การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจยั
เรื่ องการสร้ างสรรค์ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 2560

วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า สัจจานันท์
อาจารย์ ประจาแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้ องประชุม 1607 อาคารบริหาร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในครัง้ นีว้ ิทยากรได้ เชิญชวนให้ อาจารย์ตระหนักถึงพันธกิจหลักของ
อาจารย์ในยุคปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ซึ่งนอกเหนือจากภาระหน้ าที่การ
สอนที่ มี ความสอดคล้ องกับมคอ. (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ) การบริ การทาง
วิชาการแก่สงั คม และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมแล้ ว การสร้ างสรรค์งานวิจยั และผลงานทางวิชาการ
ก่อให้ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนาไปสู่การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อ การพัฒนาตนเองใน
การดาเนินพันธกิจตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สงั กัด คณาจารย์ ต้องตื่นตัวและมี
ความขยันหมัน่ เพียร โดยมองว่าวิกฤตคือ โอกาสของการเรี ยนรู้และการพัฒนาตนเอง

ภาพที่ 1 บรรยากาศในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพที่ 1 บรรยากาศในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนครัง้ นีม้ ีประเด็นหลัก 3 หัวข้ อ ดังนี ้
1. เกณฑ์และกระบวนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2. การสร้ างสรรค์งานวิจยั
3. การผลิตผลงานทางวิชาการ

1. เกณฑ์ และกระบวนการขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ
วิ ท ยากรสร้ างความเข้ า ใจเรื่ อ งกรอบ ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ข้ อ เหมื อ นและข้ อ แตกต่า งระหว่าง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560
ตามประกาศฯ พ.ศ. 2560 กาหนดให้ อาจารย์ผ้ ขู อตาแหน่งทางวิชาการ ในสาขาสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ สามารถใช้ ตารา หนังสือ งานวิจยั ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรื อผลงานวิชาการรับ
ใช้ สงั คม หรื อบทความทางวิชาการที่ มีคณ
ุ ภาพดีมาก แทนงานวิจยั ได้ ตามรายละเอียดที่นาเสนอ ซึ่งต้ องมี
ประเด็นวิเคราะห์และสังเคราะห์ งานแปล (ต้ องได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของผลงาน)

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปี 2550
ปี 2560
1. ผลงานแต่งเรี ยบเรี ยง ตารา หนังสือ หรื อ
1. ผลงานวิจยั 2 เรื่ อง หรื อ
บทความวิชาการ หรื อ
2. ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง + ผลงานวิชาการในลักษณะ
2. ผลงานวิจยั หรื อ
อื่น 1 รายการ หรื อ
3. ผลงานวิชาการรับใช้ สงั คม หรื อ
3. ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง + ผลงานวิชาการรับใช้ สงั คม
4. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
1 เรื่ อง หรื อ
4. ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง + ตารา/หนังสือ 1 เล่ม
หมายเหตุ
-ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการรั บใช้
สังคม ตารา/หนังสือ อยูใ่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพดี
-สาขาสัง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ อาจใช้
ผลงานวิชาการลักษณะอื่น หรื อผลงานวิชาการรับ
ใช้ สงั คม หรื อ บทความทางวิชาการซึ่งมีคณ
ุ ภาพดี
มาก แทนงานวิจยั ตามรายการ 2-4

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ งรองศาสตราจารย์
ปี 2550
ปี 2560 (วิธีท่ ี 1)
1. ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยง ตารา หรื อหนังสือ + 1. ผลงานวิจยั 2 เรื่ อง + ตารา หรื อ หนังสือ 1 เล่ม
ผลงานวิจยั หรื อ
หรื อ
2. ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยง ตารา หรื อหนังสือ + 2. ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง + ผลงานวิชาการในลักษณะ
ผลงานรับใช้ สงั คม หรื อ
อื่น + ตารา หรื อ หนังสือ 1 เล่ม หรื อ
3. ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยง ตารา หรื อ หนังสือ + 3. ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง + ผลงานวิชาการรับใช้ สงั คม
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
1 เรื่ อง + ตารา หรื อ หนังสือ 1 เล่ม
หมายเหตุ
-ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม ตารา/หนังสือ อยูใ่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพดี

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ งรองศาสตราจารย์
ปี 2550
ปี 2560 (วิธีที่ 2)
1. ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยง ตารา หรื อหนังสือ + 1. ผลงานวิจยั 3 เรื่ อง
ผลงานวิจยั หรื อ
(คุณภาพดีมากอย่างน้ อย 2 เรื่ อง และคุณภาพดี 1
2. ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยง ตารา หรื อหนังสือ + เรื่ อง) หรื อ
ผลงานรับใช้ สงั คม หรื อ
2. ผลงานวิจยั 2 เรื่ อง (คุณภาพดีมาก) + ผลงาน
3. ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยง ตารา หรื อ หนังสือ + วิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพดี) หรื อ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
3. ผลงานวิจยั 2 เรื่ อง (คุณภาพดีมาก) + ผลงาน
วิชาการรับใช้ สงั คม (คุณภาพดี)
หมายเหตุ
-กรณีสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ อาจใช้
ตาราหรื อหนังสือ (คุณภาพดีมาก อย่างน้ อย 2 เล่ม
และ คุณภาพดี 1 เล่ม) แทนผลงานตาม 1-3 ได้

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ งศาสตราจารย์
ปี 2550 (วิธีที่ 1)
ปี 2560 (วิธีที่ 1)
1. ตารา/หนังสือ 1 เล่ม + ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง หรื อ 1. ผลงานวิ จัย ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นฐานข้ อ มูล
ตารา/หนังสือ 1 เล่ม
นานาชาติ 5 เรื่ อง + ตารา/หนังสือ 1 เล่ม หรื อ
2. ตารา/หนังสือ 1 เล่ม + ผลงานรับใช้ สงั คม หรื อ 2. ผลงานวิ จัย ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นฐานข้ อ มูล
3. ตารา/หนังสือ 1 เล่ม + ผลงานทางวิชาการใน นานาชาติ 1 เรื่ อง + ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
ลักษณะอื่น
ที่ได้ รับการเผยแพร่ /ผลงานวิชาการรับใช้ สงั คมรวม
ทังหมด
้
อย่างน้ อย 5 เรื่ อง + ตารา/หนังสือ 1 เล่ม
หมายเหตุ
ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม ตารา/หนังสือ อยูใ่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพดีมาก

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ งศาสตราจารย์
ปี 2550 (วิธีที่ 2)
ปี 2560 (วิธีที่ 2)
1. ผลงานวิจยั หรื อ
1. ผลงานวิ จัย ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นฐานข้ อ มูล
2. ผลงานรับใช้ สงั คม หรื อ
นานาชาติ 5 เรื่ อง หรื อ
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรื อ
2. ผลงานวิ จัย ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นฐานข้ อ มูล
4. ผลงานแต่งตาราหรื อหนังสือ
นานาชาติ 1 เรื่ อง + ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นฐานข้ อมู ล นานาชาติ /
ผลงานวิชาการรับใช้ สงั คม รวมกันทังหมด
้
5 เรื่ อง
หมายเหตุ
ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม อยูใ่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพดีเด่น

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ งศาสตราจารย์
ปี 2560 (วิธีที่ 1 กลุม่ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ )
1. ผลงานวิจัยที่ได้ รับการเผยแพร่ ในฐานข้ อมูลนานาชาติ หรื อ TCI กลุ่ม 1 จานวน 2 เรื่ อง + ตารา/
หนังสือ 2 เล่ม หรื อ
2. ผลงานวิจัยที่ได้ รับการเผยแพร่ ในฐานข้ อมูลนานาชาติ หรื อ TCI กลุ่ม 1 จานวน 1 เรื่ อง + ผลงาน
วิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานวิชาการรับใช้ สงั คม รวมกันทังหมดอย่
้
างน้ อย 2 เรื่ อง + ตารา/หนังสือ 2
เล่ม
หมายเหตุ ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้ สงั คม ตารา/หนังสือ อยู่ในเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดีมาก

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ งศาสตราจารย์
ปี 2560 (วิธีที่ 2 กลุม่ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ )
1. ผลงานวิจยั ที่ได้ รับการเผยแพร่ในฐานข้ อมูลนานาชาติ หรื อ TCI กลุม่ 1 จานวน 3 เรื่ อง หรื อ
2. ผลงานวิจยั ที่ได้ รับการเผยแพร่ในฐานข้ อมูลนานาชาติ หรื อ TCI กลุม่ 1 จานวน 1 เรื่ อง/ตารา/หนังสือ
1 เล่ม + ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ที่ได้ รับการเผยแพร่ ในฐานข้ อมูลนานาชาติ หรื อ TCI กลุ่ม 1 /
ผลงานวิชาการรับใช้ สงั คม รวมกันทังหมดอย่
้
างน้ อย 3 เรื่ อง หรื อ
3. ตารา/หนังสือ 3 เล่ม
หมายเหตุ ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้ สงั คม ตารา/หนังสือ อยู่ในเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดีเด่น

ภาพที่ 2 บรรยากาศในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. การสร้ างสรรค์ งานวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ ในเรื่ องนัน้ อย่างลุ่มลึก แสดงถึงการติดตาม
ความก้ าวหน้ าของวิทยาการในสาขาที่ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและให้ พิจารณาเรื่ องความเชิงลึกได้
และความทันสมัยของแหล่งอ้ างอิง
การวิจยั ต้ องสอดคล้ องกับสาขาที่ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและมีการเผยแพร่ตามประกาศ
ก.พ.อ.รวมทังประเด็
้
นการมีสว่ นร่วมหากมีผ้ รู ่วมวิจยั

3. การผลิตผลงานทางวิชาการ
วิทยากรได้ แบ่งปั นและให้ แง่คิดในการทาผลงานวิชาการไว้ ว่า เป็ นเรื่ องที่ต้องวางแผน สะสมองค์
ความรู้ และสร้ างความเชี่ยวชาญเฉพาะที่อาจารย์และนักวิจยั ต้ องสร้ างแรงจูงใจและมีความมุ่งมัน่ แน่วแน่
ว่าจะต้ องทาให้ สาเร็จ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ต้องใช้ เวลาและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในด้ านเนื ้อหาตาราที่ดีควรได้ จากการสกัดองค์ความรู้ ไม่ใช่รวบรวมและนามา “ปะติดปะต่อ” โดย
ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความเป็ น “ตัวตน” ของผลงานตนเอง ต้ องมีประโยชน์ตอ่ ผู้อา่ น และต้ องมีการ
อ้ างอิงอย่างมีคณ
ุ ภาพ
เกณฑ์การเผยแพร่ของตารา เกณฑ์เดิมกาหนดว่าต้ องผ่านการใช้ มาแล้ วหนึง่ ภาคการศึกษา

แนวทางและข้ อเสนอแนะ
อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ ในการเขียนตารา ควรฝึ กเขียนบทความวิชาการและมี แ นว
เนือ้ หาในเชิงลึกที่เป็ นความเชี่ยวชาญของตนเองโดยต้ องอ่านมาก ๆ ส่งเสริ มการแต่งตาราและพัฒนา
ตนเอง ไปประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้ เกิด “ตกผลึก” ความรู้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการผลิ
้
ตตาราที่เป็ นของมหาวิทยาลัยเอง
โดยมีแนวปฏิบตั ิ 2 แนวทาง ดังนี ้
แนวทางที่ 1 อาจารย์เขียนตาราเรี ยบร้ อยแล้ ว ส่งให้ คณะกรรมการพิจารณา
แนวทางที่ 2 อาจารย์สง่ ชื่อเรื่ อง โครงเรื่ อง เสนอตังแต่
้ ขนเริ
ั ้ ่มดาเนินการ เหมาะสาหรับอาจารย์ที่ยงั ไม่มี
ประสบการณ์
สิ่งที่จาเป็ นต้ องรู้
1) กฎเกณฑ์ ที่เ กี่ ยวข้ องกับการพิจ ารณาแต่ง ตัง้ บุค คลให้ ด ารงตาแหน่ง ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2) การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
3) การกรอกข้ อมูลในแบบ ก.พ.อ.03
4) การเตรี ยมเอกสารและหลักฐาน ได้ แก่ ผลงานวิจัย บทความทางวิช าการ ตารา และเอกสาร
ประกอบการสอน
5) ขันตอนการพิ
้
จารณาผลงานและประเมินการสอน
6) การพิจารณาผลงานว่าผ่านหรื อไม่ผา่ น พิจารณาจากเสียงข้ างมากของคณะกรรมการผู้อา่ นผลงาน
ในกรณีที่คณะกรรมมีมติไม่ผา่ น ผลงานชิ ้นที่ผา่ นสามารถนามาขอกาหนดตาแหน่งในครัง้ ต่อไปได้
7) การขอทบทวนผลการพิจารณา

แนวปฏิบัติท่ ีดีเกี่ยวกับการสร้ างสรรค์ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
การขอตาแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับ นอกจากจะสะท้ อนให้ เห็นถึงการพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์แล้ ว ในขณะเดียวกันยังสะท้ อนให้ เห็นว่าในฐานะของบุคคลที่อยู่ในแวดวงทางด้ านวิชาการแล้ ว
ยังเป็ นบุคคลที่มีการปรับตัวให้ เข้ ากับบริ บทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากทังบริ
้ บทภายนอกและภายใน
ตัวบุคคลเอง โดยสามารถนาองค์ความรู้ที่ตนเองได้ สงั่ สม เรี ยนรู้ และการนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาต่อยอด
องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมมาใช้ ในการผลิตผลงานทางวิชาการในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะแสดงให้ เห็นถึง
การพัฒนาตนเองในระดับบุคคลแล้ ว ในขณะเดียวกันองค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษาดังกล่าวยังเป็ นข้ อมูล
สาคัญที่นกั ศึกษาในหลักสูตรจะได้ เรี ยนรู้ ร่วมด้ วย ด้ วยเหตุนี ้เองหากอาจารย์ผ้ สู อนมีการผลิตผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ก็เท่ากับว่านักศึกษาในหลักสูตรจะได้ รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงได้ อย่างต่อเนื่องด้ วยเช่นกัน
แนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการสร้ างสรรค์ผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการเพื่ อขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการนัน้ เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์แก่การ
จัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) การรับอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาจากประสบการณ์และศักยภาพใน
ด้ านการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ
2) การให้ ความรู้ แก่ อาจารย์ ใ นการขอกาหนดตาแหน่งทางวิช าการ การเขียนผลงานทางวิช าการ
การวิจยั
3) การพัฒนาอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการให้ สูงขึ ้น โดยการพัฒนาทักษะการเขียนตารา โดยมี
รากฐานมาจากงานวิ จัย ของอาจารย์ ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกับ ความรู้ ในชุด วิ ช าฯ ต่า ง ๆ ที่ มี
การจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตร
4) การจัดทาแผนพัฒนาคณาจารย์ หน่วยงานควรจัดทาแผนพัฒนาคณาจารย์เป็ นรายบุคคล เพื่อ
กระตุ้นคณาจารย์ให้ ตื่นตัว และการบริ หารจัดการพัฒนาบุคลากร และเป็ นข้ อมูล ให้ คณาจารย์แต่
ละท่านตระหนักถึงพันธกิจและบทบาทหลักของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาและการวางแผนพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิ ภาพ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องควรมี การให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และขันตอนเกี
้
่ยวกับการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการเพื่อเป็ นการลด
ความเสี่ยงในกระบวนการฯ ด้ วย
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