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สรุปแนวปฏิบัติที่ด ี

เรื่อง  ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการและการวิจัย 

ประเด็นความรู้  

1. เทคนิคการเตรียมเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

 1.1 การเลือกรายวิชาส าหรับการประเมินการสอน 

  (1) ควรเลือกรายวิชาที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีความถนัด มีประสบการณ์การสอนมานาน 

  (2) ควรเป็นรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความช านาญใน
การสอนในสาขาวิชานั้นๆ  

 1.2 องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

  (1) ค าอธิบายรายวิชา 

(2) แผนการสอนซึ่งระบุว่าแต่ละสัปดาห์จะสอนในหัวข้อใดบ้าง 

  (3) เกณฑ์การประเมิน 

  (4) วัตถุประสงค์ 

(5) บทความหรือหนังสืออ่านประกอบเพื่อใช้เป็นแหล่งสืบค้นส าหรับผู้เรียน 

  (6) ในการสอบสอนผู้ขอก าหนดต าแหน่งควรพิมพ์สไลด์ประกอบการสอนส าหรับกรรมการ
สอบสอน 

 1.3 กรณีสอนร่วมหลายรายวิชา 

  กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ท าการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอน
ร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว ดังนั้นหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมิได้ท าการสอน
จึงไม่ต้องน ามาใส่ในเอกสาร 

2. เทคนิคการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

 2.1 การก าหนดหัวข้อวิจัย 

  (1) ควรเป็นเรื่องที่ทันสมัย หรือเป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจและในกรณีท่ีต้องขอทุนวิจัย 
หัวข้อวิจัยอาจต้องสอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุนวิจัย 
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  (2) ควรท างานวิจัยเป็นทีมและแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละบุคคลจะท าให้ได้ผล
งานวิจัยที่มีปริมาณและคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 2.2 การเรียบเรียง ความถูกต้องในการพิมพ์ 

  (1) ควรเรียบเรียงและจัดล าดับการน าเสนอข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อให้อ่านเข้าใจได้ง่าย 

  (2) ตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์ ค าสะกด และสมการทางคณิตศาสตร์ ให้ถูกต้อง 

  (3) เอกสารอ้างอิงควรมีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ 

  (4) การเขียนบทน าควรมีความชัดเจนว่างานวิจัยจะศึกษาในเรื่องใดและเชื่อมโยงให้เห็นว่าใน
อดีตที่ผ่านมามีการศึกษาในประเด็นใดมาแล้วบ้าง 

  (5) การน าเสนอผลการวิจัยควรพิจารณาให้เหมาะสมว่าควรน าเสนอในลักษณะใด เช่น ตาราง 
หรือ กราฟ  

 2.3 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีควรระมัดระวัง 

  (1) การน าภาพจากเว็บไซต์ หนังสือ วารสาร หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ควรมีการอ้างอิงให้ถูกต้อง
ถามหลักสากล 

  (2) กรณีที่มีการวาดภาพประกอบขึ้นใหม่โดยวาดตามภาพต้นฉบับให้อ้างอิงภาพจากต้นฉบับ
ด้วย พร้อมระบุว่าเป็นการวาดใหม่ 

  (3) ข้อความที่น ามาจากวารสารหรือหนังสือโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ ต้องอ้างอิง
ข้อความนั้นๆ จากแหล่งข้อมูลที่น ามาด้วย 

  (4) กรณีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ อาจใช้ผลงานวิจัยที่ท าร่วมกับ
นักศึกษาเพ่ือตีพิมพ์ได้แต่ต้องระบุชื่อนักศึกษาที่ท าวิจัยร่วมด้วยโดยก าหนดร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย
นั้นๆ 

  (5) ไม่ควรส่งผลงานวิจัยเพื่อขอตีพิมพ์ไปยังวารสารพร้อมๆ กันหลายแห่ง 

 2.4 จ านวนของผลงานวิจัยที่น ามาใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

  ผลงานวิจัยที่จะเสนอขอก าหนดต าแหน่งได้นั้น ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมในผลงานทางวิจัยนั้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ผู้ขอควรเลือกผลงานที่ดีที่สุดอย่างน้อย 3 -4 ชิ้น เพ่ือใช้ในการขอก าหนดต าแหน่ง 
เนื่องจากผลงานวิจัยที่ได้รับการประเมินผ่านเพียง 1 ชิ้น ก็อาจผ่านการประเมินได้ 

3. วิธีการเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

 3.1 วิธีการเลือกวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

  ต้องเลือกแหล่งตีพิมพ์วารสารตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
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 3.2 วิธีการเลือกเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ 

  ควรเลือกการประชุมวิชาการให้สอดคล้องกับงานวิจัยที่น าเสนอและควรเป็นการประชุม
วิชาการท่ีจัดประชุมมาแล้วไม่ต่ ากว่า 3-5 ครั้ง โดยต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองบทความที่จะน าเสนอในการ
ประชุมวิชาการ 

4. เทคนิคการแต่งหรือเรียบเรียงต ารา/หนังสือ 

 4.1 การเรียบเรียงและเผยแพร่ต ารา 

  (1) การเรียบเรียงต าราต้องเป็นไปตามเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร โดย
ต้องระบุว่า ต ารานั้นใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาใด 

  (2) ต าราอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารการสอนโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้เรียนในรายวิชานั้นต้องอ่าน
ท าความเข้าใจได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในรายวิชานั้น 

  (3) ต าราอาจเผยแพร่ด้วยการพิมพ์โดยโรงพิมพ์/ส านักพิมพ์หรือส าเนาเย็บรูปเล่ม จ านวน
พิมพ์เป็นดัชนีที่อาจบ่งบอกการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ 

  (4) ต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

 4.2 การเรียบเรียงและเผยแพร่หนังสือ 

  (1) หนังสือเป็นผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตรและไม่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง 

  (2) หนังสืออาจเผยแพร่ด้วยการพิมพ์โดยโรงพิมพ์/ส านักพิมพ์ จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีที่อาจบ่ง
บอกการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ 

  (3) ต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

 4.3 องค์ประกอบของหนังสือ/ต ารา 

  (1) ปก 

  (2) ค าน า 

  (3) สารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญภาพ 

  (4) เนื้อหา 

  (5) เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรรม 

  (6) ดัชนี (มากกว่า 200 หน้า ควรมี) 

  (7) ประวัติผู้เขียน 
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 4.4 คุณภาพของต ารา/หนังสือ 

  (1) ควรวางโครงร่างและเรียงล าดับเนื้อหาให้เหมาะสมเพ่ือมิให้ผู้อ่านเกิดความสับสน 

  (2) ต ารา/หนังสือ ต้องมีความถูกต้องทางวิชาการ 

  (3) ควรมีความประณีตในการพิมพ์ ตรวจทานการสะกดค าให้ถูกต้อง ชื่อเฉพาะหรือชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ควรอ้างอิงตามพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน 

  (4) ต ารา/หนังสือ ที่เป็นภาษาไทยควรใช้ภาษาต่างประเทศเท่าท่ีจ าเป็น 

  (5) การใช้ภาพประกอบหรือคัดลอกข้อความจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ควรมีการอ้างอิงให้ถูกต้อง
ตามหลักสากล 

5. การกรอกแบบ ก.พ.อ.03 

 5.1 การระบุสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

  การระบุสาขาวิชาที่ใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบการเสนอก าหนดต าแหน่งนั้น มิใช่ก าหนดขึ้นจากวุฒิ
การศึกษา หรือวิชาเอกสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และมิใช่ก าหนดจากชื่อภาควิชา คณะ หลักสูตร หรือชื่อ
หน่วยงานที่สังกัด 

 5.2 เอกสารแนบประกอบ ก.พ.อ.03 

  (1) ส าเนาประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) หรือแฟ้มประวัติพนักงานที่รับรองส าเนาโดยหัวหน้าฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  (2) ค าสั่งแต่งตั้งตามต าแหน่งที่ระบุในแบบ ก.พ.อ.03 ข้อ 2.5 

  (3) ตารางสอนย้อนหลัง 3 ปี 

  (4) เอกสารอื่นๆ ตามความเหมาะสม (ถ้ามี) 

 5.3 เอกสารแนบผลงานทางวิชาการ 

  (1) หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ 

  (2) หลักฐานแสดงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีแสดงให้เห็นว่า ผลงานทางวิชาการที่ใช้ใน
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนั้น เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

  (3) ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ 

 
 
 


