การเข้ าส่ ูตาแหน่ งทางวิชาการ

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ อุ ไ รรั ต น์ ยามาเร็ ง

จุดประสงค์ การประชุม
 วิเคราะห์เกณฑ์ในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
 จัดทาแผนพัฒนาตนเอง
 วิเคราะห์/พัฒนา/ปรับปรุ งเอกสารประกอบการสอน

คุณสมบัตกิ ารเข้ าสู่ตาแหน่ งทางวิชาการ

1) คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
2) ผลการสอน

3) ผลงานวิชาการ
4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

เปรียบเทียบเกณฑ์ การประเมินคุณสมบัตฯิ ตามแบบเก่ า-ใหม่
เดิม

ใหม่

ป.ตรี ต้องดารงตาแหน่งอาจารย์
และสอนมาแล้ว 6 ปี
ป.โท ต้องดารงตาแหน่งอาจารย์
และสอนมาแล้ว 4 ปี
ป.โท ต้องดารงตาแหน่งอาจารย์
และสอนมาแล้ว 1 ปี และพ้น
ระยะการทดลองปฏิบตั ิงานที่
สถาบันกาหนด

ป.ตรี ต้องดารงตาแหน่งอาจารย์และสอน
มาแล้ว 9 ปี
ป.โท ต้องดารงตาแหน่งอาจารย์และสอน
มาแล้ว 5 ปี
ป.เอก ต้องดารงตาแหน่งอาจารย์และสอน
มาแล้ว 2 ปี

เปรียบเทียบเกณฑ์ การประเมินผลการสอนตามแบบเก่ า-ใหม่
เดิม

ใหม่

มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ ใน
หลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษา  2 หน่ วยกิต ระบบ
ทวิภาค และ
2. มีความชานาญ(ชานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)ในการสอน และ
3. เสนอเอกสารการสอนที่ผลิตขึน้ ตามภาระงานสอน
ในกรณีที่ผ้ขู อกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการได้ ทาการสอนหลาย
วิชาซึ่งแต่ ละวิชานั้นมีผ้สู อนร่ วมกันหลายคน จะต้ องเสนอ
เอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้ อทีผ่ ้ขู อกาหนดตาแหน่ งเป็ น
ผู้สอน และ
มีคุณภาพดี และได้ ใช้ ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ
(ก.พ.ต.) ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในข้ อบังคับของ
สภาสถาบัน

1.มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ ใน
หลักสู ตร ของสถาบันอุดมศึกษา  3 หน่ วยกิต ระบบ
ทวิภาค และ
2. มีความชานาญ(ชานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)ในการสอน และ
3. เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการประเมินผลการสอนที่
ผลิตขึน้ ตามภาระงานสอน
ในกรณีที่ผ้ขู อกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการได้ ทาการสอน
หลายวิชาซึ่งแต่ ละวิชานั้นมีผ้สู อนร่ วมกันหลายคน จะต้ อง
เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการประเมินการสอนในทุกวิชา
ทุกหัวข้ อที่ผ้ขู อกาหนดตาแหน่ งเป็ นผู้สอนรวมกันได้  3
หน่ วยกิต และ
มีคุณภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ ใช้ ประกอบการ
สอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กาหนดในข้ อบังคับของสภาสถาบัน

1.

เอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการประเมินผลการสอน
แบบที่ 1

นิยาม

ผลงานวิชาการที่เป็ นเอกสาร ที่ใช้ ในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สะท้ อนให้ เห็นเนื ้อหาวิชา และวิธีสอนอย่างเป็ นระบบ จัดเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ของผู้สอนในการใช้ ประกอบการสอน

รูปแบบ

เป็ นเอกสาร หรื อสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้ วย
1) แผนการสอน
2) หัวข้ อบรรยาย (มีรายละเอียดพอสมควร) และมีสงิ่ ต่างๆ ต่อไปนี ้เพิม่ อีกก็ได้ เช่น
- รายชื่อบทความ หรื อหนังสือประกอบ
- บทเรี ยบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง
- แผนภูมิ (Chart)
- แถบเสียง (tape)
- ภาพเคลื่อนไหว (video)
- ภาพเลื่อน (slide)
- หรื อสื่อออนไลน์อื่นๆ ซึง่ มีการอ้ างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย

เอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการประเมินผลการสอน
แบบที่ 1 (ต่ อ)

การเผยแพร่

ลักษณะคุณภาพ

อาจเป็ นเอกสารที่จดั ทาเป็ นรูปเล่ม หรื อถ่ายสาเนาเย็บ
เล่ม หรื อเป็ นสื่ออื่นๆ อาทิ ซีดีรอม ที่ได้ ใช้
ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึง่ ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษามาแล้ ว
อยูใ่ นดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่กาหนดเป็ น
ข้ อบังคับ

เอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการประเมินผลการสอน
แบบที่ 2

นิยาม

ผลงานวิชาการที่ใช้ สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้ อนให้ เห็น
เนื ้อหาวิชา และวิธีสอนอย่างเป็ นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ ้นจากเอกสารประกอบการสอน จนมีความ
สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็ นเครื่ องมือสาคัญของผู้เรียน ที่นาไปศึกษาด้ วยตนเอง
หรื อเพิ่มเติมจากการเรียนในวิชานั ้นๆ

รูปแบบ

เป็ นเอกสารรูปเล่ม หรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้ วย
1) แผนการสอน
2) หัวข้ อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสงิ่ ต่างๆ ต่อไปนี ้เพิ่ม เช่น
- รายชื่อบทความ หรื อหนังสือประกอบ - บทเรี ยบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง
- แผนภูมิ (Chart)
- แถบเสียง (tape)
- ภาพเคลื่อนไหว (video)
- ภาพเลื่อน (slide)
- ตัวอย่างหรื อกรณีศกึ ษา ที่ใช้ ประกอบการอธิบาย
- ภาพ หรื อสื่อออนไลน์อื่นๆ ซึง่ มีการอ้ างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย

เอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการประเมินผลการสอน
แบบที่ 2 (ต่ อ)

การเผยแพร่

ต้ องได้ รับการจัดทาเป็ นรูปเล่มด้ วยการพิมพ์ หรื อถ่าย
สาเนาเย็บเล่ม หรื อเป็ นสื่ออื่นๆ ที่แสดงหลักฐานว่าได้
เผยแพร่โดยใช้ เป็ น “คาสอน” ให้ แก่ผ้ เู รี ยนในวิชานัน้ ๆ
มาแล้ ว

ลักษณะคุณภาพ

อยูใ่ นดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่กาหนดเป็ น
ข้ อบังคับ

เปรียบเทียบเกณฑ์ การประเมินผลงานวิชาการตามแบบเก่ า-ใหม่
แบบเดิม

แบบใหม่

ผลงานวิชาการ ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งใน 4 กลุม่

1. ผลงานวิจยั 2 เรื่ อง หรื อ
2. ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1
รายการ หรื อ
1. ผลการแต่ งหรื อเรี ยบเรี ยง ตารา หนังสือ หรื อบทความ
3. ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่ อง
ทางวิชาการ
หรื อ
2. ผลงานวิจัย (ไม่ นับงานวิจัยที่ทาเป็ นส่ วนหนึ่งของ
4. ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และตาราหรื อ หนังสื อ 1 เล่ม

การศึกษาเพื่อรั บปริญญา หรื อประกาศนียบัตรใดๆ
3.ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
สาหรับผูข้ อฯ สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4.ผลงานวิชาการรั บใช้ สังคม โดยผลงานนัน้ ต้ องเป็ นส่ วน
นั้น ผูข้ ออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรื อ
หนึ่งของการปฏิบัตติ ามหน้ าที่ ตามภาระงาน ซึ่ง
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม หรื อบทความทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาหรื อคณะวิชาให้ ความเห็นชอบ รวมทัง้
ซึ่งมีคุณภาพดี แทนงานวิจยั ตามข้อ 2-4 ได้
ได้ รับการรั บรองการใช้ ประโยชน์ ต่อสังคม และ
ปรากฏผลสามารถประเมินได้ เป็ นรู ปธรรม โดยประจักษ์
ต่ อสาธารณะ
ทัง้ นีผ้ ลงานวิชาการทัง้ 4 กลุ่มข้ างต้ น ต้ องมีคุณภาพดี
และได้ รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ ท่ ี กพอ. กาหนด

ประเภทของผลงานวิชาการ
 กลุ่มที่ 1 งานวิจยั

 กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม

 กลุ่มที่ 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 กลุ่มที่ 4
 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
 ตารา
 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเยนการสอนและการเรี ยนรู ้
 หนังสื อ
 ผลงานวิชาการ
 บทความทางวิชาการ
 กรณี ศึกษา (case study)
 งานแปล
 พจนานุ กรม สารานุ กรม นามานุ กรมและงานวิชาการใน
ลักษณะเดียวกัน
 ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุ นทรี ยะและศิลปะ
 สิ ทธิ บต
ัร
 ซอฟแวร์

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1. ต้ องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็ นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่น รวมทังไม่
้ นาผลงานของตนเองในเรื่ องเดียวกัน ไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึง่ ฉบับ ในลักษณะที่จะทาให้ เข้ าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่
2. ต้ องให้ เกียรติ และอ้ างถึงบุคคลหรื อแหล่งทีม่ าของข้ อมูลที่นามาใช้ ในผลงานทางวิชาการของ
ตนเองและแสดงหลักฐานของการค้ นคว้ า
3. ต้ องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรื อละเมิด สิทธิสว่ นบุคคลของผู้อื่นและ
สิทธิมนุษย์ชน
4. ผลงานทางวิชาการต้ องได้ มาจากการศึกษาโดยใช้ หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์ ไม่มอี คติมา
เกี่ยวข้ อง และเสนอผลงานตามความเป็ นจริ ง ไม่จงใจเบีย่ งเบนผลการวิจยั โดยหวัง
ผลประโยชน์สว่ นตัว หรื อต้ องการสร้ างความเสียหายแก่ผ้ อู ื่น และเสนอผลงานตามความเป็ น
จริ งไมขยายข้ อค้ นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
5. ต้ องนาผลงานไปใช้ ประโยชน์ในทางทีช่ อบธรรมและชอบด้ วยกฎหมาย

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผูอ้ ื่น รวมทั้งไม่นาผลงานของตนเองในเรื่ องเดียวกัน ไปเผยแพร่ ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่ง
ฉบับ รวมถึงไม่คดั ลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อา้ งอิงผลงานเดิมตามหลัก
วิชาการ ทั้งนี้ในลักษณะที่ทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่
2. ต้องอ้างถึงบุคคลหรื อแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดง
หลักฐานของการค้นคว้า
3. ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรื อละเมิด สิ ทธิส่วนบุคคลของผูอ้ ื่นและสิ ทธิ
มนุษย์ชน
4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์ ปราศจากอคติและเสนอ
ผลงานตามความเป็ นจริ ง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรื อวิจยั โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อ
เพื่อก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผอู้ ื่น และเสนอผลงานตามความเป็ นจริ ง ไม่ขยายข้อค้นพบโดย
ปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
5. ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
6. หากผลงานวิชาการมีการใช้ขอ้ มูลจาการทางานวิจยั ในคนหรื อสัตว์ ผูข้ อฯ จะต้องยืน่ หลักฐานแสดง
การอนุญาตจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ของสถาบันที่มีการดาเนินการ

ภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่ งอาจารย์
ต้ องทาเอกสารประกอบการสอน และต้ องมีผลงานทางวิชาการอย่ างใด
อย่ างหนึ่ง ไม่ น้อยกว่ า 1 เรื่อง ในระยะเวลา 3 ปี
1)งานวิจยั ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด อย่าง
น้อย 1 เรื่ อง หรื อ
2) ตาราหรื อหนังสื อที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด อย่างน้อย 1 เรื่ อง หรื อ
3) ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กบั งานวิจยั ตามข้อ 1 หรื อ
4) บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่มี
รายชื่อในฐานข้อมูลฯ ที่เป็ นที่ยอมรับระดับชาติหรื อนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.

ภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ต้ องมีผลงานทางวิชาการอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ไม่ น้อยกว่า 1 เรื่อง ในระยะเวลา 2
ปี
1)งานวิจยั ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด อย่างน้อย 1
เรื่ อง หรื อ
2) เอกสารคาสอน ที่ผา่ นการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ
มหาวิทยาลัย หรื อ
3) ตาราหรื อหนังสื อที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด หรื อ
4) ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กบั งานวิจยั ตามข้อ 1 หรื อ
5) บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่อใน
ฐานข้อมูลฯ ที่เป็ นที่ยอมรับระดับชาติหรื อนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

