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สรุ ปองค์ ความรู้ ทไี่ ด้ จากการร่ วมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ประสบการณ์ การเข้ าสู่ ตาแหน่ งทางวิชาการ ครั้งที่ 1
1. การเตรียมตัว/วางแผน สาหรับการเข้ าสู่ ตาแหน่ งทางวิชาการ
1.1 ต้องมี การสร้ างแรงจูงใจ ให้คานึ งถึ งเงิ นเดื อนและค่าตอบแทนที่ จะได้รับมาเป็ นค่าใช้จ่า ย
ในครอบครัว และเงินเดือนที่จะได้รับเพิ่มในอนาคต เพื่อความสุ ขของคนในครอบครัว
1.2 ให้เปรี ยบเทียบตนเองกับเพื่อนร่ วมรุ่ นที่มีตาแหน่งทางวิชาการ จะได้เกิดความมุ่งมัน่ และมี
กาลังใจในการทางาน
1.3 ต้องมี การวางแผน วางกรอบเวลา วางแผนการขอทุ น และลงมื อท างานอย่างจริ งจัง ขยัน
ตั้งใจทางานอย่างต่อเนื่อง ทาทุกวัน จะได้ไม่ลืม
1.4 ต้องทางานกับ คนทุ กกลุ่ มให้ไ ด้ เพื่ อสร้ างเครื อข่ าย อย่าเก็บ ตัว การปิ ดตัวเองเป็ นจุ ดจบ
ของชีวติ ของการทาผลงานทางวิชาการ
1.5 ทางานร่ วมกับชุมชน เพื่อจะได้นาข้อมูลมาทาผลงานทางวิชาการ
1.6 อาจารย์ใ นมหาวิท ยาลั ย ต้อ งขยัน ท างานวิ จ ัย เพื่ อ น าความรู ้ ใ หม่ ม าสอนนิ สิ ต มาเขี ย น
บทความทางวิชาการ หนังสื อ และตารา จะนาไปสู่ การได้ตาแหน่งทางวิชาการ
1.7 จัดสรรเวลา เช่ น ตื่นเช้าทุกวันมาทาผลงาน ช่ วงปิ ดภาคเรี ยนให้เวลาทางานวิจยั อย่างเต็มที่
เต็มเวลา
1.8 วางแผนชัดเจนว่าภายในกี่ปีต้องได้ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และต้องกาหนดเป้ าหมายที่
ชัดเจน
1.9 กาหนดเป้ าหมายให้กบั ตนเองว่าถ้าไม่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกต้องมีตาแหน่ งทาง
วิชาการให้ได้
2. การจัดทาเอกสารประกอบการสอน /เอกสารคาสอน มีการเตรี ยมตัว หรื อวางแผนการเขียนเอกสาร
อย่างไรบ้ าง ให้ แล้วเสร็จตามกาหนดทีว่ างไว้
2.1 เลือกรายวิชาที่จะทาเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน ในรายวิชาที่เป็ นข้อเท็จจริ ง
ไม่ตอ้ งอาศัยการวิเคราะห์ ตีความ ซึ่ งอาจทาให้เกิดความผิดพลาดได้
2.2 ลงมือทางานอย่างจริ งจัง ขยัน ตั้งใจทางานอย่างต่อเนื่อง ทาทุกวัน จะได้ไม่ลืม
2.3 นาเอกสาร เนื้ อหาวิชาที่ใช้สอนนิ สิต มารวบรวมเป็ นรู ปเล่ม และส่ งให้อาจารย์ต่างสาขาวิชา
หรื อนิ สิตช่ วยอ่าน ถ้าอ่านแล้วเข้าใจ ให้ส่งผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ เป็ นเพื่อนที่เรี ยนมาด้วยกัน หรื อ
อาจารย์ที่สอนสมัยเรี ยนช่วยประเมินในเบื้องต้น
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3. คาแนะนาในการประเมินผลการสอน
3.1 ควรมีการทบทวนการสอน ก่อนเข้าบทเรี ยน เพื่อให้กรรมการเห็นความเชื่ อมโยงระหว่าง
เนื้อหาที่จะสอนกับเนื้อหาที่สอนมาแล้ว
3.2 ชี้แจงเนื้ อหาการสอนในวันที่มีการสอน
3.3 เนื้อหาที่สอนนิสิตควรเป็ นความรู ้ใหม่ และถ้าได้จากการศึกษาค้นคว้าจากการวิจยั ของตนเอง
จะดีมาก
3.4 เตรี ยมตัวก่อนเข้าประเมินการสอน ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยสอน ว่าอยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้
3.5 การบันทึกภาพการสอน ต้องบันทึกโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์
3.6 การเลือกกลุ่มนิสิต นิสิตบางกลุ่ม ไม่พร้อม เข้าเรี ยนสาย ไม่ต้ งั ใจเรี ยน ไม่ควรเลือกเป็ นกลุ่ม
นิสิตที่ใช้ประเมินการสอน
3.7 เตรี ยมคาถามเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้นิสิตตอบคาถาม
3.8 เปิ ดโอกาสให้นิสิตได้ซกั ถามในห้องเรี ยน
3.9 นาปฏิสัมพันธ์ของนิสิตในชั้นเรี ยน รวมทั้งผลการประเมินจากนิสิต มาพัฒนาการสอนและ
เอกสารประกอบการสอนของตนเอง
3.10 รับผิดชอบสอนรายวิชาเดิมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดความชานาญ เชี่ยวชาญในรายวิชานั้น
และสามารถพัฒนาเนื้ อหาของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอนได้
4. การสรรหาแหล่ งทุนทาวิจัย และเทคนิคการทาผลงานวิจัย
4.1 ขอรับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากกองทุนวิจยั
4.2 ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
4.3 แหล่งทุนจากคณะ (ถ้ามี) และเสนอแนะว่าทุกคณะควรสนับสนุนเงินทุนทาวิจยั
4.4 ผลิตผลงานวิจยั หลายเรื่ อง และเลือกเรื่ องที่มีคุณค่าที่สุด ดีที่สุด ไปขอตาแหน่งทางวิชาการ
5. การทาบทความทางวิชาการ แนะนาการเลือกหัวข้ อทีจ่ ะเขียนบทความทางวิชาการ แหล่งตีพมิ พ์
5.1 เลือกทาเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะขอตาแหน่ง
5.2 ต้องใจกล้าในการส่ งผลงานให้ผอู ้ ื่นอ่าน ช่วยติง ช่วยแก้ไข
5.3 เลือกลงตีพิมพ์ในวารสารที่เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย ในฐานข้อมูลต่าง ๆ
5.4 ขยันอ่าน ฝึ กวิเคราะห์ และสังเคราะห์
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6. การเขียนหนังสื อ หรือตารา มีเทคนิควิธีการเขียน มีข้อควรระมัดระวัง อย่างไร
6.1 ก่อนส่ งผลงานให้ตรวจทานหลาย ๆ ครั้ง
6.2 ตรวจสอบคาผิดคาถูก ความคงเส้นคงวา
6.3 ลาดับหัวข้อควรเป็ นรู ปแบบเดียวกันตลอดเล่ม
6.4 รู ปภาพมีการอ้างอิงที่มา
6.5 อ้างอิงให้ครบถ้วน
6.6 พัฒนาเอกสารคาสอนไปเป็ นตาราได้
7. แนะนาเทคนิค วิธีการอื่น ๆ จากประสบการณ์การขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการทีผ่ ่านมา
7.1 ให้คิดว่าการเข้าสู่ ตาแหน่งทางวิชาการเป็ นหน้าที่ของอาจารย์ทุกคน
7.2 เมื่อส่ งผลงานลงตีพิมพ์ในวารสาร หากผูท้ รงคุณวุฒิเสนอให้ปรับปรุ งแก้ไข ขอให้รีบแก้ไข
ตามคาแนะนา ไม่จาเป็ นไม่ควรโต้แย้งหากไม่มีเหตุผลในเชิงวิชาการเพียงพอ
8. เสนอผลงานทางวิชาการเพือ่ ขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ ทาอย่างไร ให้ เสนอครั้งเดียว
ผ่าน
8.1 เลือกเสนอผลงานที่มีความทันสมัย
8.2 ให้ส่งผลงานที่ตนเองประเมินผลงานของตนเองแล้ว และมัน่ ใจในคุณภาพของผลงาน
8.3 ให้ยนื่ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เมื่อมีผลงานพร้อม และสมบูรณ์ที่สุด
9. ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
9.1 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน ห้องทางาน เอกสารการค้นคว้า จัดภาระงานสอนที่พอเหมาะ
9.2 ควรส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีความรู ้ ความเข้าใจ ในระเบียบ หลักเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ ช่วยแนะนาผูข้ อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้
9.3 ควรมีระบบพี่เลี้ยงในการทาผลงานทางวิชาการ
9.4 ต้องศึกษาระเบียบให้เข้าใจด้วยตนเอง อาจสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เพื่อความมัน่ ใจ
9.5 คณะศึกษาศาสตร์ ยนิ ดีเป็ นที่ปรึ กษาด้านการทาผลงานทางวิชาการ และมีแหล่งเรี ยนรู ้
ทางวิชาการ
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10. ข้ อมูลเพิม่ เติม
10.1 งานวิจยั ต้องได้รับการเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่มี peer review
10.2 งานวิจยั ที่เผยแพร่ โดยการนาเสนอภาคโปสเตอร์ ไม่อาจนามาเป็ นผลงานทางวิชาการที่จะขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้
10.3 กรณี ตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ อนุ โลมให้ถือเป็ นวารสารทางวิชาการได้ กรณี มีหนังสื อ
รับรองจากบรรณาธิ การวารสารว่า วารสารนั้นมี peer review
10.4 คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการจะรับพิจารณาเฉพาะผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนดแล้ว กรณี ผขู ้ อกาหนดตาแหน่ งทาง
วิชาการมีหนังสื อรับรองจากบรรณาธิ การวารสารว่าจะตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการใน
วารสารนั้น ไม่ถือว่าผลงานทางวิชาการมีความสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด
10.5 แนะนาให้ผขู ้ อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เสนอรายงานการ
วิจยั ฉบับสมบูรณ์ควบคู่กบั บทความวิจยั เพื่อประกอบการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิ แต่หากมี
ความจาเป็ นอาจยกเว้นการส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้ แต่หากคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ประสงค์จะขอประเมินรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ผูข้ อกาหนดตาแหน่งจะต้องจัดส่ งรายงาน
วิจยั ฉบับสมบูรณ์ ให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิประเมิ นด้วย แต่หากมิ ได้มีการจัดทาไว้ให้ช้ ี แจงเหตุ ผล
ความจาเป็ นให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิทราบ
10.6 กรณี การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ หรื อทางสังคมศาสตร์
ยัง คงเห็ นความจาเป็ นที่ จะต้องส่ งรายงานวิจยั ฉบับ สมบู รณ์ ควบคู่ก ับบทความวิจยั เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิควบคู่กนั โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น

