
ศาสตราจารย์ (ญาณวทิย์) ดร.อลงกลด  แทนออมทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลมิ

แนวปฏิบัตกิารใช้เกณฑ์ และการสร้างผลงานวชิาการ
เพ่ือใช้ขอต าแหน่งทางวชิาการ (ผศ. รศ. ศ.)



ประสบการณ์ชีวติจริงมาบรรยาย

คณะกรรมการพจิารณาผลงานทางวชิาการ (ก.พ.ว.)❖

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิผลงานทางวชิาการ ผศ. รศ. ศ. ของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) ต ารา หนังสือ งานวจิัย บทความวชิาการ 
งานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และอ่ืน ๆ

❖





แนวทางการพฒันาการขอต าแหน่งวชิาการของ มทร.สุวรรณภูมิ

ต้นน า้ (ตัวอาจารย์ และคณะทีสั่งกดั) 
การเข้าใจเกณฑ์ การประเมนิการสอน ต ารา และหนังสือ

❖

กลางน า้ (กองการเจ้าหน้าที ่และเรขา ก.พ.ว.)
การเข้าใจเกณฑ์ การรับเร่ือง และการส่งเร่ือง 

❖

ปลายน า้ (ก.พ.ว. และสภามหาวทิยาลยั) 
การเลือกผู้ทรง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

❖



(เหลือ 6 ปี)
(เหลือ 4 ปี)
(เหลือ 1 ปี)

(เหลือ 2 ปี)

เราชาว มรภ.สุวรรณภูม ิยงัมอีาจารย์อกีมากที่ยงัพฒันาต าแหน่งวชิาการได้



การด าเนินงานคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งวชิาการ (ก.พ.ว.)

• ระยะเวลาเร็วทีสุ่ด 3 เดือน 
• ระยะเวลามากทีสุ่ด 1 ปี 6 เดือน
• ระยะเวลาโดยเฉลีย่ 6 เดือน

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



If I had six hours to chop down a tree, I'd spend the first four 
hours sharpening the axe. 

ถ้าข้าพเจ้ามีเวลา 6 ช่ัวโมงในการตัดต้นไม้ จะเอา 4 ช่ัวโมงไว้ลบัขวาน

อบัราฮัม ลนิคอล์น (Abraham Lincoln) 

ประธานาธิบดีคนที ่16 ของสหรัฐอเมริกา 
ได้รับการยกย่องว่า เป็นประธานาธิบดีที่
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดคนหน่ึงของสหรัฐ



การพฒันาตนเองสู่เส้นทาง ศาสตราจารย์

มผีลงานวชิาการ (วจิัย) ทีต่่อเน่ือง และสม า่เสมอ (10 ปี)❖

ให้วงการในศาสตร์ของสาขาน้ัน ๆ ยอมรับ ❖

มผีลงานวชิาการ (ตีพมิพ์) ด้านใดด้านหน่ึงโดดเด่น ❖

รวบรวมผลงานที่มมีาทั้งหมดมาเขยีนหนังสือหรือต ารา
แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ (Body of knowledge) 

❖



ก.พ.อ. ประกาศใช้ เกณฑ์ใหม่ปี 2564

รัฐมนตรีเซ็นวนัที่ 27 ธ.ค. 2564

ฉบับที่ ๑    



มีผลยกเลกิการใช้เกณฑ์  2560 โดยทนัที

ฉบับที่ ๒    



ในกรณทีีส่ภามหาวทิยาลยัไม่มีศาสตราจารย์
ให้ศาสตราจารย์คนนอกเป็นประธาน ก.พ.ว. ได้

ฉบับที่ ๓    



เกณฑ์ 2564 ยกเลกิ TCI เหมือนเดมิ
ไปประกาศไว้ในบทเฉพาะกาล

ฉบับที่ ๔    





ใครมีงานตีพมิพ์ TCI 1, 2 และมี Peer reviewer จ านวน 2 คน 
ให้รีบใช้ก่อน 23 มิถุนายน 2563 (ประมาณ 4 เดือน) 



บทเฉพาะกาล เกณฑ์ใหม่ปี 2564

ใครเผยแพร่งานวจิยัในวารสารระดบัชาติ TCI1 และ TCI2

ก่อนวนัที่ 8 มกราคม 2565 สามารถใช้ขอต าแหน่งทาง
วชิาการได้โดยอนุโลม



ประกาศ อว. วนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2565



ประกาศ อว. วนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2565



ผลงานวชิาการในเกณฑ์ 2564 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

ทบัซ้อนกบัผลงานเฉพาะด้าน 5 ด้าน
มรูีปแบบและการเผยแพร่ทีเ่หมือนกนั    

งานอ่ืนเพิม่จาก 10 เป็น 12



เป็นอาจารย์ก าลงัขอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(Assistant Professor)



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกณฑ์ใหม่ปี 2564 (สองช้ินงาน)

เกณฑ์ปี 2564 มี 3 ระดับ B  A  A+ (ตัด B+ ออกไป)
งานวจิัย ตีพมิพ์ระดับชาติ, นานาชาติ (7 ฐาน) และ ประชุมวชิาการใช้ได้

วธีิปกติ

งานวจิัยใช้ได้มากกว่า 3 คน    

ไม่ได้ก าหนดว่าเป็น First author

(3 ต าแหน่ง)    

มาก าหนดข้างล่างอกีคร้ัง



การมส่ีวนร่วมของงานวจิัยเกณฑ์ใหม่ปี 2564

เกณฑ์ปี 2564: บทความวจิยั 1 เร่ือง ใช้ได้มากกว่า 3 คน (ต าแหน่ง)



ผู้ประพนัธ์บรรณกจิ (Corresponding author)



การเผยแพร่งานวจิัย (การประชุมวชิาการ)

ประชุมวชิาการใช้ได้ได้โดยสมาคมวชิาการหรือวชิาชีพ และจัดคร้ังที่ 5 ขึน้ไป



เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าลงัขอ รองศาสตราจารย์
(Associate Professor)



รองศาสตราจารย์ เกณฑ์ใหม่ปี 2564 (วธีิที ่1) 3 ช้ินงาน

งานวจิยัใช้ได้ในวารสารระดบัชาติ และนานาชาต ิ(7 ฐาน)
หนังสือ/ต าราใช้ได้เพยีง 1 คน (สมมุตเิขยีน 2 คน)

ประชุมวชิาการใช้ไม่ได้

มีงานวจิัยและหนังสือ/ต ารา
ผลงานทุกอย่างต้อง B (เท่า ผศ.)วธีิปกติ

ตัวหนา

งานวจิัยได้มากกว่า 3 คน (ต าแหน่ง)     

ก าหนดว่าเป็น First author

มาก าหนดข้างล่างอกีคร้ัง



รองศาสตราจารย์ เกณฑ์ใหม่ปี 2564 (วธีิที ่2) 3 ช้ินงาน

มงีานวจิัย (ไม่มหีนังสือ/ต ารา)

เน้นไปที่งานวจิัย 2 เร่ืองต้องได้ A
เป็นFirst author หรือ 

Corresponding author

ผลงานมีทั้ง B และ A

ถ้าชอบเส่ียงแนะน าขอ 2 รอบ

ประชุมวชิาการใช้ไม่ได้

งานวจิยัใช้ได้ในวารสารระดบัชาติ และนานาชาติ (7 ฐาน)



เป็นรองศาสตราจารย์ก าลงัขอ ศาสตราจารย์
(Professor)



ศาสตราจารย์ เกณฑ์ใหม่ปี 2564 วธีิที ่1 (สายวทิยาศาสตร์)

งานวจิัยระดบันานาชาต ิ7 ฐาน 
ตาม ก.พ.อ. ก าหนด
Q1, Q2, Q3, Q4

หนังสือ/ต าราใช้ได้เพยีง 1 คน

มีงานวจิัยและหนังสือ/ต ารา

งานวจิัยนานาชาต ิ5 เร่ือง
วธีิปกติ

มาก าหนดข้างล่างอกีคร้ัง

ตัวหนา

งานวจิยัใช้ได้ในวารสารระดบันานาชาติ (7 ฐาน)



ศาสตราจารย์ เกณฑ์ใหม่ปี 2564 วธีิที่ 1 (สายสังคมศาสตร์)

วธีิปกติ
มีงานวจิัยและหนังสือ/ต ารา

หนังสือ/ต าราก าหนดต าแหน่งไว้ 1 เล่ม

มาก าหนดข้างล่างอกีคร้ัง

ตัวหนา

ใช้ผลงานตพีมิพ์
ในวารสารระดบัชาตไิด้
ปรับลดลงจากเกณฑ์

2563 นานาชาต ิ3 เร่ือง



ในหลายมหาวทิยาลยั ก.พ.ว. อนุโลมการบงัคบัใช้

ใครก าลงัจะท าวจิัยแนะน าให้ขอจริยธรรม



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

ยงัไม่ถูกแต่งตั้ง ผศ. ให้ใช้ผลงานในอดตีได้หมด
ถูกแต่งตั้ง ผศ. และ รศ. แล้ว ให้ใช้งานย้อนหลงัจากวนัที่แต่งตั้ง
ได้ไม่เกนิ 5 ปี ใช้ได้ไม่เกนิ 1 ใน 3 และมีผลงานใหม่อย่างน้อย 2 เร่ือง



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

การแต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการโดยวธีิพเิศษ



มีหนังสือหรือต ารา

มีหนังสือหรือต ารา

ใช้ผู้ทรง 3 คน เสียงต้องเป็นเอกฉันท์ทั้งหมด



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

ผลงานทีผ่่านการประเมินเกบ็ไว้ใช้ได้แต่ ไม่เกนิห้าปี
รวมทั้งขอร่วมกนั 2 คน เม่ือคนแรกขอไปแล้วให้คนทีส่องต้องขอ ภายในห้าปี



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

หมวด ๔ การลงโทษผู้กระท าผดิ



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

ผลงานทีม่าจากวทิยานิพนธ์ของนักศึกษา ผู้ขอต้องท าหน้าที่ริเร่ิม 
ก ากบัดูแล และมีบทบาทส าคญัในการวเิคราะห์ และสังเคราะห์งานวจิยั

ในบางมหาวทิยาลยัทางด้านสังคมศาสตร์ห้ามใช้วทิยานิพนธ์
ของนักศึกษามาขอต าแหน่งทางวชิาการ



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

เกณฑ์ 2564 จะถูกใช้ไปจนครบส่ีปี
อาจถูกแก้ไขปรับปรุงได้เลก็น้อย  อนุโลมใช้เกณฑ์ 60



วฒันธรรมประเมนิการสอนของ มทร.สุวรรณภูมิ

วนันีเ้รามาช่วยสร้างวฒันธรรมองค์กรใหม่กนัดไีหม?
ปรับให้เหมาะสมกบัเกณฑ์การขอต าแหน่งปี 2564



การขอต าแหน่ง ผศ. และ รศ. ของ มทร.สุวรรณภูมิ

ในอดตีที่ผ่านมามีปัญหาอยู่ที่ ขั้นตอน (ล่าช้า)
และ วธีิด าเนินการ (ยุ่งยาก ซับซ้อน) ในการประเมินเอกสารการสอนไหม?



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

ผศ. (เอกสารประกอบการสอน)  รศ. (เอกสารค าสอน)
วชิาอะไรกไ็ด้  สอนหนึ่งเทอม  ย้อนหลงัไม่เกนิ 3 ปี 

หลกัสูตรเก่า ใหม่ได้ทั้งหมด  สอนครบ 3 หน่วยกติ (45 คาบ)
อย่ายดึติดกบัสาขาทีเ่รียนจบมา  วชิาที่สอน  คณะที่สังกดั



การขอต าแหน่งทางวชิาการ (ผศ. รศ.) ต้องผ่านการประเมินการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์: เอกสารประกอบการสอน

รองศาสตราจารย์: เอกสารค าสอน

เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัการขอต าแหน่งทางวชิาการ



การประเมินการสอนเน้นความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน (นศ.) ได้เกดิการเรียนรู้

อาจารย์ท า Power Point หรือ Sheet ใช้สอน นศ. อยู่แล้วใช่ไหม?
และอาจารย์ทุกคนกท็ า มคอ. 3 ใช่หรือไม่?

เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัการขอต าแหน่งทางวชิาการ



เอกสารการสอน กฎหมายใช้ค าว่า “เอกสาร”
เป็นได้ตั้งแต่ซีท (sheet) เยบ็เล่ม จนถงึใกล้เคยีงหนังสือ/ต ารา

จะท าให้ง่ายกง่็าย จะท าให้ยากกย็าก
จุดประสงค์เร่ิมแรกเพ่ือให้อาจารย์ท า เอกสาร ใช้ประกอบการสอน

เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัการขอต าแหน่งทางวชิาการ



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัการขอต าแหน่งทางวชิาการ

กฎหายให้ ก.พ.ว. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนได้
ต่อไปนี ้ก.พ.ว. จะให้การประเมินการสอนเป็นเร่ืองของคณะ

เอกสารประกอบการสอน (ค าสอน) ไม่ใช่ผลงานทางวชิาการใช่หรือไม่?
ก.พ.ว. มีหน้าทีห่ลกัในการหาผู้ทรง 3 ท่าน ตรวจผลงานทางวชิาการ

ต้องผ่านประเมินการสอนถงึจะสามารถส่งผลงานวชิาการขอต าแหน่งได้
เรานับวนัไหนเป็นวนัแรกของการได้ต าแหน่งทางวชิาการ?



ผลงานวชิาการในเกณฑ์ 2564 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

ค าถาม : เอกสารประกอบการสอน (ผศ.)
เอกสารค าสอน (รศ.) ใช่ผลงานวชิาการไหม



ก.พ.ว. สามารถออกประกาศ (ข้อก าหนด) ประเมินการสอนเพิม่เติมได้

มทร.สุวรรณภูมิ มีประกาศทีชั่ดเจนในการประเมินการสอนทีส่อดคล้อง
กบัเกณฑ์ปี 2564 หรือไม่?

เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัการขอต าแหน่งทางวชิาการ



ระดบัศาสตราจารย์ ไม่ต้องมีการประเมินการสอน  แต่ต้องมีวชิาสอนใน
ระดบัอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 วชิา (ไม่ได้ก าหนดจ านวนคาบสอน)

เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัการขอต าแหน่งทางวชิาการ



เอกสารประกอบการสอน (ใช้กบัผู้ช่วยศาสตราจารย์)

ไม่ควรเกนินี้ สอนแค่ไหนเขียนแค่น้ัน แต่ต้องครอบคลุมค าอธิบายรายวชิา

ตรี โท เอก วชิาอะไรกไ็ด้
อย่ายดึติดกบัสาขาทีข่อ สาขาทีจ่บมา คณะที่สังกดัอยู่

ใช้ Power Point 

ได้ไหม?



ใช้ มคอ. 3 แทนแผนการสอน และหัวข้อการบรรยาย

ครอบคลุมแผนการสอน และหัวข้อการบรรยาย



เอกสารประกอบการสอน (ต่อ)

ในแต่ละมหาวทิยาลยัจะไม่เหมือนกนั: สอบสอนจริง  สาธิตการสอน 
สังเกตการสอน อดัวดีโีอ หรือประเมินจากเอกสาร
มทร.สุวรรณภูมิ ประเมินจากเอกสาร ง่ายทีสุ่ด
ยกเลกิ การสอบสอนจริงหน้าช้ันเรียนได้แล้ว

ช่วงโควดิ หรือปิดเทอม เราจะประเมินการสอบสอนจริงอย่างไร?
สมมุติ เชิญผู้ทรงภายนอกมหาวทิยาลยั 2 ท่าน (ดูแลอย่างด)ี

ในค าน าให้ลงวนัที ่เดือน ก่อนทีส่อนในเทอมสุดท้าย



การพฒันาเอกสารประกอบการสอน (ผศ.) เป็นเอกสารค าสอน (รศ.)

เพิม่บท เพิม่เน้ือหา พฒันาภาพ เป็นต้น



เอกสารค าสอน (ต่อ)

ย้อนหลงัไม่เกนิสามปี : ให้ลงวนัที่ในค าน าก่อนวนัเปิดเทอม
ทีส่อนคร้ังสุดท้าย



กฎหมายที่ว่าด้วยการประเมนิการสอน



สามารถใช้ผลประเมนิการสอนของนักศึกษามาใช้แทนได้

ใช้ผลประเมินการสอนของนักศึกษาทีม่ีอยู่แล้ว (ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.)



แนวทางประเมนิการสอนที่ง่าย และเป็นไปตามเกณฑ์ 2564

- เอกสารประกอบการสอน ทีม่แีต่เน้ือหาเท่าน้ัน (เร่ิมต้น ผศ.)
สอนเท่าไหน เขยีนเท่าน้ัน แต่ต้องครอบคลุมค าอธิบายรายวชิา
(แบบฟอร์ม: ปก ค าน า สารบัญ เน้ือหาทีจ่ะสอน บรรณานุกรม)

-มคอ. 3 ใช้แทน แผนการสอน และหัวข้อการบรรยาย
- ใช้ผลประเมนิการสอนของนักศึกษา (ตามเกณฑ์ 9 ข้อ ก.พ.อ.)



แนวทางประเมนิการสอนที่ง่าย และเป็นไปตามเกณฑ์ 2564

- เอกสารค าสอน (รศ.) พฒันามาจากเอกสารประกอบการสอน
เพิม่บท เพิม่เน้ือหา พฒันารูป เป็นต้น
(แบบฟอร์ม: ปก ค าน า สารบัญ เน้ือหาทีจ่ะสอน บรรณานุกรม)

-มคอ. 3 ใช้แทน แผนการสอน และหัวข้อการบรรยาย
- ใช้ผลประเมนิการสอนของนักศึกษา (ตามเกณฑ์ 9 ข้อ ก.พ.อ.)
(กรณทีีใ่ช้วชิาใหม่ให้ใช้เกณฑ์ เช่น เอกสารประกอบการสอน)



การประเมนิการสอนในรูปแบบใหม่ของเราชาว มทร.สุวรรณภูมิ

สามารถประเมนิการสอน ล่วงหน้า ได้ (ไม่ต้องส่งพร้อมผลงานทางวชิาการ)

ขึน้บัญชี ไว้ได้ 3 ปี (ในกรณทีี่ตกไม่ต้องประเมนิการสอนอกีคร้ัง)

ประเมนิโดย ใช้เอกสาร และวดีีโอ เท่าน้ัน (ไม่ต้องสอบสอนหน้าช้ันเรียน)
ใช้ผู้ทรง 3 คน (ในคณะ 2 คน นอกคณะ 1 คน) สายตรง หรือเกีย่วข้อง
ต่อไปนีเ้ราจะไม่ใช้ผู้ทรงภายนอกอกีแล้ว (ประหยดัเงนิ การดูแล และเวลา)

ผู้ขอประเมนิ มส่ีวนร่วม ในการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเอง (แนวทางปฏิบัต)ิ
ผศ. ตรวจ ผศ.  รศ. ตรวจ รศ. (หรือมีประสบการณ์สอน 7 ปี)



การประเมนิการสอนในรูปแบบใหม่ของเราชาว มทร.สุวรรณภูมิ

การประเมนิการสอนมีเกณฑ์ มาตรฐานระดับหน่ึง ที่ไม่เป็นการขั้นขวางการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ (แก้ไขเท่าที่จ าเป็น หรือเป็นแค่ข้อเสนอแนะ)

ระยะเวลาในการด าเนินการหลงัจากแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วนั ได้ไหม (ส่งผลการประเมนิ) ของ มทร. ธัญบุรี 15 วนั
และเราจะจัดท าประกาศใช้กบั มทร.สุวรรณภูมิ

ให้คณบดทุีกคณะเป็นคนเสนอแต่งตั้งกรรมการประเมนิการสอน 
และ ก.พ.ว. จะคอยควบคุมดูแลอกีช้ัน (เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด)
การแต่งตั้งกรรมการ 3 คน จะต้องให้ 1 คน ท าหน้าที่ประธาน



การประเมนิต ารา (ใช้กบั ผศ. รศ. ศ.)



ต ารา (ต่อ)

น่ีคือปัญหากฎหมายต้องมีหลกัฐาน
การประเมิน แต่ไม่บอกว่าท าอย่างไร?

ประเมินแล้วไม่แก้ได้ไหม?

เสนอให้มีการจัดตั้งส านักพมิพ์ มทร.สุวรรณภูมิ (เร่ิมต้นท า e-book)



แบบฟอร์มประเมนิหนังสือ และต าราทีไ่ม่ยุ่งยาก



ต ารา (ต่อ)

ตกแล้วแก้ไข ส่งกลบัเข้าไปใหม่ได้



การประเมนิหนังสือ (ใช้กบั ผศ. รศ. ศ.)

ค าถาม : ท าไมต าราสามารถพฒันามาจากเอกสารค าสอนได้
แต่หนังสือห้ามพฒันามาจากเอกสารค าสอน (Plagiarism)?



หนังสือ (ต่อ)

เกณฑ์ปี 2564 น ามารวมไว้



หนังสือ (ต่อ)

ตกแล้วแก้ไข ส่งกลบัเข้าไปใหม่ได้

การเผยแพร่เหมือนกบัต ารา



ต่อไปนีเ้ราชาว มรภ.เพชรบูรณ์ จะพฒันาให้เป็นไปตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสอน                เอกสารค าสอน ❖

เอกสารค าสอน               ต ารา (ระเบียบใหม่ หนังสือไม่ได้)❖

พฒันา

พฒันา

วางแผนดี สามารถใช้หนึ่งวชิาพฒันาจนได้เป็นรองศาสตราจารย์



การประเมนิหนังสือ/ต าราในรูปแบบใหม่

ก.พ.ว. มอบอ านาจ เป็นเร่ืองของคณะ ด าเนินการ
เกณฑ์ 2564 ไม่ได้ออกเป็นประกาศ เป็นแค่แนวปฏิบัติจะได้ไหม
สามารถ ประเมนิล่วงหน้าได้ (พร้อมแล้วค่อยส่งขอต าแหน่งทางวิชาการ)
ผู้ขอประเมนิ มส่ีวนร่วม ในการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเอง
ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน มทร.สุวรรณภูม ิ1 คน และนอกมหาวทิยาลยั 1 คน

ให้คณบดทุีกคณะเป็นคนเสนอแต่งตั้งกรรมการประเมนิต ารา และหนังสือ
และ ก.พ.ว. จะคอยควบคุมดูแลอกีช้ัน (เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด)

แบบฟอร์ม การประเมนิไม่ยุ่งยากซ ้าซ้อนมาก (ขอเสนอแบบฟอร์มง่าย ๆ)
ให้ทุกคณะปฏิบัตใินทิศทางเดยีวกนั และเกบ็เป็นหลกัฐานให้ ก.พ.ว.



การประเมนิหนังสือ/ต าราในรูปแบบใหม่

คุณสมบัตผู้ิทรง ใช้หลกัการเดียวกบัการประเมินการสอน
ผศ. ตรวจ ผศ.  รศ. ตรวจ รศ.  ศ. ตรวจ ศ. (หรือมีประสบการสอน 7 ปี)

การประเมินมีเกณฑ์ มาตรฐานระดับหน่ึง ที่ไม่เป็นการกั้นขวาง
เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) สามารถ พฒันา เป็นเอกสารค าสอน  (รศ.)
และเอกสารค าสอนสามารถ พฒันา เป็นต าราได้



Your Publication May Change the World

Jame Watson Francis Crick
DNA Structure Charles Darwin Gregor Mendel

Evolution Genetics



มารี คูรี (Marie Curie)

นักฟิสิกส์และนักเคมีผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านกัมมันตภาพรังสีและเป็นผู้ค้นพบ
ธาตุเรเดียมที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ได้รางวัลโนเบล 2 คร้ัง 
และคนเดียวที่ได้รางวัลโนเบลด้านวิทยาศาสตร์ 2 สาขา การค้นพบและการทุ่มเท
ท างานที่ช่วยชีวิตผู้คนได้จ านวนมาก กลับต้องแลกด้วยชีวิตของเธอเอง เสียชีวิต
ด้วยโรคไขกระดูกฝ่ออันเป็นผลพวงจากการได้รับกัมมันตภาพรังสีขณะท างาน
มาตลอดชีวติ



บาร์บารา แม็กคินท็อก (Barbara McClintock) หน่ึงในนักวิทยาศาสตร์
ที่มีช่ือเสียงที่สุดของศตวรรษที่ 20 เสนอทฤษฎียีนกระโดด (Jumping gene)

ในช่วงแรกไม่มีใครยอมรับ ท าให้เธอหยุดเผยแพร่ผลงาน และหยุดบรรยาย แต่
ยังคงท าวิจัยต่อไป จนถึงช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 นักวิทยาศาสตร์ก็เร่ิม
ตรวจสอบและค้นพบข้อเท็จจริง ในที่สุดก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา
หรือการแพทย์ในปี พ.ศ. 2526



ท าไมการตีพมิพ์จึงเป็นส่ิงที่มคีวามส าคญั

• ท าให้งานของเราไม่หายไปจากโลกใบนี้

• ท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจแนวคดิของเรา และ
มีแนวคดิใหม่ทีจ่ะต่อยอดองค์ความรู้



”Publication is important”

Sir. Isaac Newton
(1643-1727)

ท าไม การตพีมิพ์งานวจิัย จึงเป็นส่ิงทีม่คีวามส าคญั



⚫ การวจิยัเปรียบเหมือน การต่อยอดฐานความรู้ ที่มีการส่ังสมกนัมา
จากนักวิจัยที่ตีพิมพ์งานวิจัยก่อนหน้าเรา และเราก็ได้ความรู้มา
จากการเข้าถึงส่ิงตีพมิพ์เหล่าน้ัน  ผลงานวจิยัใหม่จากการวจิัยของ
เราเองกค็วรได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ เพ่ือเป็นการส่ังสมความรู้ให้
เพิ่มขึน้ไปอีก และเพ่ือให้คนอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ได้ ผลงานวิจัย
ที่ไม่มีการตีพมิพ์ กจ็ะหลุดออกไปจากองค์ความรู้โดยรวม และจะ
เปรียบเสมือนไม่มีผลงานวจิยัช้ินน้ันเกดิขึน้เลย
(ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์)

ท าไมการตีพมิพ์จึงเป็นส่ิงที่มีความส าคญั



ฐานข้อมูลนานาชาตทิีเ่ป็นทีย่อมรับ ฐานไหนถูกยอมรับ?

จากฐานข้อมูล Institute for Scientific Information (ISI)

ส านักพมิพ์ Thomson หรือค่า SJR จากฐานข้อมูล Scopus

ส านักพมิพ์ Elsevier ส านักพมิพ์เอกชนแสวงหาก าไรทางธุรกจิ

ฐานไหนดกีว่ากนั?



อกี 5 ฐานข้อมูลนานาชาต ิ(ใช้ในการขอต าแหน่งวชิาการ)



บทความวชิาการ (20%)

บทความวจิัยในการประชุมวชิาการระดบัประเทศ (30%)

บทความวจิัยในการวารสารระดบัประเทศ (40-50%)

บทความวจิัยในการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ(40-50%)

บทความวจิัยในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus 80%)

บทความวจิัยในฐานข้อมูลระดบันานาชาต ิ(ISI 100%)

❖

❖

❖

❖

❖

❖

การประเมนิคุณค่าทางวชิาการ (ความคดิเห็นส่วนตัว)



ไม่แน่นอนเสมอไป 

โดยเฉพาะงานวจิัยพืน้ฐาน

ส าคัญที่ ตีพมิพ์ในวารสารที่วงการยอมรับ



ประสบการณ์งานตพีมิพ์ผลงานวจิัย

วารสารที่อ ยู่ ใน Scopus Q4 (พึ่ง เ ข้าฐาน และเป็น open 

access) ตีพมิพ์ง่ายและรวดเร็วกว่า TCI 1 (ประมาณไม่เกิน
หกเดือน) 

❖

คดิเหมือน ๆ กนั แย่งกนัตีพมิพ์ TCI 1 (รอตพีมิพ์สองปี)



⚫ เขียนในส่วนของบทคัดย่อ บทน า  วิ ธีการศึกษา และ         
ผลการศึกษา  ในรูปของ Past tense 

⚫ ในส่วนของอภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ให้เขียน
ในรูป Present tense

หลกั Grammar ทีใ่ช้ในการเขยีนบทความวจิัย



การตพีมิพ์บทความวจิัยซ้อน (Duplicate publication)

เป็นการเขียนบทความเดียวกันตีพิมพ์เผยแพร่ในเวลาเดียวกันในวารสาร
ต่างกันตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป หรือการส่งบทความเดียวกันตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างกนั ภายหลงัจากการตีพมิพ์บทความน้ันไปแล้ว 
ถ้าผลงานต่าง ๆ น าเสนอโดยซ ้าซ้อนกัน (เกินร้อยละ 10 ของเน้ือหา 

โดยเฉพาะผลการวิจัย และวิจารณ์ผลการวิจัย) เราจะถือว่าเป็น การตีพิมพ์
บทความวจิัยซ้อน

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สัญญา สุขพณชินันท์)



การส่งต้นฉบับบทความวจิัยซ้อน (Duplicate Submission)

ผู้วิจัยบางคนส่งบทความวิจัยเดียวกันไปยังกองบรรณาธิการของ
วารสารมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยหวังว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับการ
ตีพมิพ์มากขึน้ ท าให้เกดิปัญหาทางจริยธรรมในการน าเสนอผลงาน

เป็นส่ิงที่ไม่ควรท า โดยมากแล้ววารสารส่วนใหญ่มักแจ้งให้ ผู้นิพนธ์ส่ง
ต้นฉบับในการพจิารณาส าหรับการลงตพีมิพ์เพยีงฉบับเดียวเท่าน้ัน

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สัญญา สุขพณชินันท์)



ทีสุ่ดไม่ใช่การได้รับตพีมิพ์

แต่คือ การถูก Citation



84

ท าอย่างไร เม่ือบทความวจิัยถูกปฏิเสธการตพีมิพ์

แก้ไขตาม Comments และส่งทีอ่ื่น

เลือกทีม่ ีImpact factor ทีต่ ่ากว่า



ท าอย่างไร ให้บทความวจิัยเป็นที่สนใจของหัวหน้ากองบรรณาธิการ

ให้อ้างองิงานวจิัยทีต่ีพมิพ์ในวารสารน้ัน
เน่ืองจากมผีลต่อการ Citation วารสารน้ัน
แต่โดยความจริง ห้ามประกาศเชิญชวน



มุมมองของ นักวทิยาศาสตร์ กบัการทีเ่ราไม่ท างานวจิัย

ทุนวจิัย

เคร่ืองมือ

เวลา

คน



ถ้าไม่มีทุนจะท าวจัิยได้ไหม ?

ต้องมทุีนวจิัยถึงจะท าวจิัย (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม, สกสว.)

ปีที ่1 เขียนเค้าโครงวจิัย (proposal)

ปีที ่2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ปีที ่3 ปิดงานเขยีนรายงานฉบับสมบูรณ์

เขียน Manuscript ส่งวารสารตพีมิพ์
ปีที ่4 วารสารแก้ไข ตอบรับการตพีมิพ์ และได้รับ

การตพีมิพ์จนได้ Reprint (Doi)



งานวจิัยนานาชาติ ทีเ่ปลีย่นความคดิ

ผลงาน: งานวจิยัตีพมิพ์ในระดบันานาชาติ 1 เร่ือง
งบประมาณ 5,000 บาท
วนัที ่1 เกบ็ตวัอย่างเลือดไก่ป่า

ส่งตรวจค่าโลหิตวทิยา
วนัที ่4 รับผลเลือด ถ่ายภาพเม็ดเลือดขาว
วนัที ่5 เขยีน Manuscript

วนัที ่10 ส่งประเมินตีพมิพ์
เดือนที ่4 แก้ไขต้นฉบับ และตอบรับตพีมิพ์
เดือนที ่8 ได้รับการตพีมิพ์ (Reprint)



SCOPUS (Q3) Impact Factor 0.23

มี ฐานองค์ความรู้ เพยีงพอไหมทีจ่ะท าวจิัย? 



หลกัการประเมินต ารา/หนังสือในฐานะผู้ทรงตรวจ ผศ. รศ. และ ศ.

ใช้เวลาเบ้ืองต้นประมาณ 10 นาที
- ดูความสอดคล้องกบังานวจิัย
- ดูบรรณานุกรมมช่ืีอผู้เขยีนไหม
- ดูสารบัญองค์ความรู้ครบถ้วนไหม
ตรวจเน้ือหาประมาณ 2-3 ช่ัวโมง
- ดูการเรียบเรียงเน้ือหา
- ดูส านวนการเขยีน
- ดูการอ้างองิ 
- อ่ืน ๆ (การเคาะ เว้นวรรค การตัดค า)

❖

❖



พฒันาการ งานวจิัย ต ารา/หนังสือ (ควบคู่กนัไป)

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Principle  พืน้ฐาน, เบ้ืองต้น
Introductory

Fundamental

Advance

ขั้นสูง

Integrated

บูรณาการองค์ความรู้

เสาหลกั คือ งานวจิัย



การเผยแพร่ต ารา และหนังสือ

น่ีคือปัญหากฎหมายต้องมีหลกัฐาน
การประเมิน แต่ไม่บอกว่าท าอย่างไร?

ประเมินแล้วไม่แก้ได้ไหม?



เค้าโครงของต ารา/หนังสือทีด่ี
- คร่ึงแรกเป็นเร่ืองของทฤษฎ ี
- คร่ึงหลงัเป็นเร่ืองของการน าทฤษฎไีปใช้ 
- เพิม่ส่วนของการประยุกต์ใช้ (รศ. ศ. ศ.11)

❖

บทสรุป ในการเรียบเรียงต ารา/หนังสือ



มนุษย์กบัสังคม (Humans and society)



มนุษย์กบัสังคม (Humans and society)



ตัวอย่าง บทสุดท้าย (การพฒันาหลกัสูตร)

- เร่ืองน่าสนใจ ส าหรับการพฒันาหลกัสูตรในประเทศไทย
- การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาหลกัสูตร
- แนวโน้มในอนาคต ของการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน
ในประเทศไทย 

- กรณศึีกษา : การพฒันาหลกัสูตรโดยใช้สะเตม็ศึกษา
- การพฒันาหลกัสูตรในยุคชีวติวถิีใหม่ (new normal)
- การพฒันาหลกัสูตรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
- กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาหลกัสูตร
- หลกัพทุธศาสนากบัการพฒันาหลกัสูตรในประเทศไทย



ตัวอย่าง ส่วนสุดท้าย (การบริหารธุรกจิขั้นสูง)

- เร่ืองน่าสนใจ ของการบริหารธุรกจิในยุคไทยแลนด์ 4.0

- การประยุกต์ใช้ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
บริหารธุรกจิ

- แนวโน้มในอนาคต ของการพฒันาการบริหารธุรกจิใน
ประเทศไทย

- กรณศึีกษา : การพฒันาธุรกจิขนาดย่อม SME

- การบริหารธุรกจิอย่างยัง่ยืนตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง
- การบริหารธุรกจิในยุคชีวติวถิีใหม่ (หลงัโควดิ)
- กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารธุรกจิ



ตัวอย่าง บทสุดท้าย (การพฒันายานยนต์ไฟฟ้า)

- เร่ืองน่าสนใจ ส าหรับการพฒันายานยนต์ไฟฟ้า
- การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันา
ยานยนต์ไฟฟ้า

- มองไปในอนาคต กบัการพฒันายานยนต์ไฟฟ้า 
- กรณศึีกษา : การพฒันาแบตเตอร่ียานยนต์ไฟ้ฟ้า
- การพฒันายานยนต์ไฟฟ้าในยุคชีวติวถิีใหม่ (new normal)
- การพฒันายานยนต์ไฟฟ้าตามแนวทางเศรษฐกจิโลก
- กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันายานยนต์ไฟฟ้า
- เทคนิคการสร้างยานยนต์ไฟฟ้า (ปฏิบัตกิาร)



การเขยีนบทกรณีศึกษา (งานวจิัยของเราเป็นหลกั) 5 ขั้นตอน

- ปัญหาและทีม่าของการท าวจิัย (การตรวจสอบเอกสาร)

- กระบวนการทีน่ ามาใช้แก้ไขปัญหา (วธีิการศึกษา)

- ผลการศึกษาในระดบัห้องปฏิบัติการ (ประชากรสุ่ม)

- ผลการศึกษาในพืน้ที่จริงทีเ่หมาะสม 

- ผลกระทบของการท าวจิัยในแง่เศรษฐกจิ และสังคม
เศรษฐกจิ (ลดรายจ่าย เพิม่รายได้)
สังคม (กนิดอียู่ด ีสุขภาพด ีมัน่คง ยัง่ยืน มัง่คัง่)



แนวทางการเรียบเรียงต ารา/หนังสือ (มือใหม่หัดขบั)

1. หาต าราหรือหนังสือต้นฉบับมาเป็นแม่พมิพ์
2. ปรับส านวนจากต าราหรือหนังสือต้นฉบับตลอดทั้งเน้ือหา
3. หาเน้ือหาทีใ่กล้เคยีงมาสอดแทรกเข้าไปในต้นฉบับ
4. ยกตวัอย่างงานวจิัยร่วมสมยัใส่เข้าไปในเน้ือหา
5. สอดแทรกภาพ ตาราง แผนภูม ิแผนผงั ไดอะแกรมในเน้ือหา
6. ใส่อ้างองิไว้ในท้ายบท

6 ขั้นตอน มือใหม่หัดขับ



ข้อควรค านึง ในการเรียบเรียงต ารา/หนังสือ

ข้อแนะน า ในระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์อย่า
เขียนต ารา/หนังสือปฏิบัติ เน่ืองจากสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ค่อนข้างยาก (คู่มือ/ปฏิบัติการ)



คู่มือ (ปฏิบัตกิาร) ด้านบริหารธุรกจิ



ข้อแนะน า ในระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ให้
เขียนหนังสือ/ต าราเฉพาะทางทีส่ร้าง องค์ความรู้ใหม่

ข้อควรค านึง ในการเรียบเรียงต ารา/หนังสือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์          รองศาสตราจารย์               ศาสตราจารย์



ข้อควรค านึง ในการเรียบเรียงต ารา/หนังสือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์           รองศาสตราจารย์                    ศาสตราจารย์



เอกสารอ้างองิ (Reference) และบรรณานุกรม (Bibliography)

มีความแตกต่างกนัอย่างไร?



การคดัลอกผลงานทางวชิาการ

Plagiarism



ภาพจากวทิยานิพนธ์ในประเทศไทยเล่มหน่ึง?

มีการคัดลอกเหมือนต้นฉบับ และไม่มีการอ้างองิใช่ไหม?



ประเภทของการคดัลอกผลงานทางวชิาการ
- การคดัลอกค าต่อค า (Verbatim) การน าข้อความจากต้นฉบับมาใช้โดยไม่มี
การเปลีย่นแปลงใด ๆ

- การเปลีย่นค า (Word switch)น าข้อความต้นฉบับมาใช้โดยเปลีย่นแปลง
บางค า

- การถอดความ (Paraphrase) การเขียนข้อความใหม่ที่ยงัคงเน้ือหาหรือ
ความหมายเดิมของต้นฉบับ โดยปรับเปลีย่นส านวนภาษา ค า และ
รูปประโยคให้เป็นภาษาของตนเอง ความยาวและน า้หนักของเน้ือหาจะ
เท่า ๆ กบัของเดมิ โดยไม่มกีารอ้างองิ

- การสรุปสาระส าคญั (Summary) สรุปเน้ือหามาแต่เฉพาะใจความส าคญั 
ท าให้ข้อความน้ันส้ันกว่าของเดิม เช่น จากหน่ึงย่อหน้าเหลือสองบรรทัด 
หรือจากหน่ึงหน้าเหลือแค่ย่อหน้าเดียว



ประเภทของการคดัลอกผลงานทางวชิาการ (ต่อ)

- การแปลจากภาษาอ่ืน (Translation) การแปลข้อความหรือเน้ือหาต้นฉบับ
จากภาษาหน่ึงเป็นอกีภาษาหน่ึง

- การคดัลอกแนวคดิ (Ideas plagiarism) การน าแนวคดิความรู้หรือทฤษฎี
ต่าง ๆ มาอธิบาย ดัดแปลง หรือวเิคราะห์วจิารณ์

- การอ้างองิและใส่ข้อมูลเท็จ (Citation distortion) ลอกข้อความหรือ
เน้ือหา โดยมกีารอ้างองิแหล่งที่มา แต่ตั้งใจใส่แหล่งที่มาที่เป็นเท็จ
หรือขาดการตรวจสอบแหล่งที่มาที่ถูกต้อง

- การคดัลอกงานตนเอง (Self plagiarism) การน างานเก่าของตนเองมา
ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ หรือส่วนที่เป็นสาระส าคญั โดยไม่มีการพฒันา
หรือปรับปรุงแต่เพยีงเลก็น้อย เพ่ือแสดงว่าเป็นการสร้างสรรค์งานขึน้ใหม่ 



การคดัคดัลอกผลงาน (ผดิทีผ่ดิทาง)



การคดัคดัลอกผลงาน (ผดิทีผ่ดิทาง)



การเรียบเรียงใหม่ (การปรับส านวน: Paraphrase)



เม่ือไข่และตัวอสุจิเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) ได้เป็น    
ไซโกต (zygote) เซลล์เดียว จากน้ันจะแบ่งไซโกตเพ่ือเพิ่ม
จ านวนเซลล์  กลุ่ ม เซลล์ เหล่า นี้จะมีการ เปลี่ ยนสภาพ 
(differentiation)

การเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) จากไข่และตัวอสุจิ จะได้
เป็นเซลล์เดียวที่เรียกว่าไซโกต (zygote) จากน้ันไซโกตจะมี
การ เพิ่ มจ านวน เ ป็นกลุ่ ม เซล ล์ที่ มี ก า ร เปลี่ ยนสภาพ 
(differentiation)

เจ้าของต้นฉบับมาอ่านยงัจ าของตัวเองไม่ได้

การเรียบเรียงต ารา/หนังสือ



⚫ 1. เขยีนด้วยภาษาของตน (Writing dawn in your own words)   
การปรับส านวนเขยีนด้วยภาษาของตนจะเป็นการแสดงภูมิรู้ ความเป็น   
เอกลกัษณ์ทางภาษาของตน ตามด้วยการอ้างองิ เพ่ือป้องกนัการคดัลอกผลงาน
ทางวชิาการ 

⚫ 2. อะไรทีรู้่แล้วทีจ่ะเขยีนในต ารา/หนังสือ (What do you already know about the 

matter of the book?)  
เป็นการเขยีนจากประสบการณ์และความรู้ทีต่วัเองมีอยู่ (การเรียน การท าวจิัย และ
การเรียนรู้เพิม่เตมิหลงัจากจบการศึกษา)

⚫ 3. อะไรทีต้่องเรียนรู้เพิม่ขึน้ เพ่ือท าให้ต ารา/หนังสือมีองค์ความรู้ทีค่วามสมบูรณ์ 
(What do you need to know to help you complete the book?)

เม่ือลงมือเขยีนแล้วจะเร่ิมรู้ว่าเร่ืองใดทีเ่ราต้องค้นคว้าเพิม่เตมิ เพ่ือให้ต ารา/หนังสือ
มีองค์ความรู้ทีส่มบูรณ์ ซ่ึงเน้ือหาทีห่ามาเพิม่เป็นทั้งจากต าราอ่ืน ๆ จากงานวจิัย 

ทั้งในและต่างประเทศ 

บทสรุปของการเรียบเรียงต ารา/หนังสือ



วารสารวชิาการปลอม (เก๊)



วารสารวชิาการปลอม (เก๊) และการตรวจสอบเบ้ืองต้น



การใช้โปรแกรม Scopus.com

การค้นหาวารสารทีป่รากฏในฐานข้อมูล Scopus



การใช้โปรแกรม Google Scholar



การใช้โปรแกรม Books.google.com



ประสบการณ์งานตพีมิพ์

แปลเอกสารได้ทนัทีใน Word ด้วย translator❖



ปรับส านวนด้วย Quillbot



ขอบคุณครับ


