
หลกัสูตร “เสน้ทางเขา้สูต่าํแหน่งวชิาการระดบั ผศ./ รศ.” 
หลกัการและเหตผุล 

ในปจัจุบนั การขอตําแหน่งทางวิชาการ ถอืว่าเป็นภารกิจหลกัที่สาํคญัของคณาจารยป์ระจาํทุกคน ซึ่งตาํแหน่ง
ทางวชิาการเป็นตาํแหน่งที่แสดงถงึความเป็นผูท้รงคุณวุฒิสูง มคุีณธรรม และมจีรรยาบรรณในการสอน การวจิยั และ
วชิาการ ในการแต่งตัง้บคุคลใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการพจิารณาจากคุณสมบตัเิฉพาะตาํแหน่ง ความรู ้ความสามารถดา้น
การสอน ผลงานทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่มีปริมาณและคุณภาพที่แสดงถึงความเป็น
ผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ 

อาจกล่าวไดว้่า ตําแหน่งทางวิชาการ เป็นการสรา้งความกา้วหนา้ในวชิาชีพสาํหรบัอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา 
เป็นตวัชี้วดัเพือ่ใชใ้นการจดัอนัดบัสถาบนัอดุมศึกษา รวมท ัง้เป็นตวัชี้วดัคุณภาพในระบบประกนัการศึกษาไทยดว้ย ดงันัน้
มหาวทิยาลยัไทยในปจัจุบนัจึงมคีวามพยายามที่จะส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณาจารยใ์นสงักดัขอตาํแหน่งทางวชิาการ 
โดยบางมหาวทิยาลยัออกระเบยีบและจดัการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจใหอ้าจารยท์ี่ไม่มตีาํแหน่งวชิาการ รบัทราบหลกัเกณฑ์
และวิธีการพิจารณา ที่เขา้ใจไดโ้ดยง่ายและครบถว้นในสาระสาํคญั รวมถึงเพื่อใหก้รอกขอ้มูลและเตรียมเอกสาร
ประกอบการพจิารณาไดอ้ย่างถกูตอ้งและครบทกุรายการ  

องคค์วามรูท้ี่จาํเป็นสาํหรบัผูป้ระสงคข์อตาํแหน่งทางวชิาการ ซึง่ตอ้งปฏบิตัิตามกฎหมายไดแ้ก่ 1. ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้บุคคลใหด้ํารงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์           
2. ขอ้บงัคบัว่าดว้ยตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยันัน้ๆ เป็นตน้ รวมถงึระยะเวลาใหค้ณาจารยท์ีว่างแผนการขอตาํแหน่งฯ 
ไดต้ ัง้ตวัและเตรยีมผลงานนัน้ จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างมาก นัน่คอื การเตรยีมตวัทีด่มีชียัไปกวา่ครึ่ง  

การขอตาํแหน่งทางวชิาการเป็นปจัจยัทีส่าํคญัในการพฒันาศกัยภาพของคณาจารย ์และเพือ่การพฒันาบคุลากรของ
มหาวทิยาลยัและวงการอดุมศึกษาไทย เพือ่ตอบสนองนโยบาย มุง่สู่วสิยัทศัน ์ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศ ดงันัน้ คณาจารยท์ ัง้หลายที่ตอ้งขอตาํแหน่งทางวชิาการจะตอ้งตระหนกัอย่างมากในหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็น 
การพฒันาตนเพื่อเป็นบุคลากรที่มีศกัยภาพ และมีคุณสมบตัิข ัน้สูงของพนกังานและคณาจารย ์การจดัการพฒันา
หลกัสูตรทุกระดบัเพื่อความเป็นเลิศในระดบัสากล หลกัสูตรท ัง้ระดบัปริญญาตรี และบณัฑติศึกษา ที่จะตอ้งพฒันาและ
ปรบัปรุงการจดัการศึกษาและวิจยัใหส้อดคลอ้งกบักฎกติกาใหม่และมาตรฐานระดบัสากล นอกจากน้ี จะตอ้งสรา้ง
หลกัสูตรใหม่ท่ีมีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัวทิยาการทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว จงึหลกีหนีไมพ่น้กบัการพฒันาตน
เพือ่ความกา้วหนา้ทางสายอาชพีวชิาการ 

 อย่างไรก็ตาม ยงัมอีาจารยอ์กีไม่นอ้ยที่ยงัไม่มคีวามเขา้ใจในกระบวนการเขา้สู่ตาํแหน่งวชิาการที่เพยีงพอ ทาํให ้
พลาดโอกาสในการไดต้าํแหน่งไป เพราะความเขา้ใจคลาดเคลือ่นเกี่ยวกบัผลงานที่สามารถนาํไปขอตาํแหน่งวชิาการได ้
รวมท ัง้ยงัมอีาจารยรุ่์นใหม่อีกไม่นอ้ยที่ขาดการไดร้บัการชี้แนะอย่างเพียงพอจากผูเ้ชี่ยวชาญ จากขอ้จาํกดัของการตอ้ง
ทาํงานในสถาบนัอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่ หรือสถาบนัขนาดเล็ก หรือทาํงานในสาขาวชิาที่เริ่มใหม่ที่ยงัไม่มีพี่เลี้ยงทาง
วชิาการทีเ่ขม้แขง็เพยีงพอ  

สถาบนัคลงัสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวทิยาลยั ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการพฒันาคณาจารยใ์น
การเตรียมพรอ้ม เพื่อเสน้ทางกา้วหนา้ในสายอาชีพวชิาการ มาเป็นพลงัในการขบัเคลือ่นการพฒันาตน พฒันางาน พฒันา
องคก์ร และการปฏรูิปอุดมศึกษาไทย เพื่อเสริมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิีการพจิารณาในการขอ



ตาํแหน่งทางวชิาการ ในการเตรียมการเขา้สู่กระบวนการ เพื่อรบัทราบองค์ความรูท้ี่พึงระวงัและเตรียมการดา้นเอกสาร
ประกอบการพจิารณาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ส่งผลใหเ้กิดการบริหารหลกัสูตรที่มคุีณภาพ ตอบสนองต่อพนัธกิจของท ัง้คณะและ
มหาวทิยาลยั ตลอดจนหลกัสูตรที่ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัประเด็นทา้ทายอุดมศึกษาในปจัจุบนัและอนาคต และ เพื่อใหเ้กิด
การพฒันาศกัยภาพและความสามารถในดา้นวชิาการและวชิาชพีอย่างต่อเน่ืองของบคุลากร และเพือ่มุ่งสู่คุณภาพอดุมศึกษา 
จงึไดจ้ดัหลกัสูตร “เสน้ทางเขา้สูต่าํแหน่งวชิาการระดบั ผศ./ รศ.” ขึ้น 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเสริมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาในการขอตําแหน่งทางวิชาการ โดย
สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์กลางของ ก .พ .อ . ตลอดจนสถานการณ์แวดลอ้มท ั้งภายในและภายนอก
สถาบนัอดุมศึกษา  

2. เพือ่เตรียมความพรอ้มในการเขา้สู่ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยไ์ด ้โดยเป็น
การใหข้อ้มลูเพือ่ใหท้ราบถงึข ัน้ตอนเสน้ทางการเขา้สู่ตาํแหน่งทีสู่งขึ้น อย่างถกูตอ้ง ชดัเจน และครบวงจร รวมท ัง้
รบัทราบแนวทางการผลิตเอกสารสาํหรบัประเมินการสอน ตาํรา/หนงัสือ งานวิจยัและงานวิชาการอื่นๆ ที่มี
คุณภาพตามเกณฑแ์ละสอดคลอ้งกบัระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศเกี่ยวกบัการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง 

3. เพือ่แลกเปลีย่นเรียนรูป้ระสบการณ์ในการเขยีนเอกสารสาํหรบัประเมนิการสอน การผลติตาํรา/ หนงัสอื เพือ่ขอ
ตาํแหน่งวชิาการ และการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

4. เพื่อเสริมสรา้งสมัพนัธภาพและเครือข่ายความร่วมมอืในระหว่างผูบ้ริหารวชิาการ ของสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ 
อนันาํไปสู่ความร่วมมอืในการดาํเนินงานท ัง้ภายในและระหวา่งหน่วยงานทีม่ ัน่คงและย ัง่ยนื 

ผูเ้ขา้ร่วมหลกัสูตร   

1. คณาจารยท์ ัว่ไปทีม่คีวามสนใจ 
2. คณาจารยใ์หมใ่นมหาวทิยาลยั 
3. คณาจารยท์ีต่อ้งการรบัทราบขอ้มลูและเตรยีมการขอตาํแหน่งทางวชิาการ 

เน้ือหาหลกัสูตรและสถานท่ี    การอบรมในหลกัสูตรน้ี มลีกัษณะการอบรม 3 ช่วง 

 ช่วงแรก Overview   : ณ Baiyoke Sky Hotel กรุงเทพฯ 

 เขา้ใจหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตัง้บคุคลใหด้าํรงตาํแหน่งวชิาการ ของ กพอ. อย่างลกึซึ้ง 
 การเตรยีมผลงานเพือ่เขา้สู่ตาํแหน่งวชิาการอย่างมปีระสทิธผิล 
 รูเ้ท่าทนัการประเมนิผลงานวชิาการ 

 ช่วงสอง Follow Up   : ผ่านระบบ Virtual Instruction and Training  ดว้ย  ZOOM 

แลกเปลีย่นเรียนรูป้ระสบการณ์ในการเตรียมเอกสารสาํหรบัประเมินการสอน การผลิตตํารา/ หนงัสือ/ 
บทความวิจยั เพือ่ขอตาํแหน่งวิชาการ และ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยระบบ Virtual Instruction and 
Training  ผ่าน ZOOM กบัผูเ้ชีย่วชาญในสาขา ( 3 ครัง้/รุ่น) 

 ช่วงสาม Sharing   : ผ่านระบบ Virtual Instruction and Training  ดว้ย  ZOOM (1 ครัง้)  



 วิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีจะขอตาํแหน่งวชิาการ 

กาํหนดการ รุ่นท่ี 2 

ช่วงท่ี วนัเวลา 

Overview  25 กมุภาพนัธ ์2565 ณ Baiyoke Sky Hotel กรุงเทพฯ 

Follow Up เดอืนเมษายน/ เดอืนมถินุายน/ เดอืนสงิหาคม 

Sharing เดอืนกนัยายน 
 

ค่าลงทะเบียน : 14,500 บาท/ท่าน (ไมร่วมทีพ่กั) 

ประโยชน์ท่ีผูเ้ขา้ร่วมหลกัสูตรจะไดร้บั 

 เตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู่ตาํแหน่งวชิาการอย่างมปีระสทิธผิล ไมเ่สยีเวลาทาํงานไปโดยเปลา่ประโยชน ์

 มเีครอืขา่ยความร่วมมอืกบัเพือ่นร่วมวชิาชพี ท ัง้ในระดบัเชี่ยวชาญ และระดบัเริ่มตน้ 

...................................................................................... 

“ Excellence is an art won by training and habituation. We do not act rightly because we 
have virtue or excellence, but we rather have those because we have acted rightly. We are 

what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit. ” 

Aristotle 

รศ.ดร.วเิชียร ชติุมาสกลุ
 อดีตกรรมการ คณะอนุกรรรมการดา้นมาตรฐานการอดุมศึกษา      

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
 รองคณบดีอาวโุสฝ่ายวชิาการ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ         

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ 

ศ.นพ.สรุศกัด์ิ ฐานีพานิชสกลุ
 กรรมการ คณะอนุกรรรมการดา้นมาตรฐานการอดุมศึกษา         

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
 ทีป่รึกษาคณะผูบ้ริหารวทิยาลยัวทิยาศาสตรส์าธารณสุข  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

รศ.ดร.บวร ปภสัราทร
 อดีตกรรมการ คณะอนุกรรรมการดา้นติดตามและประเมนิผลอดุมศึกษา 

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
 อดีตคณบดี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ            
      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ 



 

 

 
 
 
 

กำหนดการ 
หลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./ รศ.”  

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565  ณ Baiyoke Sky Hotel กรุงเทพฯ 
   
 

เวลา หัวข้อหลักสูตร 
8.30-11.30 น. หลักคิดและวิธีการพิจารณาตำหน่งวชิาการ ผศ. รศ. และ ศ.  

โดย ศ.นพ.สรุศักดิ์  ฐานพีานิชสกุล 
เนื้อหา หลักเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์กลางของ ก.พ.อ. และไขข้อข้องใจและเพ่ิมความกระจ่างในประเด็นที่น่า
สับสน เพ่ือให้เข้าใจและหาทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซ่ึงจะเกิดประโยชน์กับคณะ และ
มหาวิทยาลัยสูงสุด   

13.00-15.00 น. การพิจารณาคุณสมบตัิ ขั้นตอนและกระบวนการขอตำแหน่งวิชาการ 
โดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล 
เนื้อหา สาระและกระบวนการวางแผนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ และผ่านเกณฑ์ตาม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผลการสอน ผลงานวิชาการ และจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในการขอตำแหน่งวิชาการอย่างมีประสิทธิผล  

15.00-16.00 น. การบูรณาการความเชื่อมโยงและเทคนิคในการขอตำแหน่งวิชาการ 
โดย รศ.ดร.บวร  ปภัสราทร 
เนื้อหา การจัดการและให้คำแนะนำ เทคนิคในการขอตำแหน่งวิชาการ 

 
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00-10.15 น. และ 15.00-15.15 น. 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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