับการสนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 4.3   แหล่งทุนจากคณะ (ถา้มี)  และเสนอแนะวา่ทุกคณะควรสนบัสนุนเงินทุนท าวิจยั 
  4.4   ผลิตผลงานวจิยัหลายเร่ือง  และเลือกเร่ืองท่ีมีคุณค่าท่ีสุด ดีท่ีสุด  ไปขอต าแหน่งทางวชิาการ 
 
 5. การท าบทความทางวชิาการ  แนะน าการเลอืกหัวข้อทีจ่ะเขียนบทความทางวชิาการ  แหล่งตีพมิพ์ 

5.1  เลือกท าเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาท่ีจะขอต าแหน่ง 
5.2  ตอ้งใจกลา้ในการส่งผลงานใหผู้อ่ื้นอ่าน ช่วยติง  ช่วยแกไ้ข 
5.3  เลือกลงตีพิมพใ์นวารสารท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย  ในฐานขอ้มูลต่าง ๆ 
5.4  ขยนัอ่าน  ฝึกวเิคราะห์ และสังเคราะห์ 
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  6. การเขียนหนังสือ หรือต ารา   มีเทคนิควธีิการเขียน  มีข้อควรระมัดระวงั อย่างไร 
 6.1  ก่อนส่งผลงานใหต้รวจทานหลาย ๆ คร้ัง   

6.2  ตรวจสอบค าผดิค าถูก  ความคงเส้นคงวา   
6.3  ล าดบัหวัขอ้ควรเป็นรูปแบบเดียวกนัตลอดเล่ม   
6.4  รูปภาพมีการอา้งอิงท่ีมา   
6.5  อา้งอิงใหค้รบถว้น 

 6.6  พฒันาเอกสารค าสอนไปเป็นต าราได ้
 
  7.  แนะน าเทคนิค วธีิการอื่น ๆ จากประสบการณ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการทีผ่่านมา 
 7.1  ใหคิ้ดวา่การเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการเป็นหนา้ท่ีของอาจารยทุ์กคน 

7.2   เม่ือส่งผลงานลงตีพิมพใ์นวารสาร หากผูท้รงคุณวฒิุเสนอใหป้รับปรุงแกไ้ข  ขอใหรี้บแกไ้ข
ตามค าแนะน า  ไม่จ  าเป็นไม่ควรโตแ้ยง้หากไม่มีเหตุผลในเชิงวชิาการเพียงพอ 

 
 8.  เสนอผลงานทางวชิาการเพือ่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ท าอย่างไร ให้เสนอคร้ังเดียว 

ผ่าน 
 8.1   เลือกเสนอผลงานท่ีมีความทนัสมยั   
 8.2  ใหส่้งผลงานท่ีตนเองประเมินผลงานของตนเองแลว้  และมัน่ใจในคุณภาพของผลงาน 
  8.3  ใหย้ืน่ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ  เม่ือมีผลงานพร้อม  และสมบูรณ์ท่ีสุด 
   

 9.  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
       9.1   มหาวทิยาลยัควรสนบัสนุน  หอ้งท างาน  เอกสารการคน้ควา้  จดัภาระงานสอนท่ีพอเหมาะ  

9.2   ควรส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานมีความรู้  ความเขา้ใจ  ในระเบียบ หลกัเกณฑก์าร      
ขอต าแหน่งทางวชิาการ ช่วยแนะน าผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการได ้

         9.3   ควรมีระบบพี่เล้ียงในการท าผลงานทางวชิาการ 
 9.4   ตอ้งศึกษาระเบียบให้เขา้ใจดว้ยตนเอง  อาจสอบถามเจา้หนา้ท่ีไดเ้พื่อความมัน่ใจ 

9.5   คณะศึกษาศาสตร์ยนิดีเป็นท่ีปรึกษาดา้นการท าผลงานทางวชิาการ และมีแหล่งเรียนรู้            
ทางวชิาการ 
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 10. ข้อมูลเพิม่เติม 
 10.1   งานวจิยัตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการท่ีมี peer  review 

10.2   งานวจิยัท่ีเผยแพร่โดยการน าเสนอภาคโปสเตอร์  ไม่อาจน ามาเป็นผลงานทางวิชาการท่ีจะขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการได ้

10.3   กรณีตีพิมพใ์นวารสารออนไลน์ อนุโลมให้ถือเป็นวารสารทางวิชาการได้ กรณีมีหนังสือ
รับรองจากบรรณาธิการวารสารวา่ วารสารนั้นมี peer  review 

10.4   คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจะรับพิจารณาเฉพาะผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บ
การตีพิมพเ์ผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนดแลว้  กรณีผูข้อก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการมีหนงัสือรับรองจากบรรณาธิการวารสารวา่จะตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
วารสารนั้น  ไม่ถือวา่ผลงานทางวชิาการมีความสมบูรณ์ตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.พ.อ.ก าหนด 

10.5   แนะน าให้ผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เสนอรายงานการ
วจิยัฉบบัสมบูรณ์ควบคู่กบับทความวจิยั เพื่อประกอบการพิจารณาของผูท้รงคุณวฒิุ แต่หากมี
ความจ าเป็นอาจยกเวน้การส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ได ้ แต่หากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
ประสงคจ์ะขอประเมินรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์  ผูข้อก าหนดต าแหน่งจะตอ้งจดัส่งรายงาน
วิจยัฉบบัสมบูรณ์ให้ผูท้รงคุณวุฒิประเมินด้วย  แต่หากมิได้มีการจดัท าไวใ้ห้ช้ีแจงเหตุผล
ความจ าเป็นใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุทราบ 

10.6  กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์หรือทางสังคมศาสตร์
ยงัคงเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ ควบคู่กับบทความวิจยั  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผูท้รงคุณวฒิุควบคู่กนั  โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

 
 
 
 
 


