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ส่วนที่ 1 บริบทและความสาคัญของการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
เป้าหมายแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (2551–2565) “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบน
พื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” (สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2551)
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567)
“เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยที่มีปัจจัยที่ต้องนามาประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดังประเด็น
ต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียนในการรวมกลุ่มประทศ
การรวมตัวของประชาชาติในอาเซียน นอกจากมีความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ได้ขยาย
ความร่วมมือออกไปยังสาขาอื่น ๆ รวมทั้งการศึกษา เพื่อให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มประเทศภูมิภาคอื่น ๆ ได้
ผู้นาของอาเซียนมีความเห็นพ้องกันที่จะผลักดันให้ประเทศสมาชิกรวมตัวกันแน่นแฟ้มยิ่งขึ้น ในรูปของ
“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Economic Community)ทั้งนี้เพื่อนาประเทศไปสู่จุดที่เหมาะสมในประชาคม
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการรวมตัวของอาเซียนในอนาคตอันใกล้ดังกล่าว เป็นที่คาดการณ์ได้ว่า จะทา
ให้เกิดการเคลื่อนย้ายในหมู่ประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายของประชากร แรงงาน การค้า
อุตสาหกรรม ตลอดจนความรู้ ภาษา และวัฒนธรรม หากเป็นความร่วมมือทางด้านการศึกษาและแรงงาน จะ
มีการเคลื่อนย้ายของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนคนทางานในสาขาอาชีพต่าง ๆ นอกจากนี้ ความ
ร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนา ก็จะเอื้อให้เกิดการเคลื่อนย้ายทางความรู้ นวัตกรรม แม้กระทั่งการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดมาตรฐานการศึกษาและปริญญาที่ยอมรับร่วมกันได้เป็นเรื่องสาคัญในอันดับต้น ๆ โดย
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเอื้อให้นักศึกษาสามารถเคลื่อนย้ายเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ใหญ่
ขึ้น หลากหลายขึ้น บูรณาการได้มากขึ้น และอาจส่งผลทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งแน่นอนว่าประเทศและ
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถเป็นต้นแบบของความเข้มแข็งทางด้านคุณภาพการศึกษา ย่อมอยู่ในสถานะ
ได้เปรียบ สามารถรองรับความต้องการและการพัฒนาได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ซึ่งนอกเหนือจากการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรในประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาที่เข้มแข็งในประเทศอื่นแล้ว ยังเป็นโอกาสในการให้บริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพต่อเพื่อนสมาชิกอื่นอีกด้วย การรวมตัวกันของอาเซียนยังเปิดโอกาสทางการศึกษาอื่น ๆ
อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การศึกษาวิจัยร่วมกัน การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การเรียนรู้
ภาษาระหว่างกัน การโอนย้ายหน่วยกิตข้ามสถาบันและประเทศ การส่งเสริม การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Leaning) ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต นับเป็นโอกาสทองในการมองการอุดมศึกษาจากมิติภายนอก ซึ่ง
เป็นทั้งตลาดการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ ความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัย และความเข้าใจอันดีระหว่าง
พลเมืองอันจะนาไปสู่ภูมิภาคที่มีความสงบและสันติในระยะยาว
2. ความต้องการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้ได้มาตรฐานสากล
ผลจากการแข่งขันในระดับนานาชาติและการรวมตัวของประชาชาติในอาเซียน ทาให้อุดมศึกษามี
การกาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( Thai Qualifications Framework for Higher
Education, TQF:HEd) เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศให้การศึกษา
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ของไทยมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระกับหนึ่ง
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของ
คุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิด
โอกาสในเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและ
กลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
สถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การนาแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่กาหนดใน พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งเน้นที่ Learning Outcomes ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่าเชิงคุณภาพเพื่อประกัน
คุณภาพบัณฑิตมุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เข้าไว้ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความ
เข้าใจและความมั่นใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน
สังคมและสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดว่าจะพึงมีและมุ่งให้คุณวุฒิ
หรือปริญญาของสถาบันใด ๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้ในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งใน
และต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
ได้อย่างหลากหลายโดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง
3. สภาพการแข่งขันของอุดมศึกษา
3.1 ในปัจจุบันเป็นการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรมีจากัด รวมทั้งผู้เรียนมีความ
ต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบกับผู้เรียนมีโอกาส
เลือกสถาบันได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงต้องค้นหา เอกลักษณ์เฉพาะที่ถนัด ทาได้ดี มีความ
เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อทุ่มทรัพยากรในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การพัฒนาบุคลากร ที่เป็นจุดเด่นนั้นได้อย่างมีคุณภาพ และแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
3.2 การเปิดเสรีทางการศึกษา เป็นช่องทางให้เกิดการขยายสาขาวิชาที่ไทยแกร่ง หรือมีความ
พร้อมไปสู่ต่างประเทศได้ แต่ต้องยอมรับว่าการเปิดเสรีทางการศึกษาของไทยยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ
เนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่องอานาจการต่อรอง กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันกับ
สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศที่มีคุณภาพมากกว่า ดังนั้นในอนาคตข้างหน้า สถาบันอุดมศึกษาอาจจะ
สามารถขยายตลาดการศึกษาไปต่างแดนได้ เฉพาะในสาขาที่เป็นเอกลักษณ์ไทย เช่น สอนการทาอาหารไทย
ดนตรีไทย ราไทย หัตถกรรมไทย ภาษาไทย เป็นต้น
3.3 การแข่งขันด้านการศึกษา ไม่ถูกจากัดอยู่ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอีกต่อไป
แต่จะ
ขยายสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลกมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันการศึกษาจะทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงต้องเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เร่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อดึงดูดผู้เรียน ซึ่งหากไม่สามารถเร่งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือมีจุดเด่นที่น่าดึงดูดมากเพียงพอ ย่อมทาให้ไม่สามารถแข่งขันได้ และอาจต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการ
กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นไปในที่สุด
3.4 สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันมุ่งเชิงพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนสถานะสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับ ทาให้ต้องพึ่งตัวเองมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในปัจจุบัน ต่างหา
ช่องทางที่จะทารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทาโฆษณา การเปิดหลักสูตรปริญญาโท
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ปริญญาเอก เป็นต้น เพื่อลดการพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐ แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบเชิงลบตามมา หากไม่
คานึงถึงคุณภาพการจัดการศึกษา รวมถึงอาจเกิดการทาผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
บุคลากรทุกภาคส่วนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ต้องการให้มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ยึดมั่นแนวทางการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและพัฒนาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยควรพัฒนา คุณภาพคนในท้องถิ่น การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกระแสพระราชดารัส และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พัฒนาท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพิ่มศักยภาพการบริการจัดการวิจัยเชิงบูรณา
การ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา พัฒนาและถ่ายทอดงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่สังคม สร้างระบบการศึกษา
ทางเลือก และพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ จาเป็นต้องเร่งรัดพัฒนา
ปฏิรูป และปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง มหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่สาคัญคือ การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะสามารถดาเนินภารกิจ
ตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวให้บรรลุผลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จาเป็นต้องมีความคล่องตัวและมี
ความอิสระในการดาเนินงาน
2. สภาพปัญหาของมหาวิทยาลัย
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ของสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) รายงานผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2551 และ
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สามารถ
สรุปประเด็นปัญหานาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
2.1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
2.1.1 ภาพลักษณ์ของบัณฑิตยังไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม จึงควรสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้
บัณฑิตของราชภัฏเพชรบุรี โดยมหาวิทยาลัยต้องเน้นที่กระบวนการผลิตบัณฑิต รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้
มองเห็นภาพลักษณ์ที่สร้างใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีงานทาและโอกาสได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์จะมีมาก
ขึ้นด้วย
2.1.2 การตีพิมพ์บทความจากงานวิทยานิพนธ์ยังมีน้อย จึงควรการใช้ทั้งข้อบังคับและ
การสร้างแรงจูงใจในการได้มาซึ่งบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ทั้งต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และตัว
นักศึกษาเอง
2.1.3 วิทยานิพนธ์ยังขาดมาตรฐาน ดังนั้นเพื่อมาตรฐานคุณภาพและความเข้มแข็งในการ
ผลิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีมาตรการพัฒนาคุณภาพของวิทยานิพนธ์ให้ได้รับการยอมรับและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี Peer Review กาหนดแนวทางการเพิ่มผลงานจากวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.2.1 ควรสร้างมาตรฐานทางวิชาการเพื่อให้งานทางวิชาการและศักยภาพบุคลากรของ
สถาบันมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษาและวงการวิชาชีพต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้เป็นวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงต้องรวมพลังในการสร้างมาตรฐาน โดย
Bench Mark กับ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่าเสมอ และทางานเน้นคุณภาพมากขึ้น
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2.2.2 ค่าใช้จ่ายระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ ต่อจานวนนักศึกษาต่า
มาก ควรพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาก้าวทันกับโลกเทคโนโลยี
2.2.3 ควรจัดระบบการจัดการฝึกงานในสถานประกอบการในเชิงสหกิจศึกษาโดยจัดเป็น
หลักสูตรเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษา เพื่อช่วยแก้ปัญหาการรับเงินเดือนต่ากว่าคุณวุฒิ
นอกจากนั้น คณะทางานจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2567) ได้พิจารณา
ทบทวนการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน ในรอบปีที่ผ่านมา พบปัญหา อุปสรรค และจุดที่ควรได้รับการ
แก้ไข ดังนี้
1. การบริหารจัดการนักศึกษายังต้องเร่งรัดในการสร้างจุดเน้น และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
2. การเรียนการสอนยังไม่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เป็นการปฏิบัติให้แก่นักศึกษา
3. การประชาสัมพันธ์และการตลาดมหาวิทยาลัยต้องมีแผนในเชิงรุกและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะอย่างสม่าเสมอ
จากการทบทวนยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมาจาก
1. การวิเคราะห์เอกสารการบันทึกรายงานการประชุมของคณบดี(กช.)คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
2. การสังเคราะห์ประเด็นจากระดมความคิดคณบดี รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา คณะกรรมการสภานักศึกษา สโมสร
นักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา
3. การศึกษาประกาศเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร และการ
กาหนดการเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยประเภท2)ข(มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี4 ปีและการบริการสังคม
สรุปประเด็นปัญหาเพื่อนาไปทาแผนปรับปรุง ได้ดังนี้
1. ด้านหลักสูตร
1.1 ขาดจุดเน้นที่แสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
1.2 ขาดการตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและความชัดเจนการเชื่อมโยง วิสัยทัศน์
ของภูมิภาคตะวันตก จังหวัดและประเทศ
1.3 ขาดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1.4 ขาดมาตรฐานการเรียนการสอนและไม่ตรงเจตนาหลักสูตร
1.5 บางหลักสูตรอาจารย์โดยเฉพาะหลักสูตร สาขาขาดแคลนขาดอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครบตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร(TQF)
2. ด้านอาจารย์
2.1 คุณวุฒิอาจารย์ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. จาแนกตามประเภทกลุ่มของมหาวิทยาลัย
(Category)เป้าหมายภายใน 2-5 ปีข้างหน้า เป็นมหาวิทยาลัย ประเภท (ข2)เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีและพัฒนาสังคมคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก ( 50): ปริญญาโท ( 50) พื้นที่บริการจังหวัดของภูมิภาค
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ 40:60 มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนา
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สังคมและประเทศ องค์การปกครองท้องถิ่น ,การผลิตและธุรกิจภูมิภาค , การเรียนรู้ตลาดชีวิต กาลังคน
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่น, Knowledge Worker
2.2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรและคุณวุฒิอาจารย์ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน TQFอาจารย์
ประจาหลักสูตรบางสาขาวิชาโดยเฉพาะสาขาขาดแคลน โดยศักยภาพอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ในบางสาขาได้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สัตวศาสตร์ และครุศาสตร์เกษตร
2.3 ตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ของ
อาจารย์มีสัดส่วนที่น้อยกว่า เช่น อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย 130 คนไม่มีตาแหน่งทางวิชาการและอาจารย์
ประเภทข้าราชการมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ถึงร้อยละ 50 ตลอดจนบทความทางวิชาการและการวิจัยการที่
ตีพิมพ์ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ กพอ.
2.3.1 ผลงานทางวิชาการ
2.3.2 เอกสารประกอบการสอน/ตารา
2.3.3 บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ
3. นักศึกษา
3.1 การกาหนดคุณลักษณะนักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตไม่ชัดเจน
3.2 การบริหารจัดการกิจกรรมสู่คุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ไม่ชัดเจน
3.3 กระแสค่านิยมการแต่งกายของนักศึกษาเลียนแบบดารานักร้องมากกว่าการให้คุณค่าของ
เครื่องแบบนักศึกษา
3.4 คุณธรรมจริยธรรมสาคัญๆ ของการเรียนและการดาเนินชีวิต เช่น ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อดทน เพียร
พยายาม จิตอาสา/จิตสาธารณะ
4. ระบบการจัดการศึกษา ระบบการควบคุม/กากับมาตรฐานและระบบสารสนเทศ
4.1 การบริหารจัดการการศึกษาเชิงนโยบายยังต้องเร่งรัดกาหนดอัตลักษณ์ จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน และให้มีการเชื่อมโยงไปยังคณะ สาขาวิชา
4.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการศึกษายังขาดความเสถียร
4.3 ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ยังขาดระบบการจัดการที่ดี อาจารย์ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะการวัดผลและประเมินผล
5. มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย“Green University, Cyber University Quality University”
เมื่อพิจารณาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และมีวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนาความรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น บนพื้นฐาน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น พันธกิจอย่างหนึ่งของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ต้องกระทาอย่าง
เร่งด่วน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น
การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีกลยุทธ์การดาเนินการในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของอาจารย์ที่พึงประสงค์ รวมทั้งการ พัฒนาคุณภาพของระบบการเรียน
การสอนระบบการควบคุมมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ขับเคลื่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็น
6

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมโลก
กล่าวคือ เป้าหมายระยะยาว ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่มีพันธกิจหลักในการ ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ จะต้องมี หลักสูตรที่มีคุณภาพ(Local to Global) ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนท้องถิ่นและ
ประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN และต้องผ่านมาตรฐานหลักสูตร TQF /มาตรฐานองค์การวิชาชีพ ด้านคุณภาพ
นักศึกษา(Best and Bright) เน้นอัตลักษณ์นักศึกษาของคณะ “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ปฏิบัติการเด่น
” โดยในกระบวนการที่ได้มาซึ่งบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปัจจัยด้าน คุณภาพอาจารย์( Bright, Nice and
Profession)คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก :โท (50:50)มองดูดี และมีความเป็นครูมืออาชีพ นับว่าเป็นปัจจัย
สาคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบกับปัจจัยด้านคุณภาพระบบการเรียนการสอน
การควบคุมมาตรฐานและการประกันคุณภาพต้องผ่านระบบการประเมินภายในและภายนอกทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อ ให้
โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน ให้ความเสมอภาคทางการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นหน่วยงานที่
จัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนา ( Clusters) กลุ่มที่ 3 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเป็นกลุ่ม ด้านอาหารและสุขภาพกับการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมี
เป้าหมายในการเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการอาหารและสุขภาพภายใน 3 ปี
ในการกาหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์จึงได้วาง้าหมายที่จะให้อาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพ สามารถนา
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งทางวิชาการและหน้าที่การงาน เป็นผู้ที่มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์
จึงจะส่งผลให้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และเตรียมความ
พร้อมแก่นักศึกษา ได้มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเกิดการ ขยายโอกาสทาง
การศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมโลก
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ส่วนที่ 2 ศักยภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศักยภาพการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการและนาพาให้เกิดการพัฒนาองค์กรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้จาเป็นที่จะต้องสร้างระบบในการจัดการความรู้ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์จุดเด่น -จุดด้อย
ขององค์กร ดังนั้น อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรโดย SWOT analysis และวิเคราะห์กาหนดตาแหน่งองค์กรด้วย
เทคนิค TOWS Matrix จากสถนการณ์ 4 แบบและการระบุตาแหน่งขององค์กร ได้ผลดังนี้
1.ด้านการผลิตบัณฑิต
การผลิตบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นกลยุทธ์ SO strategies “ภายนอกเอื้อและภายใน
เด่น” เป็นสถานการณ์แบบผู้แสวงหา (Prospector)ที่ได้เปรียบเพราะประกอบไปด้วยโอกาสจากปัจจัย
ภายนอกและจุดแข็งของคณะ
โดยปัจจัยภายนอกที่เอื้อ ได้แก่
1. การดาเนินการของคณะฯสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยและจังหวัด
2. คณะฯมีเครือข่ายด้านความร่วมมือทางวิชาการและสังคมภายนอก
3. ความก้าวหน้าทาง ICT ดีขึ้น
4. กระแสด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารทาให้นักเรียนเกิดความสนใจมาเรียนมากขึ้น
5. นักศึกษามีค่านิยมในการเรียนใกล้บ้าน
จุดแข็ง ได้แก่
1. มีการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดมาก
2. มีการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาชีพที่เข้มแข็ง
3. มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย และบริการวิชาการ
4. มีสื่อใช้ในการเรียนการสอนครบ
5. นักศึกษามีความอดทนอดกลั้น

8

ด้านการผลิตบัณฑิต
O
250
200
150
100
50
W

S

0

T

ภาพที่ 1 TOWS Matrix ด้านการผลิตบัณฑิต
2.งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัยและบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นกลยุทธ์ SO strategies “ภายนอกเอื้อ
และภายในเด่น” เป็นสถานการณ์แบบผู้แสวงหา (Prospector)ที่ได้เปรียบเพราะประกอบไปด้วยโอกาสจาก
ปัจจัยภายนอกและจุดแข็งของคณะ
โดยปัจจัยภายนอกที่เอื้อ ได้แก่
1. ชุมชนในท้องถิ่นต้องการองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร
2. มีแหล่งทุนวิจัยภายนอกจานวนมาก
3. คณะฯมีเครือข่ายด้านงานวิจัย
4. มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ
จุดแข็ง
1. อาจารย์มีศักยภาพ/ธรรมชาติการเป็นนักวิจัย
2. งานวิจัยสอดคล้องกับท้องถิ่น
3. คณะส่งเสริมและสนับสนุนในการทางานวิจัย
4. มีเครือข่ายวิจัยในท้องถิ่น
5. มีการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
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ด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
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ภาพที่ 2 TOWS Matrix ด้านวิจัยและการบริการ
3.สืบสานโครงการพระราชดาริ
งานสืบสานโครงการพระราชดาริฯของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นกลยุทธ์ SO strategies
“ภายนอกเอื้อและภายในเด่น” เป็นสถานการณ์แบบผู้แสวงหา (Prospector)ที่ได้เปรียบเพราะประกอบไป
ด้วยโอกาสจากปัจจัยภายนอกและจุดแข็งของคณะ
โดยปัจจัยภายนอกที่เอื้อ ได้แก่
1. มีความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการสืบสานโครงการพระราชดาริ
2. เป็นจังหวัดที่มีโครงการพระราชดาริมากที่สุดในประเทศ
3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
4. มีการพัฒนาสื่อ ICT ของโครงการพระราชดาริ
5. สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และจังหวัด
จุดแข็ง
1. มีการสอดแทรกโครงการพระราชดาริในรายวิชาการเรียนการสอน
2. มีการนานักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ
3. บุคลากรมีศักยภาพที่จะส่งเสริมและเต็มใจในการทา
4. มีการทาความร่วมมือกับหน่วยงานในหน่วยงานพระราชดาริ
5. มีการจัดสรรงบประมาณ
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ด้านการสืบสานโครงการพระราชดาริ
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ภาพที่ 3 TOWS Matrix ด้านการสืบสานโครงการพระราชดาริ
4.ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งานด้านส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะเทคโนโลยีการเกษตรตกอยู่ในสถานการณ์ WT
Strategies แบบผู้ป้องกัน(Defender) ภายใต้กลยุทธ์ “ภายนอกฉุดและภายในด้อย” จะต้องดาเนินการการ
แก้ไขจุดอ่อนและหลบหลีกอุปสรรคจากภายนอก
จุดอ่อน ได้แก่
1. ไม่มีการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคณะ ในระดับที่เป็นมาตรฐานหรือบรรทัดฐานต่อสังคมได้
2. ขาดการสร้างบรรยากาศด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง (แต่งกายชุดไทย)
3. งบประมาณไม่เพียงพอในด้านส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไม่เพียงพอ
5. ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก
อุปสรรคภายนอก ได้แก่
1. รับค่านิยม/วัฒนธรรมสากลตะวันตกเข้ามามากขึ้น
2. มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ แทนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
O
250
200
150
100
50
W

S

0

T

ภาพที่ 4 TOWS Matrix ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นกลยุทธ์ ST
strategies “ภายนอกฉุดแต่ภายในเด่น” เป็นสถานการณ์แบบผู้เปลี่ยนแปลง (Reactor) มีอุปสรรคจาก
ภายนอกแต่ภายในองค์กรยังมีจุดแข็งอยู่
โดยปัจจัยภายนอกที่อุปสรรค ได้แก่
1. ระบบสารสนเทศมีปัญหาทาให้การลงทะเบียนเรียน/การส่งเกรดยาก
2. ขาดการประสานงานของหน่วยงานภายนอกกับคณะ
3. ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่า/การผกผันทางเศรษฐกิจทาให้ค่าครองชีพสูงขึ้น
4. ภาวะวิกฤตทางการเมือง
จุดแข็ง ได้แก่
1. ใช้ระบบประกันคุณภาพในการบริหารจัดการ
2. มีการจัดสรรการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ (แบ่งความรับผิดชอบ)
3. ผู้บริหารและอาจารย์ให้ความสาคัญกับงานประกันคุณภาพ
4. มีระบบการประเมินผู้บริหาร/อาจารย์และบุคลากร
5. มีแผนในการบริหารจัดการในทุกด้าน
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ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
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ภาพที่ 5 TOWS Matrix ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
ทั้งนี้ การทบทวนระบบและกลไกการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เพื่อผลักดันให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม จึงเน้นให้คณาจารย์ภายในคณะได้มีส่วนร่วมในการ กาหนดกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ของคณะใน
การพัฒนาอาจารย์ให้มีตาแหน่งทางวิชาการหรือมีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อย่างสม่าเสมอผ่านที่ประชุม
อาจารย์ประจาคณะ(รายงานการประชุมอาจารย์ ปี 2556-2557) โดยในปี 2557นี้ คณาจารย์ได้ร่วมกัน
เสนอแนะว่าควรที่จะได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ โครงการพัฒนา
ระบบการจัดสรรเงินสนับสนุนพิเศษสาหรับคณาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ
โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนผลงาน/การนาเสนอเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงาน โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือ
งานวิจัยเพื่อการรับรองลิขสิทธิ์หรือรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ตีพิมพ์
ผลงาน การอบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก การพัฒนา
ระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น คณะกรรมการการจัดการความรู้ประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีมติเห็นชอบ
ร่วมกันในการดาเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องในประเด็นการพัฒนาอาจารย์เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นปีที่ 2 ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
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ส่วนที่ 3 ระบบและกลไกการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปี 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้
คัดเลือกประเด็นความรู้

การเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อการก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
(พันธกิจผลิตบัณฑิต)

เชิญผู้มีประสบการณ์ตรงภายในคณะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อม
คณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ

(ผู้มีประสบการณ์ตรง)
Tacit Knowledge

รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
ผศ.ดร.น.สพ.มหิศร ประภาสะโนบล
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล

บันทึกความรู้การเตรียมความพร้อม
คณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ

เชิญผู้มีประสบการณ์ตรงภายนอกคณะ จัดอบรม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อม
คณาจารย์ เพื่อก้าวสู่ ตาแหน่งทางวิชาการ
( ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน)

ผู้เข้าร่วม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

บันทึกความรู้การเตรียมความพร้อม
คณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
-----

แนวทางปฏิบัติที่ดี การเตรียมความพร้อมของคณาจารย์เพื่อ
ก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร

ส่วนที่เพิ่มเติมในการ
พัฒนาระบบและ
กลไก ปี 2557

ติดตามและประเมินผล (การ KM , การวิเคราะห์ SWOT
การทบทวนแผนฯ)
1.บูรณาการโดยขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
2.เสริมระบบพี่เลี้ยงให้เข้มแข็งขึ้น (การบริหารคณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, กัลยาณมิตรในไตรสิกขาโมเดล)
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ระบบและกลไกการจัดการความรู้การเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แต่งตั้งกรรมการจัดการความรู้

คัดเลือกประเด็นความรู้

การเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อการก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
(พันธกิจผลิตบัณฑิต)

เชิญผู้มีประสบการณ์ตรงภายในคณะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อม
คณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ

(ผู้มีประสบการณ์ตรง)
Tacit Knowledge

เชิญผู้มีประสบการณ์ตรงภายนอกคณะ จัด
อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความ
พร้อมคณาจารย์ เพื่อก้าวสู่ ตาแหน่งทาง
วิชาการ
( คุณภูสิทธิ พลายชมพู )

รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล

ผู้เข้าร่วม

บันทึกความรู้การเตรียมความพร้อม
คณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

บันทึกความรู้การเตรียมความพร้อม
คณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ

แนวทางปฏิบัติที่ดี การเตรียมความพร้อมของคณาจารย์เพื่อ
ก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร
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ส่วนที่ 4 บันทึกความรู้การเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
จากจากบันทึกความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อก้าวสู่
ตาแหน่งทางวิชาการในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยผู้
มีประสบการณ์ตรงภายนอกคณะคุณภูสิทธิ พลายชมพู บรรณาธิการสานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์และองค์ความรู้ ในการเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อเพื่อก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการได้
นาเสนอแนวคิดการประสบความสาเร็จในการเขียนผลงานวิชาการทุกประเภทในเอกสารประกอบการอบรม
เรื่องการเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตาราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสานักพิมพ์การที่จะประสบ
ความสาเร็จในการเขียนผลงานวิชาการทุกประเภทควรเริ่มต้นจากการปลูกนิสัยรักการอ่าน หาแนวให้เจอ ฝึก
อย่างอดทนจากง่ายไปหายาก เรียนรู้จากผู้อื่น ตื่นขึ้นมาทางานได้สักหน่อย จินตนาการถึงความสาเร็จ ทา
ความคิดให้ใหม่สดเสมอ บดให้ละเอียด ต้องละเมียดละไม ถอดหัวใจให้กับงาน ขยันให้เป็นปกติ นอกจากนี้
เทคนิค10 วิธีในการเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน ควรเริ่มต้นจากการใช้ภาษาเรียบง่าย อย่าคิดว่าผู้อื่น
รู้เรื่องเดิมแล้ว เขียนให้อ่านง่าย คิดก่อนเขียน เขียนให้ตรงประเด็น ใช้คาคุ้นเคย เขียนประโยคให้กระชับ ใช้คา
น้อย ความหมายกว้าง เขียนหนังสือให้เว้นวรรค ปรับสานวนก่อนเผยแพร่ ตั้งย่อหน้าให้มีความหมาย ซึ่งใน
การทาผลงานวิชาการในแต่ละตาแหน่งจะมีระยะเวลาขั้นตอน ข้อกาหนดกฎและเกณฑ์ที่แตกต่างกันดัง
แผนภาพที่1-2และตารางที่ 1-8 ดังนั้นการเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการต้องมี
การวางแผน แนวทางและแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อก้าวสู่
ตาแหน่งทางวิชาการจาเป็นต้องมีความเข้าใจเรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมซึ่งในสถาบันการศึกษาในยุค
สังคมฐานความรู้ สาหรับข้อเสนอแนะที่สาคัญในการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการโดยวิทยากรคุณภูสทธิ พลายชมพู แนะนา อาทิ การใช้หลักสากลในการเขียน การสะกดคา การ
อ้างอิง การย่อหน้า เว้นวรรค การกาหนดหัวข้อ ฯลฯ การนาผลวิจัยของตนเองมาปรับเข้าไปในเอกสาร
ประกอบการสอน / คาสอนหรือตาราต่าง ๆ ของตนเองด้วย (ถ้าทาได้) จะดีมาก ส่วนในเอกสารประกอบการ
สอน / คาสอน ควรยกตัวอย่างให้ นักศึกษา เห็นอย่างชัดเจนมากยิ่งดี (พอสมควร) นอกจากนี้
ส่วนประกอบของตารา หนังสือ และผลงานทางวิชาการ ควรเรียงลาดับให้ถูกต้องครบถ้วนดังต่อไปนี้ ปกนอก
ใบรองปก ปกใน หน้า ISBN (ถ้ามี) บทคัดย่อ คานิยม คานา กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง
สารบัญภาพ สารบัญแผนที่ เนื้อหา (เชิงอรรถ อัญประภาษ ตาราง ภาพประกอบ) บทสรุป (ถ้ามี)
บรรณานุกรม ภาคผนวก อภิธานศัพท์ ดัชนี Index ประวัติผู้เขียน และตรวจดูศัพท์บัญญัติ การทับศัพท์ หรือ
ศัพท์เฉพาะให้ถูกต้อง การอ้างอิงในเนื้อหาทั้งหมด ควรมีปรากฏในการอ้างอิงท้ายเล่ม (บรรณานุกรม) ให้ครบ
รวมทั้งการใช้คาให้ถูกต้องตรงตามความหมาย เช่น นวกรรม (ก่อสร้าง) + นวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์)
ไม่
ควรนาเอกสารอ้างอิงที่เก่าเกิน 10 ปี มาใช้อ้างอิง เพราะจะทาให้เนื้อหาขาดความทันสมัย ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 5 ปี
(บางสาขา) ในการเขียนเนื้อหา สามารถคัดลอกข้อมูลของผู้อื่นมาอ้างอิงในผลงานของเราได้ แต่ต้องอ้างอิง
อย่างถูกต้อง และจะต้องมีการสรุปเนื้อหานั้น ๆ ด้วยสานวนของเราเองขมวดท้ายทุกครั้ง ระมัดระวังเรื่องการ
นาภาพของผู้อื่นมาใส่ในผลงานของตน ต้องอ้างอิงทุกครั้งเป็นต้น
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แผนภาพที่ 1 แสดงระยะเวลาการทาผลงานวิชาการ
ผลงานและความก้าวหน้าของอาจารย์
จบปริญญาตรี จบปริญญาโท จบปริญญาเอก
9 ปี

5 ปี

2 ปี

-------------------------------ผู้ช่วยศาตราจารย์---------------------------------------------------------------------(ความสามารถของตนเอง-----------------------------(3 ปี)
--------------------------------------------รองศาสตราจารย์-----------------------------------(2 ปี)
------------------------------------ศาสตราจารย์----------------------------------------หมายเหตุ :
จบปริญญาตรี 14 ปี จบปริญญาโท 10 ปี จบปริญญาเอก 7 ปี ถึงได้ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์
ที่มา :ภูสทธิ พลายชมพู ,2556
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แผนภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการดาเนินการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ที่มา(ภูสทธิ พลายชมพู ,2556)
1. ผู้บังคับบัญชาเสนอขอให้
- บันทึกข้อความ
- ก.พ.อ. 04
- ผลงานอย่างละ 8 ชุด
- เอกสารเผยแพร่ 5 ชุด

1. เสนอขอด้วยตนเอง
- บันทึกข้อความ
- ก.พ.อ. 03
-ผลงานอย่างละ 8 ชุด
- เอกสารเผยแพร่ 5 ชุด
2. คณะ

- รับเรื่อง
- การแต่งตั้งวันที่คณะรับเรื่อง
- คณบดีให้ความเห็นในส่งที่ 2 ของ ก.พ.อ. 03
3. เลขาคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

4.1 กรรมกมารผู้ทรงคุณวุฒิ
(จานวน 3-5 คน)
-ประเมินผลงานไม่เกิน 90 วัน

4.คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.1 ประเมินการสอน
- อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จานวน 3 คน
- ไม่เกิน 30 วัน

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- พิจารณาตัดสินผลงานทางวิชาการ
5. สภาพมหาวิทยาลัยพิจารณา กรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

อนุมัติ
7. อธิการบดีออกคาสั่ง

6. สภาวิชาการ
- ให้ความเห็น

ไม่อนุมัติ

5. สภามหาวิทยาลัยพิจารณา กรณี
ศาสตราจารย์

อนุมัติ

แจ้งผู้เสนอขอ

7. เสนอ ร.ม.ต.
กระทรวงผ่าน

8. แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ
ภายใน 30 วัน

ไม่อนุมัติ
แจ้งผู้เสนอขอ

8. นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงประกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง
18

ตารางที่ 1 แสดงข้อกาหนดกฎและเกณฑ์ของเอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
คานิยาม
ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ
จัดเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน
รูปแบบ

เป็นเอกสารหรือสื่ออื่น ๆที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการ
สอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บท
เรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ ( chart) แถบเสียง ( tape) หรือ
ภาพเลื่อน (slide) เป็นต้น

การเผยแพร่

อาจเป็นเอกสารที่จัดทาเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่น ๆ
เช่น ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษามาแล้ว

ลักษณะคุณภาพ

อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกาหนดเป็นข้อบังคับ

ที่มา :ภูสทธิ พลายชมพู ,2556
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ตารางที2่ แสดงข้อกาหนดกฎและเกณฑ์ของเอกสารคาสอน
คานิยาม

เอกสารคาสอน
ผลงานทางวิชาการที่ใช้วิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่
สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจ
พัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสาร
ประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้เรียนที่นาไปศึกษาด้วยตนเอง
หรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ

รูปแบบ

เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง
ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบ
เรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูม ( chart) แถบเลื่อน ( slide) ตัวอย่าง
หรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิง
เพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย

การเผยแพร่

ต้องได้รับการจัดทาเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออื่น
ๆที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คาสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ
มาแล้ว

ลักษณะคุณภาพ

อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกาหนดเป็นข้อบังคับ
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ตารางที่ 3 แสดงข้อกาหนดกฎและเกณฑ์ของบทความทางวิชาการ
คานิยาม

บทความทางวิชาการ
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์
อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ
มาประมวลร้อยเรียง เพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทาง
วิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย

รูปแบบ

เป็นบทความที่มีความยาวไม่มากนัก ประกอบด้วยการนาความที่แสดงเหตุผล
หรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือ
วิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ
ทัง้ นีว้ ารสารทางวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิง่ พิมพ์หรือเป็นสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ ในหนังสือนั้นแล้ว
3. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของ
การประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพาของบทความต่าง ๆ ที่นาเสนอนั้นแล้ว
เมือ่ ได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มกี ารพิจารณาประเมิน
คุณภาพของ “บทความทางวิชาการ” นั้นแล้ว การนา “บทความวิชาการ” นั้น
มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนามาเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ”
นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทาไม่ได้

ที่มา :ภูสทธิ พลายชมพู ,2556
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ตารางที่ 4 แสดงข้อกาหนดกฎและเกณฑ์ของของบทความทางวิชาการ
ลักษณะคุณภาพ

บทความทางวิชาการ
ระดับดี
เป็นบทความทางวิชาการทีม่ เี นือ้ หาสาระทางวิชาการถูกต้อง
สมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวง
วิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับ
ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและ
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ที่มา :ภูสทธิ พลายชมพู ,2556
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ตารางที5่ แสดงข้อกาหนดกฎและเกณฑ์ของของบทความตารา
คานิยาม

ตารา
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา
หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ
ในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
เนือ้ หาสาระของตาราต้องมีความทันสมัย เมือ่ พิจารณาถึงวันทีผ่ ขู้ อยืน่
เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
ทัง้ นีผ้ ขู้ อจะต้องระบุวชิ าทีเ่ กีย่ วข้องในหลักสูตรทีใ่ ช้ตาราเล่มทีเ่ สนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็น “ตารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
คาสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียน
ในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและทาความเข้าใจในสาระของตารานั้นด้วยตนเองได้
โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น

รูปแบบ

เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์
การสรุป การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย
และครบถ้วยสมบูรณ์
การอธิบายสาระสาคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้โดย
เบ็ดเสร็จ

การเผยแพร่

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือ
สานักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE)
หรือ โดยการถ่ายสาเนาเย็บเป็นรูปเล่ม
หรือทาในรูปแบบอืน่ ๆ
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจ
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ตารา(ต่อ)
แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางใน
การเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ
ของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานั้น และต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาค
การศึกษา
เมือ่ ได้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตารา” ไปแล้ว การนา
“ตารา” ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ตารา” เพื่อนาเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “ตารา” นั้นอีกครั้ง
หนึ่งอาจกระทาได้ แต่จะต้องทาการเผยแพร่ “ตารา” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เป็นตาราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มี
แนวคิดการนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของ
ผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน
3. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับ
ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge)
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติ และนานาชาติ

ที่มา :ภูสทธิ พลายชมพู ,2556
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ตารางที่ 6 แสดงข้อกาหนดกฎและเกณฑ์ของหนังสือ
คานิยาม

หนังสือ
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะ
ของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิง
เนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จาเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกาหนดของ
หลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย
เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์

รูปแบบ

เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การ
อ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วน
สมบูรณ์
การอธิบายสาระสาคัญทีม่ คี วามชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนั้น
ได้โดยเบ็ดเสร็จ

การเผยแพร่

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE)หรือ
สานักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE)
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจ
แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการ
เผยแพร่ได้เช่นกัน
ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ
ของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
นั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
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หนังสือ(ต่อ)
เมือ่ ได้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว การนา
“หนังสือ” นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อนามาเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีก
ครั้งหนึ่งอาจกระทาได้ แต่จะต้องทาการเผยแพร่ “หนังสือ” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มี
แนวคิดและการนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของ
ผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาการ
3. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge)
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ
และนานาชาติ

ที่มา :ภูสทธิ พลายชมพู ,2556
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ตารางที่ 7 แสดงข้อกาหนดกฎและเกณฑ์ของวิจัย
คานิยาม

งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองงานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการ
วิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูล คาตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อ
การนาวิชาการนั้นไปประยุกต์

รูปแบบ

อาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย
(Research Process) อาทิ การกาหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การทา
วรรณกรรมปริทัศน์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การ
วิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่น ๆ
2.บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ
และสั้น สาหรับการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการ
นั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่
อย่างแน่นอนชัดเจน
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพ
3. นาเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุม
ทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการและนาไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผล
การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ
4. การเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้
เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
เมือ่ ได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพ
ของ “งานวิจัย” นั้นแล้ว การนา “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วน
ใดส่วนหนึ่ง เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมิน
คุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทาไม่ได้

27

วิจัย (ต่อ)

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบ
วิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปประยุกต์ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และนาเสนอผลเป็นนความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้ง
กว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว
2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถนาไปประยุกต์ได้
อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
1. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนทาให้เป็น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge)ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทา
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน
2. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพเกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ

ที่มา :ภูสทธิ พลายชมพู ,2556
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ตารางที่ 8 แสดงข้อกาหนดกฎและเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
คานิยาม
ผลงานทางวิชาการอย่างอื่นที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน
บทความทางวิชาการ หนังสือ ตารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์
หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์
ใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม
รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบทีเ่ ป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้าน
ปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสาคัญและ
ทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเมื่อนามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้า
ทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือ
จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็น
ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ ทีเ่ สนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ท่ี
อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือ
เสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น และแสดงถึง
ความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น สาหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้อง
ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของ
ผลงาน
รูปแบบ

1. อาจจัดเพิ่มได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือ
แถบเสียง
2.มีคาอธิบาย/ขี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทา
ให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือ
ก่อให้เกิด
3. กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่านการ
พิสูจน์หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงาน
นั้นด้วย

29

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น(ต่อ)
การเผยแพร่

มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE)หรือ สานักพิมพ์
(PUBLISHING HOUSE)
หรือ โดยการถ่ายสาเนาเย็บเป็นรูปเล่ม
หรือ ทาในรูปแบบอืน่ ๆ
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ
3. การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
นาไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น
ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เป็นผลงานใหม่ หรือเป็นการนาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ
ผลงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน
สาขาที่เสนอหรือ
2. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
นั้น ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวง
วิชาการ และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ

ที่มา :ภูสทธิ พลายชมพู ,2556
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ส่วนที่ 5 แนวปฏิบัติที่ดีในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
เอกสารประกอบการอบรม
ภูสิทธิ พลายชมพู ,2556.การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตาราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่ง
ตีพิมพ์ในสานักพิมพ์.เอกสารประกอบการอบรมเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อก้าวสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ.คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาพการทา KM
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการบริการวิชาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย(สรุปองค์ความรู้จากการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากการจัดการความรู้การบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย (สรุปองค์
ความรู้จากการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) คณะเทคโนโลยีการเกษตรในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ 2558 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับชาติและนานชาติทาให้เกิดการมีส่วนร่วมและตระหนักในการพัฒนางานตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ พันธกิจของอาจารย์ประกอบด้วยกระบวนการ
บริการวิชาการในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนควบคู่กับการเรียนการสอน โดยการใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือ
สาคัญ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการขับเคลื่อน
การบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม จาเป็นต้องใช้โจทย์
ความต้องการหรือปัญหาจากในท้องถิ่นเพื่อจะให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญซึ่งมาจากสถาบันการศึกษา (การเรียนการสอน )และใช้เครื่องมือจากการวิจัยเพื่อตอบโจทย์หรือ
แก้ปัญหาจากท้องถิ่น และสั่งสมและใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อนามาบริการ
วิชาการตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนคณะได้ดาเนินการให้มี
กระบวนการดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ยังสะท้อนให้เห็นผลจากการบริหารจัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์กร กล่าวคือ หลักการและแนวทางปฏิบัติของอาจารย์ในคณะได้คานึงถึงความพอประมาณกับ
ศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อมความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองโดยใช้ความรอบรู้อย่าง
ถูกหลักวิชาการและวิชาชีพ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม การแบ่งปัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ (ดังภาพที่ 6)
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-รายงานผลการวิจัย-บทความวิจัย
-บทความวิชาการและผลงานอื่นๆ

การเขียนผลงาน การเรียบเรียงตามรูปแบบที่
แหล่งตีพิมพ์กาหนด

พิจารณาเลือกแหล่งที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

การเข้ารับการส่งเสริมโดยกระบวนการ KM
ระบบพี่เลี้ยง ผู้มีประสบการณ์มากกว่าถ่ายทอด
และช่วยเหลือผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า
การขอตาแหน่งทาง
วิชาการ

การเรียนการสอน
• ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการ
สอน ตารา

การติดต่อ ลงทะเบียนกับ
แหล่งตีพิมพ์เพื่อขอ
เผยแพร่ผลงาน

ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บริการวิชาการ
• ปัญหา/คาตอบ

การขอรับทุน
สนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ทุนวิจัย นวัตกรรม
งานสร้างสรรค์

วิจัย
• โจทย์/ผลการวิจัย

ภาพที่ 6 การบูรณาการพันธกิจของอาจารย์กับการขอตาแหน่งทางวิชาการ
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การส่งเสริมด้วยการขอทุนวิจัย อบรมการเขียนบทความและทุนเผยแพร่ผลงาน

การเสริมแรงด้วยระบบการขอตาแหน่งทางวิชาการ

-ได้รับทุนวิจัยและดาเนินการทดลองวิจัย
-การค้นคว้าเรียบเรียงเอกสาร
-ประสบการณ์การบริการวิชาการ

ทางสายกลาง

พอประมาณ

ภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี

มีเหตุผล

เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน)
นาสู่

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม
สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน / เตรียมพร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 7 แผนผังความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะและผลลัพธ์ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : ดัดแปลงจาก www.sufficiencyeconomy.com
การสรุปองค์ความรู้
1.การดาเนินการตามขั้นตอนในระบบพี่เลี้ยงได้จัดตั้งอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี
จานวน 4 คน ได้แก่ รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล ผศ.ดร. นส.พ.มหิศร ประภาสะ
โนบล เป็นพี่เลี้ยงทาหน้าที่ในการให้คาแนะนา ถ่ายทอดประสบการณ์และช่วยเหลือ ตรวจอ่าน แก้ไข ผลงาน
ก่อนการส่งเข้ารับการขอตาแหน่งทางวิชาการ
2..ควรวางกรอบการวิจัยในการของบประมาณปีต่อไปของคณะ เพื่อการกาหนดทิศทางการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานและดาเนินการวางเป้าหมายระดับของแหล่งตีพิมพ์ไว้ล่วงหน้า โดยคณาจารย์ได้ร่วมกัน
34

พิจารณากาหนดกรอบการวิจัยจากกรอบการวิจัยที่ คอบช. ให้ทุนอุดหนุนปีงบประมาณ 2559 แผนงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 9 กลุ่มเรื่องจากทั้งหมด
25 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
เรื่องที่
6
7
9
10.
12.
15.
19.
23.
25.

กลุ่มเรื่อง
พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
สัตว์เศรษฐกิจ
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการในวันที่
31 กรกฎาคม 2558 ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยผู้มีประสบการณ์ตรงภายใน
คณะ ได้แก่ รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ผศ.ดร.น.สพ.มหิศร ประภาสะโนบล และผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
ซึ่งเป็นคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตลอดจนองค์ความรู้ภายใน
บุคคล(Tacit knowledge) ในการทาตาแหน่งเพื่อก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ได้นาเสนอเคล็ดลับการประสบความสาเร็จในการเขียนผลงานวิชาการ
โดยคณาจารย์ที่ประสงค์จะวิธีการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการจาเป็นต้องมีความ
เข้าใจ ศึกษาข้อมูลและวางแผนในการก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับสาหรับการก้าวสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการด้วยวิธีปกติมีลาดับการก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการเริ่มต้นจากอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ แต่ในบางกรณีสามารถก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการด้วยวิธีพิเศษ (ทางลัด)
ทางลัดเป็นขอรับการประเมินข้ามเกินกว่า 1 ระดับ เช่นจากตาแหน่งวิชาการอาจารย์ก้าวสู่ตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ก็เป็นไปได้ในความเข้าใจเรื่องของระยะเวลาขั้นต่าในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการก็เป็นประเด็น
สาคัญยิ่งต่อการวางแผนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ป.ตรี 9 ปี , ป.โท 5 ปี , ป.เอก 2 ปี) รองศาสตราจารย์
(เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว 3 ปี) และศาสตราจารย์ (เป็นรองศาสตราจารย์มาแล้ว 2 ปี) ตลอดจนผู้ที่
ประสงค์จะขอผลงานวิชาการต้องศึกษา หลักเกณฑ์ละขั้นตอนในการทาผลงานวิชาการแต่ละประเภท
นอกจากนี้ความอดทน ขยัน ทางานอย่างต่อเนื่องเป็นเคล็ดลับสาคัญในการเขียนผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น
เอกสารประกอบการสอน ตารา งานวิจัย เอกสารคาสอนหรือบทความวิจัยอื่นๆเป็นต้น นอกจากนี้สิ่งที่สาคัญ
ของที่สร้างคุณค่า เกียรติและศักดิ์ศรีในการก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการคือจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ อาทิ ความซื่อสัตย์จากการไม่คัดลอกผลงานวิชาการของคนอื่นมาเป็นของตนการให้เกียรติทาง
วิชาการที่สามารถแสดงออกได้โดยการถึงบุคคล/แหล่งที่มาของข้อมูลและแสดงหลักฐานการค้นคว้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร ไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิ
มนุษยชนและการได้มาของผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และต้อง
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นา เสนอผลงานวิชาตามความเป็นจริงและต้องนาผลงานวิชาการที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ในทางชอบธรรมและ
ถูกกฎหมาย
ส่วน ผศ.น.สพ.มหิศร ประภาสะโนบล ได้แนะนาแนวคิดการเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อก้าวสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ทาตามแผนที่วางไว้ในการก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
วิชาที่สอนไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่สอนที่ควรเตรียมความพร้อมในการขอผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ทุกระดับทั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นต้น โดยต้องเคยสอนในวิชา
นั้นภายใน 3 ปีที่ยื่นขอตาแหน่ง และผลงานที่ขอต้องสอดคล้องกับศาสตร์ของเจ้าของผลงาน
2.การนางานวิจัยของตนเองมาบูรณาการกับการเรียนการสอน การบูรณาการร่วมกันพันธกิจอย่างอื่น
ของอาจารย์ก็จะเป็นการนางานมาเกื้อกูลสนับสนุนกัน อีกทั้งยังลดภาระงานของอาจารย์ได้อีกด้วย
3.ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่ดีควรต้องมีการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบันมากที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ในการนาเนื้อหาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.ภาระงานของอาจารย์มีมาก ดังนั้น การจัดการเวลา และการทางาน ต่อเนื่องเป็นหัวใจของ
ความสาเร็จ
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล ที่เสนอให้เลือกส่งผลงานเพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการตามความถนัดของแต่ละคน เช่น เลือกส่งเอกสารประกอบการสอนกับผลงานวิจัย เพราะส่วนตัว
ถนัดในการทาวิจัย แต่บางคนที่ถนัดด้านการค้นคว้าก็อาจจะเลือกส่ง เอกสารประกอบการสอนกับตาราหรือ
หนังสือ บางคนเลือกส่งบทความวิชาการ เพราะบทความวิชาการเขียนได้ง่ายและสั้นกว่าการแต่งหนังสือ
ตาราที่มีเนื้อหามากและมีความซับซ้อน แต่ถึงแม้จะเลือกผลิตผลงานตามความถนัดของแต่ละคน สิ่งที่ควรต้อง
ศึกษาอย่างถี่ถ้วนคือรูปแบบและกฎเกณฑ์ในการผลิตผลงานแต่ละประเภท
ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ ทาให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและศักยภาพ
คณะสามารถประเมินศักยภาพและสร้างแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์ให้มี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
จากบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อ เข้า สู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์
ยกส้าน มีข้อแนะนาในการเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
1.ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่ดีควรต้องมีการสร้างนวัตกรรมในผลงานทางวิชาการการรวบรวม
และเรียบเรียงข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุดจะสร้างคุณค่าผลงานทางวิชาการของตนเอง
2.ควรวางแผนในการก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการไปตลอดเส้นทาง ทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ซึ่งต้องสอดคล้องกับวิชาที่สอนไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่สอนที่ควรเตรียมความ
พร้อมในการขอผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งในทุกระดับทั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ เป็นต้น การลงมือเขียนทันทีและกระทาตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่องโดยควบคู่กับ
การศึกษาเกณฑ์ เงื่อนไข และผลงานทางวิชาการที่ต้องใช้ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ แม้กระทั่งงานประจา
ในพันธกิจ เช่น การบริการวิชาการก็สามารถหยิบยกมาเป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์บทความวิจัยหรือโจทย์ใน
การวิจัยและนาผลจากการวิจัยนั้นถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อีกด้วย
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3.การนางานวิจัยของตนเองมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาจะทาให้เนื้อหาทางวิชาการ
มีความลึกซึ้งกว่าการเรียนเรียงผลงานเพียงจากการอ้างอิงงานวิชาการอื่นเท่านั้น
4.ผู้ทาตาแหน่งผลงานทางวิชาการจะต้องมีความตั้งใจ มีเป้าหมาย ที่จะสร้างและพัฒนาผลงานให้ดี
ที่สุด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ใช่เพียงเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการคือ การขอตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เท่านั้น
สิ่งที่ควรระมัดระวังในผลิตผลงานทางวิชาการอาทิ การเนื้อหาไม่ครบถ้วน ชื่อ หัวข้อและเลขหน้าใน
สารบัญกับในเนื้อหาไม่ตรงกัน การเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหาไม่สม่าเสมอและไม่อยู่ในรูปแบบเดียวกันไม่
ครบถ้วน หรือมีมากเกินกว่าที่อ้างอิงเป็นต้น ปัญหาและอุปสรรคที่มักพบเสมอและเป็นประเด็นปัญหาที่สาคัญ
ของการสร้างผลงานทางวิชาการคือการขาดความต่อเนื่องจากข้อจากัดของเวลา มีสาเหตุจากงานประจาและ
งานแทรก ทาให้การผลิตผลงานทางวิชาการล่าช้ากว่ากาหนดเวลาที่วางเป้าหมายดังนั้นการให้ความสาคัญ การ
จัดการเวลา ความตั้งใจจริงและลงมือทางานทันทีอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจของความสาเร็จ
อย่างไรก็ตามคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เห็นความสาคัญยิ่งในการเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ จึงได้จัดทาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
คณาจารย์ โดยมีคณะกรรมการวิจัยของคณะซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ ในระบบพี่
เลี้ยง การเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เป็นบทบาทและหน้าที่หนึ่งที่สาคัญของ
คณาจารย์ทุกท่านที่ไม่เพียงเป็นกระบวนการในการพัฒนาตนเองด้านงานวิจัยแล้วแต่ยังเป็นกระบวนการในการ
พัฒนากระบวนการทางวิชาการที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษา โดยการบูรณาการการเรียนการสอนด้วยการวิจัย
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบต่างๆ การสร้างคุณค่าหรือผลกระทบจากนวัตกรรมงานวิจัยและการนางานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์จาเป็นต้องผ่านกระบวนการเผยแพร่ หรือถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ทฤษฎีใหม่ หรือจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ซึ่งนับเป็นความจาเป็นสาหรับ
องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
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