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        วทิยากร ศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิา  สัจจานันท์ 

         อาจารย์ประจ าแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

          สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

         วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร 

 



กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในครัง้นีว้ิทยากรได้เชิญชวนให้อาจารย์ตระหนักถึงพันธกิจหลักของ

อาจารย์ในยุคปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกและสงัคมไทย ซึ่งนอกเหนือจากภาระหน้าท่ีการ

สอนท่ีมีความสอดคล้องกับมคอ. (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)  การบริการทาง

วิชาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมแล้ว การสร้างสรรค์งานวิจยัและผลงานทางวิชาการ

ก่อให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้และน าไปสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือการพฒันาตนเองใน

การด าเนินพนัธกิจตามบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีสงักัด คณาจารย์ต้องต่ืนตวัและมี

ความขยนัหมัน่เพียร โดยมองวา่วิกฤตคือ โอกาสของการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง 

 

ภาพที่ 1 บรรยากาศในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

            

               ภาพที่ 1 บรรยากาศในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

กิจกรรมการแลกเปล่ียนครัง้นีมี้ประเดน็หลัก 3 หัวข้อ ดังนี ้

1. เกณฑ์และกระบวนการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

2. การสร้างสรรคง์านวิจยั 

3. การผลิตผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 



 

1. เกณฑ์และกระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

วิทยากรสร้างความเข้าใจเร่ืองกรอบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อเหมือนและข้อแตกต่างระหว่าง 

หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560  

ตามประกาศฯ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้อาจารย์ผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาสงัคมศาสตร์และ

มนษุยศาสตร์ สามารถใช้ต ารา หนงัสือ งานวิจยั ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับ

ใช้สงัคม หรือบทความทางวิชาการท่ีมีคณุภาพดีมาก แทนงานวิจยัได้ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอ ซึ่งต้องมี

ประเดน็วิเคราะห์และสงัเคราะห์ งานแปล (ต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าของผลงาน)  

 

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ปี 2550 ปี 2560 

1. ผลงานแตง่เรียบเรียง ต ารา หนงัสือ หรือ 
บทความวิชาการ หรือ 
2. ผลงานวิจยั หรือ 
3. ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม หรือ 
4. ผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน 

1. ผลงานวิจยั 2 เร่ือง หรือ 
2. ผลงานวิจยั 1 เร่ือง + ผลงานวิชาการในลกัษณะ    
อ่ืน 1 รายการ หรือ 
3. ผลงานวิจยั 1 เร่ือง + ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
1 เร่ือง หรือ 
4. ผลงานวิจยั 1 เร่ือง + ต ารา/หนงัสือ 1 เลม่ 
หมายเหต ุ
-ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้
สงัคม ต าร า/หนงัสือ อยูใ่นเกณฑ์คณุภาพดี 
-สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจใช้
ผลงานวิชาการลกัษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สงัคม หรือ บทความทางวิชาการซึ่งมีคณุภาพดี
มาก แทนงานวิจยัตามรายการ 2-4 

 

 

 



 

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ปี 2550 ปี 2560 (วิธีที่ 1) 

1. ผลงานแตง่หรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนงัสือ +   
ผลงานวิจยั หรือ 
2. ผลงานแตง่หรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนงัสือ +   
ผลงานรับใช้สงัคม หรือ 
3. ผลงานแตง่หรือเรียบเรียง ต ารา หรือ หนงัสือ +  
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 

1. ผลงานวิจยั 2 เร่ือง + ต ารา หรือ หนงัสือ 1 เลม่  
หรือ 
2. ผลงานวิจยั 1 เร่ือง + ผลงานวิชาการในลกัษณะ    
อ่ืน + ต ารา หรือ หนงัสือ 1 เลม่ หรือ 
3. ผลงานวิจยั 1 เร่ือง + ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
1 เร่ือง + ต ารา หรือ หนงัสือ 1 เลม่ 
หมายเหต ุ
-ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้
สงัคม ต ารา/หนงัสือ อยูใ่นเกณฑ์คณุภาพดี 

 

 

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ปี 2550 ปี 2560 (วิธีท่ี 2) 

1. ผลงานแตง่หรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนงัสือ +   
ผลงานวิจยั หรือ 
2. ผลงานแตง่หรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนงัสือ +   
ผลงานรับใช้สงัคม หรือ 
3. ผลงานแตง่หรือเรียบเรียง ต ารา หรือ หนงัสือ +  
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 

1. ผลงานวิจยั 3 เร่ือง 
(คณุภาพดีมากอยา่งน้อย 2 เร่ือง และคณุภาพดี 1  
เร่ือง) หรือ 
2. ผลงานวิจยั 2 เร่ือง (คณุภาพดีมาก) + ผลงาน 
วิชาการในลกัษณะอ่ืน (คณุภาพดี) หรือ  
3. ผลงานวิจยั 2 เร่ือง (คณุภาพดีมาก) + ผลงาน
วิชาการรับใช้สงัคม (คณุภาพดี) 
หมายเหต ุ
-กรณีสาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อาจใช้
ต าราหรือหนงัสือ (คณุภาพดีมาก อยา่งน้อย 2 เลม่ 
และ คณุภาพดี 1 เลม่) แทนผลงานตาม 1-3 ได้ 

 

 



 

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ปี 2550 (วิธีท่ี 1) ปี 2560 (วิธีท่ี 1) 

1. ต ารา/หนงัสือ 1 เลม่ + ผลงานวิจยั 1 เร่ือง หรือ 
ต ารา/หนงัสือ 1 เลม่ 
2. ต ารา/หนงัสือ 1 เลม่ + ผลงานรับใช้สงัคม หรือ 
3. ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม + ผลงานทางวิชาการใน
ลกัษณะอ่ืน 

1. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล
นานาชาต ิ5 เร่ือง + ต ารา/หนงัสือ 1 เลม่ หรือ 
2. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล
นานาชาติ 1 เร่ือง + ผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
ท่ีได้รับการเผยแพร่/ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมรวม
ทัง้หมด อยา่งน้อย 5 เร่ือง + ต ารา/หนงัสือ 1 เลม่  
หมายเหต ุ
ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้
สงัคม ต ารา/หนงัสือ อยูใ่นเกณฑ์คณุภาพดีมาก 

 

 

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ปี 2550 (วิธีท่ี 2) ปี 2560 (วิธีท่ี 2) 

1. ผลงานวิจยั หรือ  
2. ผลงานรับใช้สงัคม หรือ 
3. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน หรือ 
4. ผลงานแตง่ต าราหรือหนงัสือ 

1. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล
นานาชาต ิ5 เร่ือง หรือ 
2. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล
นานาชาติ 1 เร่ือง + ผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
ท่ีไ ด้ รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติ / 
ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม รวมกนัทัง้หมด 5 เร่ือง  
หมายเหต ุ
ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้
สงัคม อยูใ่นเกณฑ์คณุภาพดีเดน่ 

 

 

 



 

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ปี 2560 (วิธีท่ี 1 กลุม่สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์) 

1. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติ หรือ TCI กลุ่ม 1 จ านวน 2 เร่ือง + ต ารา/
หนงัสือ 2 เลม่ หรือ 
2. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติ หรือ TCI กลุ่ม 1 จ านวน 1 เร่ือง + ผลงาน
วิชาการในลกัษณะอ่ืน/ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม รวมกนัทัง้หมดอย่างน้อย 2 เร่ือง + ต ารา/หนงัสือ 2 
เลม่ 
หมายเหต ุ ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม ต ารา/หนงัสือ อยู่ในเกณฑ์คณุภาพ  
ดีมาก 

 

 

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ปี 2560 (วิธีท่ี 2 กลุม่สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์) 

1. ผลงานวิจยัท่ีได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมลูนานาชาต ิหรือ TCI กลุม่ 1 จ านวน 3 เร่ือง หรือ 
2. ผลงานวิจยัท่ีได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมลูนานาชาต ิหรือ TCI กลุม่ 1 จ านวน 1 เร่ือง/ต ารา/หนงัสือ 
1 เล่ม + ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติ หรือ TCI กลุ่ม 1 /
ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม รวมกนัทัง้หมดอยา่งน้อย 3 เร่ือง หรือ 
3. ต ารา/หนงัสือ 3 เลม่ 
หมายเหต ุ ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม ต ารา/หนงัสือ อยู่ใน เกณฑ์คณุภาพ
ดีเดน่ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                         

   

                                 ภาพที่ 2 บรรยากาศในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

2. การสร้างสรรค์งานวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ในเร่ืองนัน้อย่างลุ่มลึก แสดงถึงการติดตาม

ความก้าวหน้าของวิทยาการในสาขาท่ีขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้พิจารณาเร่ืองความเชิงลกึได้ 

และความทนัสมยัของแหลง่อ้างอิง 

การวิจยัต้องสอดคล้องกับสาขาท่ีขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและมีการเผยแพร่ตามประกาศ 

ก.พ.อ.รวมทัง้ประเดน็การมีสว่นร่วมหากมีผู้ ร่วมวิจยั  

 

3. การผลิตผลงานทางวิชาการ 

วิทยากรได้แบง่ปันและให้แง่คิดในการท าผลงานวิชาการไว้ว่า เป็นเร่ืองท่ีต้องวางแผน สะสมองค์

ความรู้ และสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีอาจารย์และนกัวิจยัต้องสร้างแรงจงูใจและมีความมุ่งมัน่แน่วแน่

วา่จะต้องท าให้ส าเร็จ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลาและด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 



ในด้านเนือ้หาต าราท่ีดีควรได้จากการสกดัองค์ความรู้ ไม่ใช่รวบรวมและน ามา “ปะติดปะตอ่” โดย

ขาดการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ความเป็น “ตวัตน” ของผลงานตนเอง ต้องมีประโยชน์ตอ่ผู้อา่น และต้องมีการ

อ้างอิงอยา่งมีคณุภาพ  

เกณฑ์การเผยแพร่ของต ารา เกณฑ์เดมิก าหนดวา่ต้องผา่นการใช้มาแล้วหนึง่ภาคการศกึษา  

 

แนวทางและข้อเสนอแนะ 

อาจารย์ใหม่ท่ียังไม่มีประสบการณ์ในการเขียนต ารา ควรฝึกเขียนบทความวิชาการและมีแนว

เนือ้หาในเชิงลึกท่ีเป็นความเช่ียวชาญของตนเองโดยต้องอ่านมาก ๆ ส่งเสริมการแต่งต าราและพัฒนา

ตนเอง ไปประชมุสมัมนาทางวิชาการเพ่ือให้เกิด “ตกผลกึ” ความรู้  

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการผลิตต าราท่ีเป็นของมหาวิทยาลยัเอง 

โดยมีแนวปฏิบตั ิ2 แนวทาง ดงันี ้

แนวทางท่ี 1  อาจารย์เขียนต าราเรียบร้อยแล้ว สง่ให้คณะกรรมการพิจารณา 

แนวทางท่ี 2  อาจารย์สง่ช่ือเร่ือง โครงเร่ือง  เสนอตัง้แตข่ัน้เร่ิมด าเนินการ เหมาะส าหรับอาจารย์ท่ียงัไมมี่ 

                    ประสบการณ์ 

 

ส่ิงท่ีจ าเป็นต้องรู้ 

 1)   กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 2)   การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

 3)   การกรอกข้อมลูในแบบ ก.พ.อ.03  

      4)   การเตรียมเอกสารและหลักฐาน ได้แก่ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ต ารา และเอกสาร         

ประกอบการสอน 

 5)   ขัน้ตอนการพิจารณาผลงานและประเมินการสอน 

      6)   การพิจารณาผลงานวา่ผา่นหรือไมผ่า่น พิจารณาจากเสียงข้างมากของคณะกรรมการผู้อา่นผลงาน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมมีมตไิมผ่า่น ผลงานชิน้ท่ีผา่นสามารถน ามาขอก าหนดต าแหนง่ในครัง้ตอ่ไปได้  

 7)   การขอทบทวนผลการพิจารณา 

 



แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 การขอต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองของ

คณาจารย์แล้ว ในขณะเดียวกนัยงัสะท้อนให้เห็นว่าในฐานะของบคุคลท่ีอยู่ในแวดวงทางด้านวิชาการแล้ว

ยงัเป็นบคุคลท่ีมีการปรับตวัให้เข้ากบับริบทของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จากทัง้บริบทภายนอกและภายใน

ตวับคุคลเอง โดยสามารถน าองค์ความรู้ท่ีตนเองได้สัง่สม เรียนรู้ และการน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาตอ่ยอด

องค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมมาใช้ในการผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตา่ง ๆ ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึง

การพฒันาตนเองในระดบับคุคลแล้ว ในขณะเดียวกนัองค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาดงักล่าวยงัเป็นข้อมูล

ส าคญัท่ีนกัศกึษาในหลกัสูตรจะได้เรียนรู้ร่วมด้วย ด้วยเหตนีุเ้องหากอาจารย์ผู้สอนมีการผลิตผลงานทาง

วิชาการในรูปแบบตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ือง ก็เทา่กบัวา่นกัศกึษาในหลกัสตูรจะได้รับองค์ความรู้ใหม ่ๆ ท่ีเทา่ทนั

การเปล่ียนแปลงได้อยา่งตอ่เน่ืองด้วยเชน่กนั 

  แนวปฏิบตัิท่ีดีเก่ียวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการนัน้ เพ่ือให้การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิแก่การ

จดัการเรียนการสอนในหลกัสตูร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การรับอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชพิจารณาจากประสบการณ์และศกัยภาพใน

ด้านการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบตา่ง ๆ โดยเฉพาะ  

2) การให้ความรู้แก่อาจารย์ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การเขียนผลงานทางวิชาการ    

การวิจยั 

3) การพฒันาอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึน้ โดยการพฒันาทกัษะการเขียนต ารา โดยมี

รากฐานมาจากงานวิจัยของอาจารย์ ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับความรู้ในชุดวิชาฯ ต่าง ๆ ท่ีมี             

การจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูร 

4) การจดัท าแผนพฒันาคณาจารย์ หน่วยงานควรจดัท าแผนพฒันาคณาจารย์เป็นรายบุคคล เพ่ือ

กระตุ้นคณาจารย์ให้ต่ืนตวั และการบริหารจดัการพฒันาบคุลากร และเป็นข้อมลูให้คณาจารย์แต่

ละทา่นตระหนกัถึงพนัธกิจและบทบาทหลกัของอาจารย์สถาบนัอดุมศกึษาและการวางแผนพฒันา

ตนเองอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับระเบียบ หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกับการย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือเป็นการลด

ความเส่ียงในกระบวนการฯ ด้วย  
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