
ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด  แทนออมทอง
มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ผลกระทบของการบังคบัใช้ เกณฑ์ใหม่
และแนวทางปฏิบัติในการขอต าแหน่งทางวชิาการ

(ผศ. รศ. และ ศ.)



มีผลต่อการประเมินผลการท างาน



ประวัตติ าแหน่งทางวชิาการ

อายุ 25 ปี อาจารย์ระดบั 4 (จบโท)

อายุ 37 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ใช้เวลา 12 ปี)

อายุ 43 ปี รองศาสตราจารย์ (ใช้เวลา 6 ปี)

อายุ 45 ปี ย่ืนศาสตราจารย์ โปรดเกล้า 47 (ใช้เวลา 4 ปี)

อายุ 49 ปี ย่ืนศาสตราจารย์ญาณวทิย์ (ศ 11)

สาขาพนัธุศาสตร์ (Genetics) ---> ชีววทิยา (Biology)         



ประสบการณ์จริงมาบรรยาย

คณะกรรมการพจิารณาผลงานทางวชิาการ (กพว.) ❖

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิผลงานทางวชิาการ ผศ. รศ. ศ. ของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(กพอ.) ต ารา หนังสือ งานวจิัย

❖

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิผลงานเอกสารประกอบการสอน (ผศ.) 
และเอกสารค าสอน (รศ. ศ.)

❖

กรรมการสภาวชิาการมหาวทิยาลยั❖

ผู้ขอรับการประเมนิ ผศ. รศ. ศ. (รอบเดยีวผ่าน)❖



การท างานในคณะกรรมการพจิารณาผลงานวชิาการ (กพว.)

- อาจารย์ขาดก าลงัใจในการขอต าแหน่งทางวชิาการ
(ดูเป็นเร่ืองไกลตวั กระบวนการยุ่งยาก และผ่านยาก)

- กฎและระเบียบทีไ่ม่เอือ้ต่อการขอต าแหน่งทางวชิาการ
(การประเมนิการสอน)

- การใช้และตคีวามในกฎหมายและระเบียบทีค่ลาดเคล่ือนไป
จากส่ิงทีค่วรจะเป็น
(ท าจนเป็นวฒันธรรมขององค์กร)

❖



การก าหนดความ ลกัษณะ และการเผยแพร่

ต้องเรียนรู้ ก่อนทีจ่ะวางแผนขอต าแหน่งทางวชิาการ

- เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารค าสอน
- หนังสือ
- ต ารา
- งานบริการสังคม และอ่ืน ๆ
- งานวจิัย
ท าอย่างม ีเป้าหมาย และ ถูกกตกิา ทีค่ณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนดไว้



การพฒันาการเขียนเอกสาร

เอกสารประกอบการสอน                เอกสารค าสอน ❖

เอกสารค าสอน               ต ารา (ระเบียบใหม่ หนังสือไม่ได้)❖

พฒันา

พฒันา

ทฤษฎลีงิบนเกาะ



เปรียบเทียบ ต ารา หนังสือ และผลงานวชิาการรับใช้สังคม

ต ารา เกณฑ์เก่า สามารถถ่ายส าเนาเยบ็เล่มได้
เกณฑ์ใหม่ เผยแพร่ด้วยวธีิพมิพ์ หรือ online

หนังสือ เกณฑ์เก่า ต้องเผยแพร่อย่างน้อยส่ีเดือน
เกณฑ์ใหม่ ไม่ได้กล่าวถึง

รับใช้สังคม เกณฑ์เก่า ไม่นับแสวงหาผลก าไรธุรกจิส่วนตัว
เกณฑ์ใหม่ ตัดส่วนนีอ้อกไป

ในเกณฑ์ใหม่ระดับศาสตราจารย์ไม่ต้องมีประเมินการสอน



บทความวชิาการ

ใช้ได้กบั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เท่าน้ัน
- มผีลการประเมนิในระดับ ดมีาก
- ต้องมกีารตรวจสอบวรรณกรรมอย่างเข้มแขง็
- การเขยีนต้องมกีารวเิคราะห์ และสังเคราะห์เน้ือหา



งานวจิัยตีพมิพ์ตามประกาศ ก.พ.อ.

ระดบัชาติ
ฐานข้อมูลศูนย์ดชันีการอ้างองิวารสารไทย 
(Thai Journal Citation Index-TCI)

TCI 1 และ TCI 2 (ต่อเน่ือง 6 เล่ม)

ระดบันานาชาติ (19 ฐานข้อมูล ผู้ทรงมกัไม่ทราบ)
ฐานข้อมูล SCOPUS (SNIP) และ ISI Impact Factor

(Quartile)

Q1, Q2, Q3 และ Q4



19 ฐานข้อมูล



เกณฑ์ใหม่ (พนักงานมหาวทิยาลยัองิใช้กบัข้าราชการพลเรือน)  



การขอต าแหน่งทางวชิาการ (เดิม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต ารา (หนังสือ), บทความ,

งานบริการสังคม และ/หรืองานวจิัย
❖

เอกสารประกอบการสอน

รองศาสตราจารย์     ต ารา (หนังสือ) และงานวจิัย❖

เอกสารค าสอน
ศาสตราจารย์ ต ารา (หนังสือ) และ/หรืองานวจิัย❖

เอกสารค าสอน



เกณฑ์ใหม่ (บทเฉพาะกาล)

ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนีใ้ห้ใช้บังคบัเม่ือพ้นก าหนด
หน่ึงปี นับตั้งแต่ วนัประกาศราชกจิานุเบกษา เป็นต้นไป

เร่ิมใช้ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561



แนวความคดิการออกกฎหมายในเกณฑ์ใหม่

ท าให้การเข้าสู่ต าแหน่งง่าย (มนิีดเดยีวที่ง่าย) มากขึน้

ท าให้การเข้าสู่ต าแหน่งหลากหลาย (สับสน) มากขึน้

ท าให้การเข้าสู่ต าแหน่งได้มาตรฐาน (ไม่ยากแต่ยากมาก) ขึน้

❖

❖

❖



การขอต าแหน่งใน เกณฑ์ใหม่

ท าให้การเข้าสู่ต าแหน่ง ง่ายมาก ขึน้



เร่ิมต้นการขอต าแหน่งระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณสมบัต ิ❖

ปริญญาตรี และสอนมาแล้ว 9 (6) ปี
ปริญญาโท และสอนมาแล้ว 5 (4) ปี
ปริญญาเอก และสอนมาแล้ว 2 (1) ปี 
(พ้นระยะทดลองการปฏิบัตงิาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                     รองศาสตราจารย์ 
2 ปี (เดมิ 3 ปี) 



การขอต าแหน่งใน เกณฑ์ใหม่

ท าให้การเข้าสู่ต าแหน่ง หลากหลาย มากขึน้



เกณฑ์การขอระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณสมบัต ิ❖

- ผลงานวจิัย 2 เร่ือง (แนะน าให้ใช้แบบนี)้
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานวชิาการลกัษณะอ่ืน 1 เร่ือง
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานวชิาการรับใช้สังคม 1 เร่ือง
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และต ารา/หนังสือ 1 เล่ม

ผลงานมคุีณภาพ ดี และมปีริมาณงาน อย่างน้อย

(คุณภาพ ดี ต้องอยู่ในฐาน TCI ฐาน 1 หรือ 2)

ผศ. รุ่นใหม่มหีรือไม่มตี ารา/หนังสือ (งาน 2 ช้ิน)



ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์

อาจใช้ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม หรือบทความวิชาการที่มีคุณภาพ ดีมาก
แทน การวจิัย 



เกณฑ์การขอระดับรองศาสตราจารย์

คุณสมบัต ิเป็น ผศ. 2 ปี   ❖

- ผลงานวจิัย 2 เร่ือง (แนะน าให้ใช้แบบนี)้
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืน 1 เร่ือง
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานรับใช้สังคม 1 เร่ือง
และ ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม

วธีิที ่1 มคุีณภาพ ดี และมปีริมาณ อย่างน้อย

รศ. รุ่นใหม่ม ี2 วธีิ มหีรือไม่ต ารา/หนังสือ (งาน 3 ช้ิน)

(คุณภาพ ดี ต้องอยู่ใน Quartile 3 หรือ 4 อย่างน้อย TCI 1)



เกณฑ์การขอระดับรองศาสตราจารย์

คุณสมบัต ิเป็น ผศ. 2 ปี  ❖

- ผลงานวจิัย 3 เร่ือง มคุีณภาพ ดมีาก 2 เร่ือง และ ดี 1 เร่ือง
- ผลงานวจิัยมคุีณภาพ ดมีาก 2 เร่ือง และผลงานวชิาการใน
ลกัษณะอ่ืนมคุีณภาพ ด ี1 เร่ือง

- ผลงานวจิัยมคุีณภาพ ดมีาก 2 เร่ือง และผลงานวชิาการรับใช้
สังคมมคุีณภาพ ดี 1 เร่ือง 

วธีิที ่2 มคุีณภาพ ดมีาก และมปีริมาณ อย่างน้อย

(คุณภาพดมีากต้องอยู่ใน Quartile 1 หรือ 2 อย่างน้อย 3 หรือ 4)



รองศาสตราจารย์สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจใช้ ต ารา/หนังสือที่มีคุณภาพ ดีมาก อย่างน้อย 2 เล่ม 
และมคุีณภาพ ดี 1 เล่ม แทนงานวจิัย (รวม 3 เล่ม)



ศาสตราจารย์ สายวทิยาศาสตร์

คุณสมบัต ิเป็น รศ. 2 ปี ❖

- ผลงานวจิัย 5 เร่ือง ในวารสารนานาชาติ ที ่ก.พ.อ. ก าหนด หรือ
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง ในวารสารนานาชาต ิที ่ก.พ.อ. ก าหนด
และผลงานอ่ืนใน ระดบันานาชาติ/รับใช้สังคม 5 เร่ือง
และ ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม

วธีิที ่1 มคุีณภาพ ดมีาก และมปีริมาณ อย่างน้อย

ศ. รุ่นใหม่ม ี2 วธีิ มหีรือไม่ต ารา/หนังสือ 

(คุณภาพ ดมีาก ต้องอยู่ใน Quartile 3 หรือ 4)



คุณสมบัต ิเป็น รศ. 2 ปี (สายวทิยาศาสตร์)❖

- ผลงานวจิัย 5 เร่ือง ใน วารสารนานาชาติ ที ่ก.พ.อ. ก าหนด
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง ใน วารสารนานาชาต ิที ่ก.พ.อ. ก าหนด
และผลงานอ่ืนในระดบันานาชาติ/รับใช้สังคม 5 เร่ือง

วธีิที ่2 มคุีณภาพ ดเีด่น และมปีริมาณ อย่างน้อย

ศาสตราจารย์ สายวทิยาศาสตร์

(คุณภาพ ดเีด่น ต้องอยู่ใน Quartile 1 หรือ 2)

ศ. รุ่นใหม่ม ี2 วธีิ มหีรือไม่ต ารา/หนังสือ



ศาสตราจารย์ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

- ผลงานวจิัย 2 เร่ือง ในวารสารนานาชาต ิหรือ TCI กลุ่ม 1 หรือ
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง ในวารสารนานาชาต ิหรือ TCI กลุ่ม 1

และผลงานอ่ืนในระดบันานาชาติ/รับใช้สังคม 5 เร่ือง
และ ต ารา/หนังสือ 2 เล่ม

วธีิที ่1 มคุีณภาพ ดมีาก และมปีริมาณ อย่างน้อย

ศ. รุ่นใหม่ม ี2 แบบ มหีรือไม่มตี ารา/หนังสือ

(ยงัสามารถตพีมิพ์งานวจิัย ภาษาไทย ได้)



ศาสตราจารย์ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

- ผลงานวจิัย 3 เร่ือง ในวารสารนานาชาต ิหรือ TCI กลุ่ม 1

- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง ในวารสารนานาชาต ิหรือ TCI กลุ่ม 1

ผลงานอ่ืนในระดบันานาชาติ/รับใช้สังคม 5 เร่ือง และต ารา/
หนังสือ 1 เล่ม 

- ต ารา/หนังสือ 3 เล่ม

วธีิที ่2 มคุีณภาพ ดเีด่น และมปีริมาณอย่างน้อย

ศ. รุ่นใหม่ม ี2 แบบ มหีรือไม่มตี ารา/หนังสือ 



ประเภท ของผลงานทางวชิาการ (4 กลุ่ม)



ประเภท ของผลงานทางวชิาการ (ต่อ)



การขอต าแหน่งใน เกณฑ์ใหม่

ให้การเข้าสู่ต าแหน่ง ได้มาตรฐาน มากขึน้ (ไม่ยากแต่ยากมาก) 



การขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในเกณฑ์ใหม่

- ผลงานวจิัย 2 เร่ือง 
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานวชิาการลกัษณะอ่ืน 1 เร่ือง
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานวชิาการรับใช้สังคม 1 เร่ือง
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และต ารา/หนังสือ 1 เล่ม

ผลงานมคุีณภาพ ดี และมปีริมาณงาน อย่างน้อย

จ าเป็น ต้องใช้งานวจิัยอย่างน้อย 1 เร่ือง (สายวทิยาศาสตร์)
อาจใช้ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการ

รับใช้สังคม หรือบทความวชิาการที่มีคุณภาพ ดีมาก แทนการวจิัย 
(สายสังคม)



ข้อก าหนด ในเกณฑ์ใหม่ที่ท าให้มาตรฐาน (ยาก) สูงขึน้

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงาน
หลังจาก ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม 
(งานเน่า) 
- สะสมผลงานไม่ได้ และไม่มคีวามต่อเน่ืองของ
งานวจิัยทีท่ า (ต้องม ีการวางแผน และ กกัตุน ก่อนตีพมิพ์)

- ในกรณีทีต้่องแก้ไขผลงาน วนัแต่งตั้งจะนับจากวนัที่
แก้ไขน้ันเสร็จแล้ว (ต้องน ามาเผยแพร่อกีคร้ัง)
มาตรฐานผู้ตรวจยงั เหมือนเดมิ ไม่ได้เปลีย่นไปตามเกณฑ์











การท าเอกสารประกอบการสอน และเอกสารค าสอน

ผู้ขอต้องมี ช่ัวโมงสอนในวิชาใดวิชาหน่ึงของสถาบัน 
อุดมศึกษา ซ่ึงเทยีบค่า ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ

ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้สอนหลายวิชาในวิชาที่มีผู้ร่วมสอน
หลายคน จะต้องเสนอเอกสารใน ทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่สอน 
ซ่ึงรวมกนัไม่น้อยกว่าสามหน่วยกติ

ของเดมิ สอนวชิาใดวชิาหน่ึงอย่างน้อยหน่ึงภาคการศึกษา



การมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ

1. ผลงานที่ ไม่ใช่งานวิจัย (ต ารา หนังสือ บทความวิชาการ 
งานบริการสังคม และอ่ืน ๆ) ต้องเป็น ผู้ด าเนินการหลัก และมี
ส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

2. ผลงานทีเ่ป็น งานวจิัย
2.1 มส่ีวนร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

2.2 เป็น ผู้ด าเนินการหลกั (corresponding author) 
และมผีลงานที่สอดคล้องรวมกนั ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

งานวชิาการ หน่ึงช้ิน ใช้ได้แค่หน่ึงคนเท่าน้ัน ยกเว้น ท าสองคน



การมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ (ต่อ)

2.3 ในกรณีผลงานวิจัยที่ เป็นชุดโครงการ ผู้ขอจะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก ในบางโครงการของชุดโครงการ อย่างน้อย
1 เร่ือง และมปีริมาณผลงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2.4 ในกรณีงานวิจัยที่ด าเนินการ เป็นชุดต่อเน่ือง กัน ผู้ขอ
จะต้องเป็น ผู้ด าเนินการหลัก และมีปริมาณผลงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50



การลงนาม รับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ

ถ้ามี ผู้ร่วมงานหลายคน ให้ทุกคนลงนามว่ามีส่วนร่วมร้อยละ
เท่าใด

1. กรณีไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมลงนามได้ ทุกคน ถือว่าทุกคน
มส่ีวนร่วมเท่าเทยีมกนั

2. กรณีผู้ร่วม บางคน ไม่ลงนาม ให้หัวหน้าภาควิชา หรือ
คณบดี และผู้ขอ เป็นอย่างน้อย ลงนาม พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลที่
ผู้น้ันไม่สามารถลงนามได้



หมวด 2 การลงโทษ (หลายหลาย และฟ้องกนัง่ายมาก)

กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกบั
ความเป็นจริง หรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการของผู้อ่ืน หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ในการ
เสนอของต าแหน่งทางวชิาการโดยอ้างองิว่าเป็นผลงานของตน หรือ
น าผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหน่ึงฉบับ หรือคดัลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิม ของตน 
โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้อ่ืน หรือเบี่ยงเบนผลการศึกษาและไม่เสนอผลงานตามความ
เป็นจริง

การคดัลอกผลงานทางวชิาการ (plagiarism)



หมวด 2 การลงโทษ

ห้ามไม่ให้ผู้น้ันของต าแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าห้าปี 
แต่ไม่เกนิสิบปี



การย่ืนอุธรณ์

ย่ืนอธุรณ์ได้ 2 คร้ัง ภายใน 90 วนั

ย่ืนต่อสภามหาวทิยาลยั           กพว.          ผู้ทรงชุดเดมิ



เกณฑ์ใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. ศ.
- วธีิปกติ 3-5 คน (เดิม 3 คน)
- วธีิพเิศษ อย่างน้อย 5 คน (เดิม 5 คน)
ผศ. รศ. มติเกนิกึง่หน่ึง ผลงาน ดีมาก
ศ. มติส่ีในห้า ผลงาน ดีเด่น



เกณฑ์ใหม่ มหาลยัแต่ละแห่งสามารถก าหนดเกณฑ์ใหม่ได้

ทั้งนี้ สภาสถาบันอุดมศึกษา อาจก าหนด หลักเกณฑ์
เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบาย
การพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้ แต่
ต้อง ไม่ต ่ากว่า มาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. ก าหนด



เกณฑ์ใหม่ จริยธรรมการท าวจิัย

หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการ
วิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต าแหน่งจะต้องย่ืนหลักฐาน
แสดงการอนุญาต จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ของสถาบันที่มีการด าเนินการ 







แบบฟอร์มขอต าแหน่งทางวชิาการ

- กพอ.03 (ผศ. รศ. ศ.)

- กพอ.04 (ผศ. รศ. ศ.)

- กพอ.05 (ศ. 11)



ค าถาม

เกณฑ์ใหม่ เม่ือเปรียบกบั เกณฑ์เก่า เอื้อต่อการขอต าแหน่งทาง
วชิาการหรือไม่ ?



การก าหนดช่ือสาขา



การก าหนดช่ือสาขา (24 กลุ่มสาขาวชิา)

01 กลุ่มวทิยาศาสตร์ธรรมชาต ิ(Natural Science)
0141 ชีววทิยา (Biology)
0142 พฤกษศาสตร์ (Botany)
0143 สัตววทิยา (Zoology)
0157 ฟิสิกส์เชิงทฤษฎ ี(Theoretical Physics)

- 015701 ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ (Nuclear Physics)
- 015702 ฟิสิกส์พลาสมา (Plasma Physics)
- 015703 ฟิสิกส์อนุภาค (Particle Physics)
- 015704 ฟิสิกส์ควอนตมั (Quantum Physics)



การก าหนดช่ือสาขา
18 กลุ่มเทคโนโลย ี(Technology)

1806 เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information science)
- 180601 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and communication)
- 180602 โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (Telecommunication and 

computer network)
- 180603 วทิยาการคอมพวิเตอร์ (Computer science)
- 180604 การพฒันาซอฟต์แวร์ (Software development) หรือการพฒันาระบบ 

(System development)
- 180605 วทิยาการข้อมูล (Data science)
- 180606 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพวิเตอร์ (Human-computer 

interaction)
- 180607 ระบบสารสนเทศ (Information system)
- 180608 ความมัน่คงของระบบคอมพวิเตอร์ (Computer security)



การก าหนดช่ือสาขา
51 กลุ่มเกษตรศาสตร์ (Agriculture)
5101 การปรับปรุงพนัธ์ุพืช (Plant breeding)
5102 พืชไร่ (Agronomy)

- 510201 ระบบการปลูกพืช (Cropping system)
- 510202 การผลติพืชไร่ (Field crop production)
- 510203 พืชอาหารสัตว์ (Forage crops)

5103 พืชศาสตร์ (Plant science)
5104 พืชสวน (Horticulture)
5105 โรคพืชวทิยา (Plant pathology)
5106 กฏีวทิยา (Entomology)

- 510601 พษิวทิยาของแมลง (Inset toxicology)
- 510602 อนุกรมวธิานของแมลง (Insect taxonomy)
- 510603 โรควทิยาของแมลง (Insect pathology)
- 510604 กฏีวทิยาส่ิงแวดล้อม (Environmental entomology)



ค าถาม ถ้าสอนอยู่คณะวศิวกรรมศาสตร์จ าเป็นต้องขอ สาขา
ทีเ่กีย่วข้องกบัวศิวะ ตามที ่ก.พ.อ. ประกาศหรือไม่ ?

การก าหนดช่ือสาขา

ค าถาม การก าหนดสาขาต้องยดึตามวุฒิการศึกษาทีจ่บมา
ในระดับ สูงสุด หรือไม่ ?

สาขาทีจ่บ สาขาทีก่ าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
วชิาทีเ่ปิดสอน ต ารา/หนังสือทีเ่ขียน และงานวจิัยที่ท า

ต้องสอดคล้องกนั



ระยะเวลาการด าเนินงาน

• ระยะเวลาเร็วทีสุ่ด 3 เดือน 6 วนั 
• ระยะเวลามากทีสุ่ด 1 ปี 11 เดือน  
• ระยะเวลาโดยเฉลีย่ 6 เดือน 14 วนั  

กรณีที่ผลการประเมินเป็นเอกฉันท์น้ัน สามารถด าเนินการได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น  เน่ืองจากไม่ต้องมีการประชุมสรุปผลงานทางวิชาการ
ของกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (กพว.)  ส่วนกรณีที่ใช้ระยะ
เวลานานน้ัน  เ น่ืองมาจาก ขั้ นตอนการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ (ไม่ตรงสาย หรือมีน้อย)  การส่งผลการ
ประเมินล่าช้า (ต้องโทรตาม) และ การนัดประชุม (นัดแล้วไม่มา)

(กพว.)



Website รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.อ.
http://basd.mua.go.th/index.php

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
❖



Website รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.อ.

ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิทีต่รงตามสาขาทีข่อจ านวน 3 คน❖

ในกรณีทีไ่ม่มสีาขาทีต่รงให้ใช้สาขาทีเ่กีย่วข้อง (อยู่ในฐาน)❖

ในกรณทีีไ่ม่มผู้ีทรงคุณวุฒิในฐานข้อมูล ให้ท าเร่ือง
เสนอขอ ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป (ในกรณีพนักงาน
มหาวทิยาลยัอาจเสนอขอจากสภามหาวทิยาลยั)

❖



ประสบการณ์งานตีพมิพ์ผลงานวจิัย

วารสารทีอ่ยู่ใน Scopus ต ่า ๆ ตพีมิพ์ง่ายและ
รวดเร็วกว่า TCI 1 (ประมาณหน่ึงปี) 

❖

คดิเหมือน ๆ กนั แย่งกนัตีพมิพ์ TCI 1 (รอตพีมิพ์สองปี)



ไม่แน่นอนเสมอไป 

โดยเฉพาะงานวจิัยพืน้ฐาน

ส าคัญที่ตีพมิพ์ในวารสารทีว่งการยอมรับ



ตพีมิพ์ในวารสารทีว่งการวชิาการของเรายอมรับ❖

วารสารทีทุ่น สกว. ยอมรับ



ประสบการณ์งานตีพมิพ์

การใช้โปรแกรมช่วยเขยีนภาษาองักฤษ❖



ข้อมูลการเสนอขอก าหนด ต าแหน่งทางวิชการระดับ รศ. ศ. พบว่าผู้
เสนอขอที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง ส่วนใหญ่เกิดจาก
ต ารา/หนังสือไม่ผ่าน เกณฑ์คุณภาพตามที ่กพอ. ก าหนด  ดงันี้

ร้อยละ 50 มี เน้ือหาไม่ต่อเน่ืองและสมบูรณ์ ขาดความลกึซ้ึง และไม่ทันสมัย    

ร้อยละ 30 ไม่มีการ สอดแทรก ความคิดริเร่ิม หรือประสบการณ์ที่เกิดจากการ
ค้นคว้า วิจัยของผู้เสนอขอ ลงในเน้ือหา หรือมีการสอดแทรกอยู่น้อย
เกนิไป   

ร้อยละ 20 ไม่มีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ การเขียนอธิบายไม่ชัดเจน เน้ือเร่ืองไม่มี
ความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังพบว่าประเด็นในเร่ืองการเขียนอ้างอิง
ทีไ่ม่ถูกต้อง (อ่ืน ๆ)



ฐานข้อมูลตดิตามการขอต าแหน่งทางวชิาการ

อยู่ในช่วงการด าเนินการ





บทสรุปการขอต าแหน่งทางวชิาการ ของผม

มุ่งมัน่สู่ยอดเขาทีสู่งชัน คดิมาตลอดว่าบนยอดเขามอีะไร 
แต่พอเดินมาถึง มแีต่ความว่างเปล่า

อยากใช้เวลาทีเ่หลือ สร้างคนรุ่นต่อไป มารับช่วงงานวจิัย
และ ช่วยคนรุ่นหลงั ให้ก้าวหน้าทางต าแหน่งทางวิชาการ

ชีวติเห็นคนรวยมามาก เห็นคนเรียนเก่งมามาก
แต่เห็นคนมคีวามสุขน้อยลง 
ความสุขทีแ่ท้จริง คือ ครอบครัว



เร่ืองที่อยากจะบรรยายเพิม่

การเขียนต ารา /หนังสือ อย่างถูกต้อง เพ่ือใช้ในการ
ขอต าแหน่งทางวชิาการ (ผศ. รศ. ศ.)

แนวความคิดการท าวิจัยไปสู่ การปฏิบัติจริง เพ่ือใช้
ในการขอต าแหน่งทางวชิาการ (ผศ. รศ. ศ.)

❖

❖



คลนิิกรับปรึกษาการขอต าแหน่งทางวชิาการ

การท าวจิัย การเขียนงานวจิัย แนวทางในการท าวจิัย ❖

การเขยีนเอกสารประกอบการสอน และเอกสารค าสอน
วชิาทีจ่ะเขยีน การก าหนดหัวข้อ และแนวทางในการเขียน

❖

การเขยีนต ารา และหนังสือ
วชิาทีจ่ะเขียน การก าหนดหัวข้อ และแนวทางในการเขยีน 

❖

การเลือกสาขาในการขอต าแหน่งทางวชิาการ (ระเบียบใหม่) ❖

เร่ืองอ่ืน ๆ เช่น การขอต าแหน่ง รายงานการประชุมวชิาการ 
(ปัญหา และแนวทางของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั) 

❖



คลนิิกรับปรึกษาการขอต าแหน่งทางวชิาการ

วนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

❖ 13.00-17.00 น. (ช่วงบ่าย)



ขอบคุณครับ



ขอค าถามแลกเปลีย่นความคดิ

ตอบตามประสบการณ์ที่ผมมีอยู่



การติดต่อ

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง (ปู)

tanomtong@hotmail.com

080-1864518


