
ทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ   

เส้นทางการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเส้นทางการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  

การแต่งตั้งคณาจารย์ประจําคณะ : 
 

                                                                ปกต ิ
 

          ทางลัด = วิธีพิเศษ 
 

          ทางลัด = วิธีพิเศษ 
 

          ทางลัด = วิธีพิเศษ 

 (ทางลัด = ขอรับการประเมินข้ามเกินกว่า 1 ระดับ / ร่นระยะเวลาขอรับการประเมิน) 
 

การแต่งตั้งผู้มิได้เป็นคณาจารย์ประจํา 

           (ปกต)ิ 

 

          ทางลัด = วิธีพิเศษ 

 

          ทางลัด = วิธีพิเศษ 
 

          ทางลัด = วิธีพิเศษ 

 (ทางลัด = ขอรับการประเมินข้ามเกินกว่า 1 ระดับ / ร่นระยะเวลาขอรับการประเมิน) 
 

 

คุณสมบัติบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลท่ัวไป 

- ประวัติส่วนตัว 

- ระยะเวลารับราชการ / ทํางาน / ดํารงตําแหน่ง 

- ประสบการณ์การทํางาน / การอบรมดูงาน 

- อัตราเงินเดือน 
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

- คุณวุฒิถึงข้อกําหนด + ระยะเวลาข้ันต่ําในการของรับการประเมิน ผศ. (ป.ตรี 9 ปี, ป.โท 5 ปี,           

ป.เอก 2 ป)ี  รศ. (ผศ. 3 ป)ี, ศ. (รศ. 2 ป)ี 
 

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล (เกณฑ์ ก.พ.อ.) 

- ประเมินผลการสอน: มี ช.ม. สอนประจําวิชา + เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน 

- ประเมินผลงานทางวิชาการ: มี งานวิจัย / งานวิชาการลักษณะอ่ืน + งานตํารา / หนังสือ หรือ

บทความทางวิชาการ 

- ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (5 ข้อ) 

1. ตอ้งซื่อสัตย์ / ไม่ copy งานคนอ่ืน / ไม่พิมพ์งานเรื่องเดียวกันเผยแพร่ 2 แห่ง 

2. ต้องให้เกียรติอ้างถึงบุคคล / แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

3. ต้องไม่คํานึงผลประโยชน์จนละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและมนุษยชน 

4. ผลงานใช้หลักวิชาการ / ไม่มีอคติ / เสนองานตามจริงไม่เบี่ยงเบนผลเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ให้ผู้อ่ืนเสียหาย / เสนองานขยายผลปราศจากผลยืนยันทางวิชาการ 

5. ต้องนําผลงานไปใช้ในทางชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 

ผลงานทางวิชาการท่ีขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1. ตํารา / หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

ตํารา : สําหรับใช้ในการเรียนการสอนในวิชา .....  รหัสวิชา ...... 

หนังสือ : สําหรับใช้ประกอบการศึกษา 

ตํารา (Taxtbook) 

ตํารา : หนังสือท่ีรวบรวมองค์ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบ ทําให้เข้าใจง่ายเพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน  

มีลักษณะจําเพาะดังนี ้

1. เป็นหนังสือมุ่งให้ความรู ้

2. มีการลําดับข้ันตอน 

3. ใช้ศัพท์และสํานวนท่ีมีความหมายเชิงวิชาการถูกต้อง 

4. ความรู้ท่ีบรรจุในตํารา ต้องเป็นความรู้ท่ีคนในวงวิชาการเดียวกันรับรองหรือเป็นความรู้ใหม่ 

5. ข้อความรู้ใด ท่ียังมิได้ประจักษ์แพร่หลายในวงวิชาการท่ีตํารานั้นนํามากล่าวจะต้องมีคําอธิบาย 

 

 



หนังสือ 

หนังสือ : เป็นหนังสือทางวิชาการอาจใช้เป็นตําราก็ได้ เนื้อหาใน “หนังสือ” ท่ีไม่ได้นับเป็น “ตํารา”          

เป็นการเรียบเรียงข้ึนเพ่ือให้นักวิชาการด้วยกันได้อ่าน มีวัตถุประสงค์ท่ีจะเสนอความรู้ท่ีได้ค้นพบมาใหม่ 

หรือนํารวบรวมเรียบเรียบความรู้ท่ีผู้อ่ืนศึกษาเอาไว้เสนอในลักษณะท่ีทําให้เข้าใจได้ง่าย สํานวนท่ีใช ้      

มีความหมายเชิงวิชาการถูกต้อง ผู้เรียบเรียงย่อมมีอิสระมากกว่าการเรียบเรียงตํารา 

แนวทางการประเมินตํารา / หนังสือ 

1. เนื้อหาสาระวิชาการ ถูกต้อง ตรงตามชื่อเรื่อง ตํารา / หนังสือ + 

2. เนื้อหาสาระวิชาการ การอ้างอิงสมบูรณ์และทันสมัย +  

3. เรียบเรียงเนื้อหาท่ีมีระบบระเบียบใช้ภาษาเขียน อ่านเข้าใจง่าย + 

4. มีแนวคิดการนําเสนอชัดเจน มีประโยชน์ทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา + 

5. มีการสังเคราะห์ความรู้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ++ 

6. มีการสอดแทรกประสบการณ์ / งานวิจัยของผู้ประเมิน ++ 

7. นําไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้หรือนําไปปฏิบัติได้ ++ 

8. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการในเรื่องใดๆ จนได้องค์ความรู้ใหม่ +++ 

9. มีการกระตุ้นเกิดความคิดต่อเนื่อง +++ 

10. เป็นท่ีเชื่อถือยอดมรับในวงการวิชาการ / วิชาชีพในระดับชาติ / นานาชาติ +++ 

(+ ด,ี  ++ ดีมาก,  +++ ดีเด่น) 

ข้อสังเกตปัญหาการเสนอผลงานตํารา / หนังสือ 

1. การนําเสนอไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้งตามรูปแบบของหนังสือ / ตํารา (ไม่มีดัชนีสืบค้น, ไม่ขออนุญาต

อ้างอิงการใช้รูปจากผู้เขียนต้นแบบ ไม่มีชื่อแหล่งพิมพ์ สํานักพิมพ์) 

2. มีความขัดแย้งใน concept ในหนังสือ / ตําราเล่มเดียวกัน เนื้อหาเรียบเรียงจากตําราต่างประเทศ

เป็นส่วนมากแปลมาเกือบท้ังหมด ไม่ได้แสดงความสามารถทางวิชาการ มีการอ้างทฤษฎีเก่าๆ ท่ีใช้

มานาน เอกสารอ้างอิงขาดความทันสมัย 

3. ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลอย่างชัดเจนในศาสตร์ของตัวเอง 

4. ขาดการสอดแทรกความรู้ความสามารถประสบการณ์หรืองานวิจับของตนเอง 

5. มีความผิดพลาดทางภาษา การสะกดการันต์ การใช้ถ้อยคําท่ีไม่เป็นระเบียบ การอ้างอิงมีน้อย และ

เก่าไม่ทันสมัย 

6. ปริมาณงานในแต่ละบทสั้น / ห้วนเกินไปจนไม่สื่อความหมาย (20 – 30 หน้าข้ึนไป) 

7. ขาดจริยธรรม ลอกผลงานของผู้อ่ืน 



8. ด้อยในจริยธรรม รูป ตารางท่ีลอกมาไม่อ้างถึง / ขออนุญาตจากแหล่งท่ีมา 

9. เนื้อหาไม่ครอบคลุม เก่ียวกับการอธิบาย มีประโยชน์อย่างไร? บางบทผู้อ่านนําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

ในรายละเอียด 

10. การอธิบายเนื้อหาตัวอย่างไม่ชัดเจนในหลายๆ รูป รายละเอียดไม่ลึกซึ้ง 

11. Terminology ขาดไป 

12. ไม่สอดคล้องในการเขียนเนื้อหา อะไรก่อนหลัง 

13. เนื้อหาเป็นการแสดงเรื่องอ่ืนมากกว่า และสั้นไปในบางบท ไม่ครบทําให้ผู้อ่านเข้าใจผิด 

14. เนื้อหายังไม่ตรงไม่ครอบคลุมตามหัวข้อเรื่อง ขาดความรู้พ้ืนฐาน 

15. การอ้างอิง หรือดัดแปลง หรือขออนุญาตไม่ถูกต้อง 

16. การอ้างอิงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 

17. ตาราง รูป ตกไปไม่มีหรือมีแต่ไม่มีการอ้างแหล่งท่ีมา 

18. คําในดัชนีมีข้อบกพร่องท่ีจะสืบค้นได้อย่างมีความหมาย 

2. ผลงานวิจัย 

การประเมิน : พิจารณาท้ังคุณภาพและปริมาณ 

เงื่อนไข : ต้องไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของผู้ขอรับการประเมินเพ่ือ

รับประกาศนียบัตรหรือส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

แนวทางการประเมินผลงานวิจัย 

1. งานวิจัยท่ีมีข้ันตอนและระเบียบวิธีวิจัยถูกต้องแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ + 

2. เป็นงานใหม่ (originality) เนื้อหาสาระเป็นความรู้ใหม่ new knowledge ++ 

3. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงานท่ีมีการวิเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ท่ีลึกซึ้งกว่าเดิม ++ 

4. ประโยชน์ของผลงานวิจัยมีการนําไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ++ 

5. เป็นงานวิจัยท่ีมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (body of knowledge) ท่ีอธิบายถึงกลไกใหม่ครบวงจรมี

ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน +++ 

6. เป็นท่ียอมรับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพ

นั้นๆ ท้ังระดับชาติ หรือในระดับนานาชาติ +++ 
 

ข้อปลีกย่อยเสริมวธิีการประเมินการวิจัย 

• วิธีการวิจัย 

- การวิจัยในเรื่องมีวิธีการหรือข้ันตอนท่ีถูกต้อง รัดกุม 

- มีการเก็บข้อมูลตามหลักวิธีการวิจัยท่ีด ี



• ความครบถ้วนตามหัวข้อวิจัย 

- มีการวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูลควบถ้วน หรือครอบคลุมปัญหาท่ีศึกษา 

• ความพยายามในการวิจัย 

- การวิจัยมีข้ันตอนสลับซับซ้อน 

- การวิจัยมีความยาก – ง่ายใช้ความพยายามตั้งแต่เริ่มต้นหัวข้อวิจัย จนถึงรายงานผลการวิจัย 

• ความซ้ําซ้อนของหัวข้อวิจัย 

- เป็นหัวข้อวิจัยใหม่ 

- เป็นหัวข้อท่ีดัดแปลงจากหัวข้อท่ีเคยทํางานมาแล้ว 

- เป็นหัวข้อวิจัยท่ีมีลักษณะเหมือน (ซ้ํา) กับหัวข้อวิจัยในเรื่องเดียวกันท่ีเคยทํามาแล้ว 

• ประโยชน์ของการวิจัย จากผลการวิจัย 

- จะมีประโยชน์ในแง่วิจัยพ้ืนฐาน 

- จะมีประโยชน์ในแง่วิจัยประยุกต ์

- ใช้วิจัยในปัญหาต่อเนื่อง 

- ให้ความรู้ใหม่ทางวิชาการ 

• ความละเอียดหรือความถูกต้องของการวิจัย 

- จากวิธีการ ข้อมูล (ผลการวิจัย) และลักษณะท่ีสังเกตมีความละเอียดและถูกต้อง 

- การวิจัยได้พยายามให้เกิดความละเอียดและถูกต้องในการวิจัย 

• การตรวจเอกสาร 

- การวิจัยได้ตรวจเอกสารท่ีเก่ียวข้องได้อย่างกว้างขวาง ท่ัวถึง 

- มีเอกสารท่ีทันสมัย และสําคัญ เก่ียวข้องกับหัวข้องานวิจัน 

• การเสนอผลการวิจัย 

- มีการนําเสนอผลการวิจัยและข้อมูลท่ีจําเป็นให้ได้ถูกต้องตามหลักวิธีการ 

- การเสนอข้อมูลรายละเอียดไม่ซํ้าซ้อนหรือสับสน 

• บทวิจารณ์ 

- มีการเสนอบทวิจารณ์ หรืออธิบาย ผลการวิจัยให้เป็นท่ีเข้าใจได้ด ี

- มีการนําผลการวิจัยผู้อ่ืนมาประกอบการวิจารณ์ 

 

 



• คุณภาพการใช้ภาษา 

- มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้องและการเสนอผลงานได้อย่างรัดกุม 

- เขียนได้กะทัดรัดไม่สับสน 

- มีการใช้ศัพท์เฉพาะท่ีถูกต้อง 

- บทความวิจัยเป็นภาษาไทย ไม่มีภาษาอังกฤษปะปนโดยไม่จําเป็น 

ข้อสังเกตปัญหาการเสนอผลงานวิจัย 

1. การเผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมสัมมนา (Proceedings) ในวารสารท่ีเป็นแบบ in house Journal 

ขาดการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการหรือมี peer review  

2. สัดส่วนของผู้ขอรับการประเมินกับผู้ร่วมงานไม่ตรงกับความเป็นจริง (มีการปรับเปลี่ยนชื่อแรกหรือ

ปรับเปลี่ยนสัดส่วนในแต่ละผลงาน) 

3. นําผลงานผู้อ่ืนมาขอตําแหน่ง = การทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

4. งานวิจัยมีระเบียบวิจัยถูกต้องแต่ (การวิเคราะห์ / การนําเสนอ) ยังไม่นํามาซึ่งความรู้ใหม่ท่ีลึกซึ้งทาง

วิชาการ (= ดี ยังขาดการ confirm / การพิสูจน์ = ต้องมีงานเพ่ิมเติม) 

5. งานวิจัยเป็นงานท่ีไม่ตรงกับสาขาท่ีขอกําหนดตําแหน่ง 

6. ผลงานวิจัยทําให้เชื่อว่าไม่เป็นต้นแบบ (originality) เรือ่งซ้ําซ้อนกับท่ีเคยตีพิมพ์เผยแพร่ เขียนเรื่องท่ี

มีผลอย่างเดียวลงในหลายท่ี 

7. ไม่เป็นหัวข้อวิจัยใหม่ ดัดแปลงจากหัวข้อท่ีเคยทํามาแล้วมีลักษณะเหมือน (ซ้ํา) กับหัวข้อวิจัยในเรื่อง

เดียวกันท่ีเคยทํามาแล้ว 

8. เขียนเรื่องง่าย ข้ึนตอนไม่สลับซับซ้อน แตกเรื่องเขียนเป็นเรื่องสั้นๆ (short paper) เป็นหลายเรื่อง 

ไม่ใช่วิธีการใหม่ๆ ท่ีไปประยุกต์กับปัญหาได ้

9. งานวิจัยไม่สมบูรณ์ในตัวของเรื่องท่ีวิจัย แม้เป็นการวิจัยในเรื่องกว้างๆ ใช้เวลาหลายปี มีหลาย 

section และมีการแยกเรื่องเขียน 

10. การตรวจสอบเอกสารวิจัยท่ีเก่ียวข้องไม่กว้างขวาง ไม่ท่ัวถึงทันสมัย 

11. การวิจัยมีวิธีการหรือข้ันตอนท่ีไม่ถูกต้อง ไม่รัดกุมรวมท้ังการเก็บข้อมูลตามหลักวิธีการวิจัยท่ีด ี

12. การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล ไม่ครบถ้วน หรือครอบคลุมปัญหาท่ีศึกษา 

13. วิธี ข้อมูล (ผลการวิจัย) และลักษณะท่ีสังเกตยังไม่มีความละเอียดและถูกต้อง 

14. การวิจัยขาดความละเอียดและถูกต้องในการวิจัย 

15. การเสนอบทวิจารณ์ หรืออธิบาย ผลการวิจัยให้เป็นท่ีเข้าใจได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

16. ในบทวิจารณ์ขาดการนําผลการวิจัยผู้อ่ืนมาประกอบ การวิจารณ์ 



3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ 

ปกติเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ท่ีผ่านการจดทะเบียนสามารถเทียบเคียงได้เท่ากับ

ผลงานวิจัย (ดี ดีมาก ดีเด่น)  

งานสร้างสรรค์ คืออะไร? 

Invention = new product of advanced process in knowledge 

• สิ่งประดิษฐ์ เป็นสิ่งใหม่โดยไม่เคยเป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคลท่ีมีทักษะในสาขาเดียวกันมาก่อน 

• สิ่งประดิษฐ์ มีขบวนการข้ันตอนการประดิษฐ์ท่ีอธิบาย / ชี้แจงโดยชัดเจนเกิดการพัฒนาให้เห็น

ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

• สิ่งประดิษฐ์ เป็นสิ่งท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์เป็นท่ียอมรับแห่บุคคลท่ีมีทักษะในสาขาวิชาเดียวกัน 

กรรมการผู้ประเมินผลงาน 

ลักษณะ  -  คัดเลือกจากกรรมการตรงสายงานของผู้ขอรับการประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย 

  -  ตําแหน่งทางวิชาการของกรรมการ เท่า / เทียบเท่า หรือสูงกว่าระดับท่ีจะขอรับการประเมิน 

จํานวน   -  ข้ึนอยู่กับผู้ขอรับการประเมินเลือกส่งเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินระดับศาสตราจารย ์

� โดยวธิีท่ี 1 ผู้ขอเสนอท้ังตํารา / หนังสือ + งานวิจัย จํานวนกรรมการพิจารณา 4 ท่าน (ประธาน 1 ท่าน) 

ผล 2/3 หรือ 3/3 

� โดยวิธีท่ี 2 ผู้ขอเสนองานตํารา / หนังสือ อย่างเดียว หรืองานวิจัยอย่างเดียวจํานวนกรรมการพิจารณา 6 

ท่าน (ประธาน 1 ท่าน) 

� โดยวิธีพิเศษ จํานวนกรรมการ 6 ท่าน ผล 4/5 หรือ 5/2 

ผลการพิจารณา -  ระดับศาสตราจารย์ 

โดยวิธีท่ี 1 ผลงานท้ังตํารา / หนังสือ + งานวิจัย ต้องดีมาก ท้ังคู่ 

โดยวิธีท่ี 2 ต้องเป็นผลงาน ดีเด่น 

โดยวิธีพิเศษ ต้องเป็นผลงาน ดีเด่น 

ข้อมูลการเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ ต่อ ก.ม. ในช่วงปี พ.ศ.2541 – 2546 จํานวน 242 คน 

พบว่า ผู้เสนอขอท่ีไม่ได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งส่วนใหญ่เกิดจาก ตํารา / หนังสือ ไม่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพตามท่ี ก.ม. กําหนด ดังนี ้

ร้อยละ 55.5 มีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ ขาดความลึกซึ้ง และไม่ทันสมัย 

ร้อยละ 33.4 ไม่มีการสอดแทรกความคิดริเริ่ม หรือประสบการณ์ท่ีเกิดจากการค้นคว้าวิจัยของผู้เสนอขอลง

ในเนื้อหา หรือ มีการสอดแทรกอยู่น้อยเกินไป 



ร้อยละ 21 ไม่มีการวิเคราะห์ / สังเคราะห์ การเขียนอธิบายไม่ชัดเจน เนื้อเรื่องไม่มีความสัมพันธ์กัน 

นอกจากนี้ยังพบว่าประเด็นในเรื่องการเขียนอ้างอิงท่ีไม่ถูกต้อง 

ร้อยละ 33.3 รวมท้ังการไม่เขียนอ้างอิงท่ีมาก็เป็นเหตุผลอีกประการณ์หนึ่งท่ีทําให้ผลงานชิ้นนั้นๆ ของผู้

เสนอขอไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 

งานวิจัย ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามท่ี ก.ม. กําหนด  ดังนี้ 

ร้อยละ 55.5 ไม่แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นงานวิจัยท่ีขาดความลึกซึ้งทางวิชาการ 

ร้อยละ 26.3 การใช้ระเบียบวิจัยไม่ถูกต้องเหมาะสม 

ร้อยละ 14.5 เสนอผลงานวิจัยท่ีขาดความสมบูรณ์ เนื้อหาไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 9.4 ไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ไม่ได้ หรือได้น้อย 

ร้อยละ 7.1 พบว่างานวิจัยท่ีเสนอมีคุณภาพตามเกณฑ์การพิจารณา แต่การมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยชิ้น

นั้นๆ มีไม่ถึง ร้อยละ 50 ก็ถือว่า ปริมาณของผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.ม. กําหนด 

ข้อบกพร่องท่ีพบเสมอๆ ในการพิจารณาผลงาน 

• กรอกแบบคําขอ กพอ. 03 ไม่ถูกต้อง เช่น กําหนดไม่เรียงปริญญาจากสูงไปหาต่ํา แต่ผู้ขอพิมพ์จากต่ํา

ไปหาสูง 

• ผลงานย้อนหลัง 3 ปี จํานวนชั่วโมงท่ีสอนมากเกินจํานวนชั่วโมงท่ีควรจะเป็น 

• ส่งผลงานไม่ครบ และไม่ถูกหมวดหมู่ เช่น ส่งผลงานวิจัยเป็นบทความทางวิชาการ ส่งหนังสือเป็น

ผลงานในลักษณะอ่ืนๆ 

• ชื่อตํารา หรือหนังสือไม่ตรงกับเนื้อเรื่อง 

• ชื่อไม่เหมาะสม เช่น การแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีถูกต้องน่าจะเป็น การแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร 

• เนื้อหาไม่ครบถ้วน 

• ชื่อหัวข้อในสารบัญกับเนื้อหาไม่ตรงกัน 

• เลขหน้าในสารบัญกับเนื้อหาไม่ตรงกัน 

• การเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหาไม่สมํ่าเสมอและไม่อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 

• เอกสารอ้างอิงไม่ครบถ้วน หรือมีมากเกินกว่าท่ีอ้างอิงไว้ 

• เนื้อหาบางบทมีมากเกินไป บางบทมีน้อยเกินไป 

• คัดลอกมาจากเอกสารของผู้อ่ืนโดยไม่อ้างอิง ไม่ปรับปรุงหรือดัดแปลงสํานวนให้เหมาะสม 

• ไม่มีการอ้างอิงรูปภาพหรือตารางท่ีไปคัดลอกมาจากตําราเล่มอ่ืน 

• ไม่มีการกล่าวอ้างถึงตารางและรูปภาพในเนื้อหา 



• การเรียงเลขตารางท่ี และรูปภาพท่ี ไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามในเนื้อหา 

• ตํารามีดัชนีคํา 

• การเว้นวรรคตอน การสะกดการันต์ 

• การเขียนทับศัพท์ไม่ใชข้องราชบัณฑิตยสถาน 

• วงเล็บภาษาอังกฤษหลังคําทับศัพท์มากเกินจําเป็น ต้องวงเล็บเฉพาะคําแรกเท่านั้น 

• การเขียนภาอังกฤษไม่ถูกต้อง มีภาษาอังกฤษมากเกินไป 

(คําในวงเล็บให้ใชต้ัวอักษรเล็กธรรมดา และใช้อักษรตัวใหญ่กับคําชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อเมือง ชื่อคน) 

• รายละเอียดปลีกย่อยยังมีอีกมาก อ่านได้จากหนังสือ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการในมหาวิทยาลัย 

ทําอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จ ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เทคนิคในการเตรียมผลงานเพ่ือใช้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

� ตั้งใจจริง มุ่งม่ัน ขยัน อดทน (ทนอด) 

� ไม่มีอะไรท่ีมนุษย์ทําไม่ได้ – ถ้าพยายาม 

� ถ้าคนอ่ืนทําได้ เราก็ต้องทําได้ 

� การจะทําอะไรให้สําเร็จได้จะต้องลงทุน (ลงทุน – ลงแรง) 

� หากตั้งใจจริง ทําดี ทําด้วยความละเอียด รอบคอบ 

� จะได้ผลกําไรตอบแทน คือ ความสําเร็จ เช่น ได้เงินรางวัลและได้เงินประจําตําแหน่งเพ่ิมเติม 

1. ให้วางเป้าหมาย คือ การสร้างนวัตกรรมและการทํางานให้ดีท่ีสุด ให้ผลงานออกมาดีและมีประโยชน์ 

ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายว่าคือ การขอ ผศ. หรือ รศ. มิฉะนั้นจะสร้างความกดดันและความเคลียดให้กับ

ตนเอง 

2. นอกจากตั้งเป้าหมายในระดับการสร้างผลงานแล้ว วิทยากรบางท่านยังตั้งเป้าหมายของตัวเอง คือ 

“การเป็นนักวิชาการ” แล้วดูว่านักวิชาการต้องทําอย่างไรบ้าง คือ ขอตําแหน่งทางวิชาการ การไป 

conference ต่างประเทศ และการสะสมผลงาน เป็นต้น 

3. ควรวางแผนในการขอตําแหน่งทางวิชาการไปตลอดเส้นทาง ท้ัง ผศ. และ รศ. ซึ่งต้องสอดคล้องกับ

วิชาท่ีสอน ยกตัวอย่างเช่น สอนอยู่ 2 วิชา วิชาหนึ่ง (ท่ีควรจะเก็บไว้ตอนขอ รศ.) เขียนตําราเผื่อขอ 

ผศ. ไปแล้ว กล่าวคือ เขียนตําราท่ียากในการขอ ผศ. ไปแล้วเวลาขอ รศ. ก็ไม่มีตําราท่ียากกว่าหรือ

ลึกซึ้งกว่าใหเ้ขียนแล้ว ต้องคิดใหม่ เสียเวลา 

4. ศึกษาเกณฑ์ เงื่อนไข และผลงานทางวิชาการท่ีต้องใช้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ รวมท้ัง ศึกษา 

course outline ซึ่งตําราต้องเขียนให้สอดคล้องกับ outline 



5. การวางแผนงานของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ มีการเริ่มต้น ผลิตผลงานท่ีต่างจากตลาด โดยเลือก

หัวข้อท่ีแตกต่าง เขียนในเชิง implication โดยพิจารณาว่าจะนําไปใช้กับกลุ่มใด 

6. หลายท่านเริ่มสร้างผลงานวิชาการ โดยเริ่มจากการทําตําราก่อนแล้วจึงผลิตผลงานวิจัย มีบางท่าน

เริ่มต้นจากงานวิจัยก่อนแล้วจึงทําตํารา ท้ังนี้ข้ึนกับสถานการณ์หรือโอกาสของแต่ละท่าน 

เทคนิคในการเขียนตํารา 

1. ต้องศึกษาและอ่านจากตัวอย่างตําราท่ีดีจํานวนมาก เช่น ตําราจากต่างประเทศ ศึกษารูปแบบการ

เขียน เช่น คํานํา index ด้านท้ายเล่ม จะทําให้ตําราดูดีมีมาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่ตําราต่างประเทศจีมี

ดัชนีคํา 

2. ประสบการณ์จากการสอนมีส่วนสําคัญท่ีช่วยให้ผู้เขียนสามารถกําหนดการเขียนได้ เช่น เรื่องใดท่ี

พบว่านักศึกษามักไม่ค่อยเข้าใจการเขียนต้องขยายเรื่องนั้นให้มากข้ึน และต้องเขียนให้เหมาะสมกับระ

กับของผู้อ่าน 

3. การเขียนคํานําควรเขียนให้เห็นความเป็นมาเป็นไปของตํารา รวมท้ังแรงบันดาลใจ สามารถเขียนได้

หลายหน้าแต่ต้องมีเนื้อหาสาระ ไม่เป็นน้ําท่วมทุ่ง 

4. การเขียนตําราในแต่ละบทควรมีวัตถุประสงค์ช่วงต้นบท และควรมีบทสรุปตอนท้ายบท 

5. ผลงานของนักศึกษาซึ่งได้จากการเรียนการสอนในวิชา ผู้เขียนสามารถนําเป็นตัวอย่างในตําราได ้

6. สามารถนําลูกเล่นต่างๆ มาใช้เพ่ือทําให้ตําราให้มีชีวิตชีวา เช่น การใส่รูป แผนผัง ตาราง กลอน 

ลูกเล่นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านโดยศึกษาจากการอ่านตําราของผู้อ่ืน และออกแบบให้สวยงาม

รวมท้ังหน้าปกต้องสวยงาม 

7. สําคัญมาก คือ การนําข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ มาใช้ ต้องมีการเขียนอ้างอิง และควรบันทึก Source 

(อ้างอิง) ทันที มิฉะนั้นจะใช้เวลานานกว่าจะหา / สืบค้นเจอใหม่อีกครั้ง 

8. การหา reader ช่วยอ่านตํารา เป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีช่วยให้ผู้เขียนได้นําตําราไปปรับปรุงให้ดีข้ึน ยิ่งอ่าน

มากคนยิ่งดี ผู้เขียนต้องยอมลงทุนในส่วนนี้บ้าง แม้แต่นักศึกษาก็ควรให้ช่วยงานเพราะเป็นผู้ใช้ตํารา

โดยตรง 

9. การใช้คําในตําราต้องให้คงเส้นคงวา (consistency) เนื่องจากการทําตําราต้องใช้เวลานาน อาจทําให้

คําท่ีใช้ไม่เหมือนเดิมได ้

10. การเขียนตําราต้องวางแผนให้มีการเผื่อเวลาสําหรับให้ผู้อ่ืน รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิช่วยอ่านให ้

11. การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการเขียนตําราให้สะดวกข้ึน เช่น 

� ในโปรแกรม word จะมี function ท่ีชื่อว่า navigation ซึ่งช่วยสร้างสารบัญให้อัตโนมัติ รวมท้ัง

สารบัญรูปภาพ และสารบัญตาราง และยังช่วยสร้าง คําสําคัญ (Index) ในท้ายเล่มให้ด้วย 



� โปรแกรม visio เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการทํารูปภาพ 

� โปรแกรม Endnote ใช้สําหรับการทําบรรณานุกรมด้านท้ายเล่ม 
 

เทคนิคในการสร้างงานวิจัย 

1. เลือกหัวข้อท่ีตรงกับสาขาท่ีจะขอตําแหน่งทางวิชาการ 

2. เลือกหัวข้อท่ีแตกต่างและท้าทาย 

3. การเขียนอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ควรเขียนให้มาก เพราะเป็นเรื่องสําคัญ 

เทคนิคการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1. ควรม่ันใจในคุณภาพของผลงานตนเองก่อนจึงค่อยยื่น วิทยากรท่านหนึ่ง กล่าวว่า “ให้คะแนนตนเองถึง 

90% ก่อนจึงจะยื่นส่งผลงาน” เพราะอย่างไรแล้ว ผลงานเหล่านั้น จะถูกส่งออกไปยัง Reader ภายนอก

มหาวิทยาลัย และ Reader เหล่านั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีส่วนใหญ่มีตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

และศาสตราจารย์ และถ้าผลงานไม่ดีพอจะโดนแก้ไขมาก มีปัญหามาก 

2. ศึกษาระเบียบการยื่นขอตําแหน่งให้แน่ชัด รวมท้ังศึกษารูปแบบการเขียนตําราให้ถูกต้อง เพ่ือไม่ให้

เสียเวลา 

3. ปรึกษาผู้รู้ ซึ่งอาจเป็น หน่วยงานท่ีดูแลเรื่องนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ท่ีเคยผ่านการขอตําแหน่งมาแล้ว เพ่ือ

ไม่ต้องเสียเวลาหลงทาง ผู้ให้คําปรึกษามีความสําคัญมาก ได้แก่ ผู้ให้คําปรึกษาด้านงานวิจัย การเขียน 

และการใช้ภาษา 

4. ผลงานท่ียื่นขอตําแหน่งทางวิชาการไม่จําเป็นต้องมากชิ้น สิ่งสําคัญน้อยชิ้นก็ไดแ้ต่ต้องมีคุณภาพ 

ปัญหาและอุปสรรคในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1. ปัญหาหลักของการสร้างผลงานทางวิชาการ คือ เรื่องของเวลา เนื่องจากงานประจําและงานแทรก ทําให้

การผลิตผลงานทางวิชาการขาดความต่อเนื่อง 

2. อุปสรรคมีอยู่ตลอด แต่เหนื่อยก็พักและพยายามตั้งรับกับสิ่งท่ีเข้ามา เท่านั้นเอง 

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1. อดทนให้มาก ตั้งใจมุ่งม่ัน ให้แข่งกับตัวเองอย่าแข่งกับคนอ่ืน และดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตตัวเอง 

2. ต้องจัดการเรื่องเวลา และปรับวิธีการทํางานให้มีความยึดหยุ่น เช่น 

� ช่วงใดท่ีว่างจะลงมือทําผลงานทันที ต้อง make time  

� อยู่มหาวิทยาลัยทํางานของมหาวิทยาลัย อยู่บ้านทํางานวิชาการ 

� งานประจําทําให้เสร็จ 10.00 น. หลังจากนั้นทํางานจรหรืองานแทรก หลัง 19.00 น. เป็นเวลา

ของตนเอง 

 



ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1. ในระดับนานาชาติ การไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ คือ การไม่มีค่าในสังคม จะได้ไม่รับการยอมรับและ

จดจํา (recognize) ซึ่งตําแหน่งทางวิชาการท่ีถูกยอมรับและจดจําคือ ตําแหน่ง รศ. ข้ึนไป 

2. ผลงานท่ีร่วมสร้างกันหลายคน ก็ต้องกําหนดสัดส่วนให้ชัดเจน โดยแสดงหลักฐานสัดส่วนการมีส่วนร่วม

และระบุถึงภาระการทํางานชิ้นนั้นๆ ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับสัดส่วนซึ่งถ้าผลงานจะนํามายื่นขอตําแหน่ง

ทางวิชาการจะต้องมีสัดส่วนท่ีด ี

3. เวลามีความคิดใหม่ๆ เกิดข้ึน ให้บันทึกหรือจดโน้ตทันที เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการเขียนต่อไป 

4. สมุดโน้ตและปากกามีความสําคัญ เวลามีความคิด (idea) เกิดข้ึนต้องรีบบันทึกไว้ รวมท้ังต้องอ่านมากๆ 

และการเปิดหูเปิดตา ไปเท่ียว ดูหนัง ฟังเพลง จะช่วยให้เกิด idea จะบันทึกไว้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะถูก

นํามาประมวลเม่ือถึงเวลาท่ีต้องใช ้

5. เสนอให้สํานักพิมพ์ ช่วยออกแบบ template และออกแบบกระบวนการจัดพิมพ์ให้สะดวกและง่ายข้ึน 

6. การแบ่งระหว่างหนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอน 

� หนังสือเขียนสําหรับคนท่ัวไปอ่าน 

� ตําราให้เป็นส่วนหนึ่งของการสอนในวิชา อาจเขียนเฉพาะเรื่องใดเรือ่งหนึ่งหรือบทใดบทหนึ่งในสาระ

ท้ังหมดในคอร์สก็ได ้

� เอกสารประกอบการสอน เอกสารรวบรวมในชั้นเรียน มีการประเมินผล และรวบรวมเย็บเล่มเท่านั้น

ไม่มีการพิมพ์ออกมาเผยแพร่ สามารถนําตํารามาทดแทนได้ แต่ตํารานั้นต้องตาม Course 

description ซึ่งเอกสารประกอบการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพถูกยกระดับมีคุณภาพใกล้เคียง

กับตํารามาก 


