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วันนี้ดีใจที่ไดมาวันนี้ดีใจที่ไดมา

มีโอกาสพบหนากันอกีหนมีโอกาสพบหนากันอกีหน

ดีใจที่ไดมาพบทานทุกคนดีใจที่ไดมาพบทานทุกคน

ขอขอบคุณเปนลนพนที่มาฟงขอขอบคุณเปนลนพนที่มาฟง
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ผูที่เปนที่ตองการของสงัคมมหาวิทยาลัย

บุคคลผูมีอุดมการณ

บุคคลผูมีความเพียรพยายาม

บุคคลผูมีมุงมัน่ที่จะปฏิบัติ

บุคคลผูมีสติปญญา
ระพี สาคริก

หนังสือพิมพ คมชัดลึก
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การกาวสูตําแหนงทางวิชาการ

•  เตรียมใจ
•  เตรียมตัว
•  เตรียมงาน

บรรจง มไหสวริยะ



เตรียมใจ

• เขาใจความหมาย

• เห็นดวยกับวิธีการ

• ลดอคติ

• ใหความสําคัญ

• กําหนดจดุหมาย

• สรางความมุงมั่น



เตรียมตัว

• จัดลําดับความสําคัญ

• แบงสรรเวลา

• ศึกษากฎระเบียบ

• เปรียบเทยีบพวกพอง

• ลองถามผูรู

• สูไมรูถอย



เตรียมงาน

• งาน :  ตํารา หรือ หนังสือ, งานวิจยั,

สิ่งประดิษฐ   หรือ บทความทางวิชาการ
• ปริมาณ

• คุณภาพ



อรรถสทิธิ์ เวชชาชีวะ

ประเสรฐิ ทองเจริญ วิศิษฏ สิตปรชีา
ส.ก.อ.



Frank J. Gonzalez
Chief, Laboratory of Metabolism,

National Cancer Institute, 
National Institutes of Health, USA

The second
most cited
scientist of the
last decade.



เงื่อนไขสําคญั

• ถาไมชอบระบบนี ้แนะนําใหทานเปลี่ยนงาน

• ตําแหนงวิชาการนี้ ไดมาจากการ “ตั้งใจ” ทํา ไมใช บังเอิญ 

แตงตัง้ หรือสมหลน 

• ตองวางแผน career path ใหชัดเจน และสรางบรรยากาศ

โดยรอบใหเหมาะสมในการบมฟก

ศ.นพ.สมเกียรติ  วฒันศิริชัยกุล



ประมวลปญหาที่พบในการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ       

ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย กอนนําความกราบบังคมทลูเพื่อทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงตั้ง สรุปไดดังนี้ 

1. การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิไมตรงกับสาขาวิชาที่เสนอขอ

2. การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่อยูในสังกัดเดียวกันกับผูขอ (ผูเกษียณอายุ) 

โดยที่ในบัญชีรายชื่ออาจมีผูทรงคุณวุฒิในสังกัดอื่นๆ อีก

3. การเผยแพรผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด

4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการโดยแหลงเผยแพรที่ไมเปนที่ยอมรับใน

วงวิชาการ เชน บริษัทรบัจางพิมพเอกสาร

แหลงขอมูล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มกราคม 2552)



ปญหาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของปญหาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ

ชาวชาว  มอมอ..  ที่พบบอยที่พบบอย

ผลงานวิจัยผลงานวิจัย

1.1. การเผยแพรผลงานในที่ประชุมสมัมนาเปนการเผยแพรผลงานในที่ประชุมสมัมนาเปน  proceedings proceedings ในวารสารที่เปนในวารสารที่เปน

แบบแบบ  inin--house journals house journals ไมมีไมมี  impact factor impact factor ((หรือทีรู่จักกนัวาหรือทีรู่จักกนัวา  local local 

journalsjournals))  ทําใหผลงานขาดการกลัน่กรองจากกองบรรณาธิการทีด่ีทําใหผลงานขาดการกลัน่กรองจากกองบรรณาธิการทีด่ี  หรือไมหรือไม

มีมี  peer review peer review 

2.2. สัดสวนของผูขอรับการประเมนิกบัผูรวมงานไมตรงกับความเปนจริงสัดสวนของผูขอรับการประเมนิกบัผูรวมงานไมตรงกับความเปนจริง  มีมี

การปรับเปลี่ยนสัดสวนของสวนแบงในแตละผลงานการปรับเปลี่ยนสัดสวนของสวนแบงในแตละผลงาน  

3.3. งานวจิยัมีระเบียบวิธถีูกตองงานวจิยัมีระเบียบวิธถีูกตอง  แตยังไมนํามาซึ่งความรูใหมที่ลกึซึ้งทางแตยังไมนํามาซึ่งความรูใหมที่ลกึซึ้งทาง

วิชาการวิชาการ  หรือไดองคความรูใหมหรือไดองคความรูใหม  

4.4. งานวจิยัเปนงานที่ไมตรงกับสาขาวชิาที่ขอกําหนดตําแหนงงานวจิยัเปนงานที่ไมตรงกับสาขาวชิาที่ขอกําหนดตําแหนง  



5.5. การวจิยัมวีิธีการหรือขั้นตอนที่ไมถูกตองการวจิยัมวีิธีการหรือขั้นตอนที่ไมถูกตอง  ไมรัดกมุไมรัดกมุ  รวมทัง้การเก็บขอมลูรวมทัง้การเก็บขอมลู

ก็ไมเปนไปตามหลกัวธิีการวจิัยที่ดีก็ไมเปนไปตามหลกัวธิีการวจิัยที่ดี  

6.6. ผลงานวิจัยขาดความทนัสมยัผลงานวิจัยขาดความทนัสมยั  

7.7. ผลงานวิจัยไมเปนตนแบบทีด่ีผลงานวิจัยไมเปนตนแบบทีด่ี  เรื่องซ้ําซอนกับที่เคยตีพิมพเผยแพรมาแลวเรื่องซ้ําซอนกับที่เคยตีพิมพเผยแพรมาแลว

8.8. เปนเปน  ““me toome too”” research research ซึ่งไมไดใหความรูเพิ่มเติมซึ่งไมไดใหความรูเพิ่มเติม  

ปญหาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของปญหาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ

ชาวชาว  มอมอ..  ที่พบบอยที่พบบอย  ((ตอตอ))



ตําราตํารา//หนังสอืหนังสอื

1.1. การเขียนขาดหรือไมถกูตองตามรปูแบบของหนังสือการเขียนขาดหรือไมถกูตองตามรปูแบบของหนังสือ//ตําราตํารา  คือไมมีดัชนีสืบคนคือไมมีดัชนีสืบคน  
หรือถามีกม็ีไมครบถวนหรือถามีกม็ีไมครบถวน  ไมขออนุญาตอางอิงการใชรปูภาพจากผูเขียนตนแบบไมขออนุญาตอางอิงการใชรปูภาพจากผูเขียนตนแบบ  ไมไม

มีชื่อแหลงพิมพมีชื่อแหลงพิมพ  สํานักพิมพสํานักพิมพ  และปที่พิมพและปที่พิมพ  เปนตนเปนตน  
2.2. ขาดการวิเคราะหขาดการวิเคราะห  สังเคราะหขอมูลอยางชัดเจนในศาสตรของตัวเองสังเคราะหขอมูลอยางชัดเจนในศาสตรของตัวเอง  
3.3. ไมไดใชความรูความสามารถไมไดใชความรูความสามารถ  ประสบการณประสบการณ  หรืองานวิจัยของตนเองสอดแทรกหรืองานวิจัยของตนเองสอดแทรก  
4.4. ปรมิาณงานในแตละบทสั้นหรือหวนเกนิไปปรมิาณงานในแตละบทสั้นหรือหวนเกนิไป  จนไมสื่อความหมายทีด่ีจนไมสื่อความหมายทีด่ี  
5.5. ขาดจรยิธรรมขาดจรยิธรรม  คือลอกผลงานของผูอื่นคือลอกผลงานของผูอื่น

6.6. ดอยในจริยธรรมดอยในจริยธรรม  รปูรปู  ตารางตาราง  ที่ลอกมาที่ลอกมา  ไมไดอางอิงหรือขออนุญาตจากแหลงที่มาไมไดอางอิงหรือขออนุญาตจากแหลงที่มา

ปญหาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของปญหาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ

ชาวชาว  มอมอ..  ที่พบบอยที่พบบอย  ((ตอตอ))



 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

(1) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตนและไม
ลอกเลียนผลงานของผู อื่น รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรใน

วารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม

(2) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทาง
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา

(3) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของ
ผูอื่นและสิทธิมนุษยชน

(4) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ไมมีอคติ
มาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน
สวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยายขอ
คนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ

(5) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย
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1. Novel
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ปญหาและอุปสรรคที่สงผลกระทบใหการดําเนินการพิจารณา

กําหนดตําแหนงทางวิชาการของสถาบันอดุมศกึษาลาชา จําแนกได
ดังนี้

(๑) เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ ก.พ.อ. กําหนด
‐รายชื่อผูทรงคุณวฒุิในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กําหนด มีจํานวนไมเพียงพอ โดยเฉพาะ

สาขาวิชาที่ขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ ทําใหตองเสนอขอแตงตัง้ผูทรงคุณวุฒิเปนกรณี เฉพาะรายมายัง 
ก.พ.อ. ซึง่ใชระยะเวลาดําเนนิการคอนขางมาก

‐ขอมูลสถานที่ติดตอและหมายเลขโทรศัพทที่ระบุไวในบัญชีรายชื่อไมทันสมัย ทําใหการ
ติดตอเพื่อทาบทามผูทรงคุณวุฒิเปนไปดวยความลาชา

‐การกําหนดใหมีการประชมุคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการฯ ทําใหใชระยะเวลาดําเนนิการมาก เนื่องจากผูทรงคุณวุฒิมีภารกิจมาก ทําใหมีเวลาวางไม
ตรงกันนดัวันประชุมไดยาก



ปญหาและอุปสรรคที่สงผลกระทบใหการดําเนินการพิจารณา

กําหนดตําแหนงทางวิชาการของสถาบันอดุมศกึษาลาชา จําแนกได
ดังนี้

(๒) เกี่ยวกับผูทรงคุณวุฒิ

‐ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญไมรับประเมิลผลงานทางวิชาการ
‐ผูทรงคุณวุฒิใชระยะเวลาในการอานเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการมากและ

สงผลการประเมินชากวาเวลากําหนด

‐ผูทรงคุณวุฒิยกเลิกการเปนกรรมการ ภายหลงัจากที่ไดสงผลงานทางวิชาการ
ไปใหประเมินแลว ทําใหตองดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใหมอีกครั้ง



ปญหาและอุปสรรคที่สงผลกระทบใหการดําเนินการพิจารณา

กําหนดตําแหนงทางวิชาการของสถาบันอดุมศกึษาลาชา จําแนกได
ดังนี้

(๓) เกี่ยวกับผูเสนอขอกําหนดตําแหนง
‐ผูขอเสนอขอกําหนดตําแหนง ไมทราบหลักเกณฑหรือจัดทําเอกสารไมถูกตอง ทําใหตอง

ปรับแก หรือสงเพิ่มเติมหลายครั้ง

(๔) เกี่ยวกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา
‐ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการมีจํานวนมาก แตบุคลากรที่ดําเนนิการมีจํานวน

นอย และมีภาระงานดานอื่นๆ อีกหลายดาน ทําใหการดําเนนิการลาชา



Rita Levi Montalcini

Nobel Laureate in Physiology
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“เสนทางสูศาสตราจารย” งานหนักหนา

มีปญญามานะจิตพิชิตได

พัฒนาอนาคตมิหมดไป

ครองหลักชัยสูงคา---ศาสตราจารย’’

ณัชชา พนัธุเจริญ



อยาคดิวาพายแพ

อยาออนแอตอทุกสิ่ง

อยาหวาดหวั่นประวิง

อยาทอดทิ้งความตั้งใจ

มดไมเคยเดินถอยหลงั



MY MANTRA
(มนต คําภาวนา)

อํานวย ถิฐาพันธ

“A successful academic career”


