
ศาสตราจารย์ (ญาณวทิย์) ดร.อลงกลด  แทนออมทอง
มหาวทิยาลยัขอนแก่น

แนวปฏิบัตกิารใช้เกณฑ์ขอต าแหน่งทางวชิาการ
เพ่ือใช้ขอต าแหน่งทางวชิาการ (ผศ. รศ. ศ.)



ประสบการณ์ชีวติจริงมาบรรยาย

คณะกรรมการพจิารณาผลงานทางวชิาการ (ก.พ.ว.) บอร์ดศอ❖

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

❖

กรรมการสภาวชิาการ และกรรมการสภามหาวทิยาลยั❖

ผู้ขอรับการประเมนิ ผศ. รศ. ศ. ศ.11 (รอบเดยีว)❖



การเรียนยุคใหม่: Online learning, e-learning, Internet



เส้นทางสู่ศาสตราจารย์

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

ให้วงการในศาสตร์ของสาขาน้ัน ๆ ยอมรับ ❖

มผีลงานวชิาการ (ตีพมิพ์) ด้านใดด้านหน่ึงโดดเด่น ❖

รวบรวมผลงานที่มมีาทั้งหมดมาเขยีนหนังสือหรือต ารา
แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ (Body of knowledge) 

❖



แนวทางการพฒันาการขอต าแหน่งวชิาการ (ผศ. รศ. ศ.)

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)

เราชาววทิยาลยัสาธารณสุขสิรินธรยงัมอีาจารย์อกีมากที่ยงัพฒันาต าแหน่ง
วชิาการได้

ที่น่ีไม่ใช่ทะเลทราย

แต่ที่น่ี คือ โอเอซิส



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



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 เกณฑ์ปี 2560 (สองช้ินงาน)

เกณฑ์ปี 2560 มี 3 ระดบั ด ี ดมีาก  ดเีด่น
งานวจิยั ใช้ฐาน TCI 1, TCI 2, นานาชาติ (7 ฐาน) และประชุมวชิาการได้

หนังสือ/ต าราใช้ได้ 2 คน     

วธีิปกติ

(สมมุติเขียน 2 คน ๆ ละ 50%)

งานวจิัยต้อง 50%

ได้ 1 คน ยกเว้นท า 2 คน



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



ข้อยกเว้น สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ในเกณฑ์ 2564

บทความวชิาการใช้ได้กบัสายสังคมเท่าน้ัน (สายวทิยาศาสตร์ใช้ไม่ได้)
เพิม่ระดบัคุณภาพจาก B ไปเป็น A

ใช้คู่กบัผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืน  ต ารา และหนังสือเท่าน้ัน



เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าลงัขอ รองศาสตราจารย์
(Associate Professor)



รองศาสตราจารย์ เกณฑ์ปี 2560 (ม ี2 วธีิ) 3 ช้ินงาน

มงีานวจิัยและหนังสือ/ต ารา

งานวจิัย ใช้ฐาน TCI 1, TCI 2, นานาชาติ (7 ฐาน) และประชุมวชิาการได้

ผลงานทุกอย่างต้องด ี(เหมือน  ผศ.)

หนังสือ/ต าราใช้ได้ 2 คน (สมมุติเขียน 2 คน ๆ ละ 50%)

เกณฑ์ปี 2563 ใช้ตัวหนา

วธีิปกติ

งานวจิัยต้อง 50%

ได้ 1 คน ยกเว้นท า 2 คน



รองศาสตราจารย์ เกณฑ์ปี 2560 (ม ี2 วธีิ) 3 ช้ินงาน

มีงานวจิัย (ไม่มีต ารา/หนังสือ)

งานวจิัย ใช้ฐาน TCI 1, TCI 2, นานาชาติ (7 ฐาน) และประชุมวชิาการได้

ผลงานมีทั้งด ีและ ดมีาก

วธีิทางด่วน

- ผู้ขอต าแหน่ง ว่าไปตามกฎหมาย (อย่างคดิเข้าข้างตัวเอง)
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจไป (มีมาตรฐานแล้วแต่บุคคล)
- ก.พ.ว. ว่าไปตามกฎหมาย (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด)



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)



ระดับเพิม่จากวธีิที่ 1
จาก A เป็น A+/A

Q1, Q2, Q3, Q4

มงีานวจิัย (ไม่มหีนังสือ/ต ารา)

ศาสตราจารย์ เกณฑ์ใหม่ปี 2564 วธีิที ่2 (สายวทิยาศาสตร์)

งานวจิัยนานาชาต ิ2 เร่ืองทีไ่ด้ A+

และ 1 เร่ืองที่ได้ A จะต้องเป็น
First author หรือ 

Corresponding author



ศาสตราจารย์ เกณฑ์ใหม่ปี 2564 วธีิที ่2 (สายวทิยาศาสตร์)

ทางเลือกที ่3 งานวจิยัในวารสารนานาชาติ 10 เร่ือง ระดบั A

อย่างน้อย 6 เร่ืองเป็นผู้ประพนัธ์ล าดบัแรก หรือผู้ประพนัธ์บรรณกจิ

ระดับ A

Q1, Q2, Q3, Q4



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

ผลงานวจิยั (Post doctoral training) ไม่น่าจะใช้ได้
งานต่อยอดจากวทิยานิพนธ์สามารถขอต าแหน่งทางวชิาการได้



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

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



จริยธรรมการท าวจิัย (ถือว่าเป็นการพูดคุยนอกรอบ)

ตามเกณฑ์ ท าวจิยัเสร็จก่อนวนัที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ไม่ต้องมี
มีสองนัย ท าเสร็จแล้ว และก าลงัจะท า



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

การแต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการโดยวธีิพเิศษ



มีหนังสือหรือต ารา

มีหนังสือหรือต ารา

ใช้ผู้ทรง 3 คน เสียงต้องเป็นเอกฉันท์ทั้งหมด



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

ผลงานทีผ่่านการประเมินเกบ็ไว้ใช้ได้แต่ ไม่เกนิห้าปี
รวมทั้งขอร่วมกนั 2 คน เม่ือคนแรกขอไปแล้วให้คนทีส่องต้องขอ ภายในห้าปี



ผลงานวชิาการ เก่าที่ตก สามารถน ามาใช้ได้
ย่ืนเร่ืองพร้อมหลกัฐานผ่าน ก.พ.ว. เพ่ืออนุมัติ

แต่งตั้งผู้ทรงประเมินใหม่อกีคร้ัง

เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

การทบทวนผลการขอต าแหน่งทางวชิาการ (อุทธรณ์)



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

ก.พ.ว. เห็นด้วย

ก.พ.ว. เห็นด้วย



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

หมวด ๔ การลงโทษผู้กระท าผดิ



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

เกณฑ์ 2564 จะถูกใช้ไปจนครบส่ีปี



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

การขอการมีส่วนร่วม (ต าแหน่ง) ในผลงานทางวชิาการ



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

ผลงานทีม่าจากวทิยานิพนธ์ของนักศึกษา ผู้ขอต้องท าหน้าที่ริเร่ิม 
ก ากบัดูแล และมีบทบาทส าคญัในการวเิคราะห์ และสังเคราะห์งานวจิยั

ในบางมหาวทิยาลยัทางด้านสังคมศาสตร์ห้ามใช้วทิยานิพนธ์
ของนักศึกษามาขอต าแหน่งทางวชิาการ



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

แบบฟอร์มการขอของอาจารย์ที่ใช้ผลงานวจิยั ต ารา หรือหนังสือ
โดยอาจารย์เป็นผู้เสนอขอด้วยตนเอง



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

แบบฟอร์มการขอของอาจารย์ที่ใช้ผลงานวจิยั ต ารา หรือหนังสือ
โดยผู้บังคบับัญชาเป็นผู้เสนอขอให้



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

แบบฟอร์มการขอของอาจารย์ที่ใช้ผลงานเฉพาะด้าน 5 ด้าน
โดยอาจารย์เป็นผู้เสนอขอด้วยตนเอง



เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัเกณฑ์ใหม่ปี 2564

แบบฟอร์มการขอของอาจารย์ที่ใช้ผลงานเฉพาะด้าน 5 ด้าน
โดยผู้บังคบับัญชาเป็นผู้เสนอขอให้









การก าหนดความ ลกัษณะ และการเผยแพร่ใน เกณฑ์ใหม่ปี 2564

ต้องเรียนรู้ ก่อนทีจ่ะวางแผนขอต าแหน่งทางวชิาการ

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

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนดไว้



การขอต าแหน่ง ผศ. และ รศ. ของวทิยาลยัสาธารณสุขสิรินธร

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



วฒันธรรมประเมนิการสอนของวทิยาลยัสาธารณสุขสิรินธร

วนันีเ้รามาช่วยสร้างวฒันธรรมองค์กรใหม่กนัดไีหม?
ปรับให้เหมาะสมกบัเกณฑ์การขอต าแหน่งปี 2564



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
โดยปกติ 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

วทิยาลยัสาธารณสุขสิรินธรมีประกาศทีชั่ดเจนในการประเมินการสอน   
ทีส่อดคล้องกบัเกณฑ์ปี 2564 หรือไม่?

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

วทิยาลยัสาธารณสุขประเมินการสอนจากเอกสาร ง่ายทีสุ่ด
ยกเลกิ การสอบสอนจริงหน้าช้ันเรียนได้แล้ว

ช่วงโควดิ หรือปิดเทอม เราจะประเมินการสอบสอนจริงอย่างไร?
สมมุติ เชิญผู้ทรงภายนอกมหาวทิยาลยั 2 ท่าน (ดูแลอย่างด)ี

ในค าน าให้ลงวนัที ่เดือน ก่อนทีส่อนในเทอมสุดท้าย



การพฒันาเอกสารประกอบการสอน (ผศ.) เป็นเอกสารค าสอน (รศ.)



เอกสารค าสอน (ต่อ)

ย้อนหลงัไม่เกนิสามปี : ให้ลงวนัที่ในค าน าก่อนวนัเปิดเทอม
ทีส่อนคร้ังสุดท้าย



กฎหมายที่ว่าด้วยการประเมนิการสอน



สามารถใช้ผลประเมนิการสอนของนักศึกษามาใช้แทนได้

ใช้ผลประเมินการสอนของนักศึกษาทีม่ีอยู่แล้ว (ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.)



แนวทางประเมนิการสอนทีง่่ายและเป็นไปตามเกณฑ์ ณ ปัจจุบัน

- 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.)
เอกสารค าสอน (รศ.) ให้พฒันามาจากเอกสารประกอบการสอน
เพิม่บท เพิม่เน้ือหา พฒันารูปภาพ เป็นต้น



การประเมนิการสอนในรูปแบบทีค่วรจะเป็น

สามารถประเมนิการสอน ล่วงหน้า ได้ (ไม่ต้องส่งพร้อมผลงานทางวชิาการ)

ขึน้บัญชี ไว้ได้ 3 ปี (ในกรณทีี่ตกไม่ต้องประเมนิการสอนอกีคร้ัง)

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

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



การประเมนิการสอนมีเกณฑ์ มาตรฐานระดับหน่ึง ที่ไม่เป็นการขั้นขวางการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ (แก้ไขเท่าที่จ าเป็น หรือเป็นแค่ข้อเสนอแนะ)

ระยะเวลาในการด าเนินการหลงัจากแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วนั ได้ไหม (ส่งผลการประเมนิ) ของ มทร. ธัญบุรี 15 วนั
และเป็นไปได้ไหมที่จะก าหนดในประกาศวทิยาลยัสาธารณสุขสิรินธร

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

การประเมนิการสอนในรูปแบบทีค่วรจะเป็น



การประเมนิต ารา (ใช้กบั ผศ. รศ. ศ.)



ต ารา (ต่อ)

น่ีคือปัญหากฎหมายต้องมีหลกัฐาน
การประเมิน แต่ไม่บอกว่าท าอย่างไร?

ประเมินแล้วไม่แก้ได้ไหม?

เสนอให้มีการจัดตั้งส านักพมิพ์วทิยาลยัสาธารณสุขสิรินธร (เร่ิมต้นท า e-book)



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 มทร. กรุงเทพ จะพฒันาให้เป็นไปตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสอน                เอกสารค าสอน ❖

เอกสารค าสอน               ต ารา (ระเบียบใหม่ หนังสือไม่ได้)❖

พฒันา

พฒันา

วางแผนดี สามารถใช้หนึ่งวชิาพฒันาจนได้เป็นรองศาสตราจารย์



ทฤษฎลีงิบนเกาะ (The Hundredth Monkey Phenomenon)

ตัวเลข 100 แสดงถึงตัวเลขจ านวนวิกฤต (Critical number) ที่น่าสนใจ คือ
ไม่จ ากัดว่าเป็นจ านวนเท่าไร อาจไม่ต้องถึง 50% อาจเป็นจ านวนแค่ 1-2%
สามารถสร้างพฤติกรรมบางอย่างอย่างฉับพลันได้ หากสภาพแวดล้อมมีความ
เหมาะสม



การประเมนิหนังสือ/ต าราในรูปแบบทีค่วรจะเป็น

ก.พ.ว. มอบอ านาจ เป็นเร่ืองของคณะ ด าเนินการ
วทิยาลยัสาธารณสุขสิรินธรมแีนวทางการประเมนิที่ชัดเจนแล้วหรือยงั?
สามารถ ประเมนิล่วงหน้าได้ (พร้อมแล้วค่อยส่งขอต าแหน่งทางวิชาการ)

ผู้ขอประเมนิ มีส่วนร่วม ในการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเอง
ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะหรือนอกคณะ 1 คน และ นอกมหาวทิยาลยั 1 คน

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

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



แบบฟอร์มประเมนิหนังสือ และต าราทีไ่ม่ยุ่งยาก



คุณสมบัตผู้ิทรง (2 คน) 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

การประเมนิหนังสือ/ต าราในรูปแบบทีค่วรจะเป็น



พฒันาการ งานวจิัย ต ารา/หนังสือ (ควบคู่กนัไป)

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Principle  พืน้ฐาน, เบ้ืองต้น
Introductory

Fundamental

Advance

ขั้นสูง

Integrated

บูรณาการองค์ความรู้

เสาหลกั คือ งานวจิัย



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)

❖

❖



งานวจิัย (ผศ. รศ. ศ.)



งานวจิัย (ต่อ)

ระดบัชาติเง่ือนไข 3 ข้อ และระดบันานาชาติ 7 ฐานข้อมูล



Science Citation Index Expand (SCIE)

Social Science Citation Index (SSCI)

Arts and Humanities Citation Index (AHCI)

ฐานข้อมูล Institute for Scientific Information (ISI)



ฐานข้อมูลนานาชาตทิีเ่ป็นทีย่อมรับ ฐานไหนถูกยอมรับ?

จากฐานข้อมูล Institute for Scientific Information (ISI)

ส านักพมิพ์ Thomson หรือค่า SJR จากฐานข้อมูล Scopus

ส านักพมิพ์ Elsevier ส านักพมิพ์เอกชนแสวงหาก าไรทางธุรกจิ

ฐานไหนดกีว่ากนั?



อกี 5 ฐานข้อมูลนานาชาติ



ประสบการณ์งานตพีมิพ์ผลงานวจิัย

วารสารที่อ ยู่ ใน Scopus Q4 (พึ่ง เ ข้าฐาน และเป็น open 

access) ตีพมิพ์ง่ายและรวดเร็วกว่า TCI 1 (ประมาณไม่เกิน
หกเดือน) 

❖

คดิเหมือน ๆ กนั แย่งกนัตีพมิพ์ TCI 1 (รอตพีมิพ์สองปี)



งานวจิัย (ต่อ)

ประชุมวชิาการใช้ได้ได้โดยสมาคมวชิาการหรือวชิาชีพ และจัดคร้ังที่ 5 ขึน้ไป



- งานวจิัยประเมินได้คร้ังเดียวเท่าน้ัน ห้าม น ากลบัมาแก้ไขแล้วส่งตีพมิพ์ใหม่
- ถ้ามีผู้ขอต าแหน่ง 2 คน ในระดับเดียวกนั และสาขาเดียวกนั ถ้ามีผู้ขอ
ล่วงหน้าก่อน ให้ใช้ผลประเมินคร้ังแรกจากผู้ทรงเท่าน้ัน



ยกเลกิในเกณฑ์เก่า ระดับ A ต้อง 15% แรก และระดับ A+ ต้อง 5% แรก
เกณฑ์ 2564 จะขึน้อยู่กบัมาตรฐานของผู้ทรงเป็นหลกั

จาก 4 ระดับ เหลือ 3 ระดับ



ผลงานเฉพาะด้าน 5 ด้าน

ผลงานเฉพาะด้าน 5 ด้าน ทีไ่ม่ต้องใช้งานวจิยั ต ารา หรือหนังสือ
มาใช้ในการขอต าแหน่งทางวชิาการ



ศ. รศ. ผศ. ทีใ่ช้ผลงานวชิาการรับใช้สังคม



ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

ในเกณฑ์ 2560 และ 2563 ใช้ช่ือ ผลงานวชิาการรับใช้สังคม
และไม่ได้บอกผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกจิ



ผศ. ระดบัชุมชน รศ. ระดบัพืน้ที ่(ประเทศ) ศ. นานาชาติ

ท าภาคผนวก (หลกัฐานเพิม่เตมิอ่ืน ๆ)



ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

ในเกณฑ์ 2560 และ 2563 ไม่ต้องประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ



ใช้ กฎหมายการก าหนดสาขาวชิาใหม่

การก าหนดช่ือสาขาวชิา และอนุสาขาวชิา



การก าหนดช่ือสาขาวชิา และอนุสาขาวชิา

ตัวเลขส่ีตัว (สาขาวชิา)

ตัวเลขหกตัว
(อนุสาขาวชิา)



การก าหนดช่ือสาขาวชิา และอนุสาขาวชิา

ตัวเลขส่ีตัว (สาขาวชิา)

ตัวเลขหกตัว
(อนุสาขาวชิา)



ค าถาม ถ้าสอนอยู่คณะเภสัชศาสตร์จ าเป็นต้องขอ  สาขาที่
เกีย่วกบัเภสัชศาสตร์ ตามที ่ก.พ.อ. ประกาศหรือไม่ ?

การก าหนดช่ือสาขาวชิา

ค าถาม การก าหนดสาขาต้องยดึตามวุฒิการศึกษาทีจ่บมา
ในระดับ สูงสุด หรือไม่ ?

สาขาทีจ่บ สาขาทีก่ าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
วชิาทีเ่ปิดสอน ต ารา/หนังสือทีเ่ขียน และงานวจิัยที่ท า

ควรสอดคล้องกนั



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)



Website รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.อ. (ปรับปรุงล่าสุด)

ส านักส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะบุคลากร❖



Website รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.อ. (ปรับปรุงล่าสุด)



การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ

ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิทีต่รงตามสาขาทีข่อจ านวน 3 คน❖

ในกรณีทีไ่ม่มสีาขาทีต่รงให้ใช้สาขาทีเ่กีย่วข้อง (อยู่ในฐาน)❖

ในกรณทีีไ่ม่มผู้ีทรงคุณวุฒิในฐานข้อมูล ให้ท าเร่ือง
เสนอขอ ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป

❖



ขอค าถามแลกเปลีย่นเรียนรู้
ขอบคุณครับ


