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ฝ่ ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
การพิจารณาและตรวจสอบผลงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นกระบวนการส�ำคัญ
ที่จำ� เป็ นส�ำหรับการกลัน่ กรองความถูกต้องและการตรวจทานผลงานก่อนเสนอ
คณะกรรมการประเมิน เพราะฉะนั้นผูบ้ งั คับบัญชาจึงเป็ นบุคคลส�ำคัญอันดับแรก
ที่จะท�ำให้เกิดผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ แนวทางการพิจารณาและการตรวจสอบ
ผลงานที่ใช้ขอต�ำแหน่งนั้นต้องเริ่ มจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูข้ อต�ำแหน่ง
ตามระเบียบที่เกี่ ยวข้อง ต้องทราบแนวทางการประเมิน พิจารณาคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคลทั้งในเรื่ องปริ มาณงาน คุณภาพของงานในหน้าที่ และที่สำ� คัญที่สุด
คือ แนวทางการพิจารณาผลงานแต่ละประเภท รวมถึงการตระหนักถึงข้อพึงระวัง
เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการท�ำผลงานเพื่อเสนอต�ำแหน่งด้วย
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ในวิชาชีพ
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แนวทางการพิจารณาและการตรวจสอบผลงานเพื่อขอต�ำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนส�ำหรับ
ผู้บังคับบัญชา

ความเป็ นมาและความส� ำคัญ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career path) คือ ความก้าวหน้า
ในการปฏิบตั ริ าชการทีจ่ ะไปสู่ตำ� แหน่งส�ำคัญทีเ่ ป็ นต�ำแหน่ง
เป้ าหมายของส่ วนราชการ โดยมีการก�ำหนดและแสดง
ให้เห็ นถึ งเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์ และผลงาน
ในแต่ละต�ำแหน่ งที่ ครองมาก่ อนการเลื่อนไปต�ำแหน่ ง
เป้าหมาย ทั้งจากระดับล่างสู่ตำ� แหน่งทีส่ ูงขึ้นหรื อต�ำแหน่ง
ในระนาบเดียวกัน1 ซึ่ งการขอต�ำแหน่ งทางวิชาการของ
บุคลากรสายสนับสนุน เป็ นเส้นทางการเติบโตในหน้าที่
ของบุคลากรที่องค์การทางวิชาชี พได้กำ� หนดไว้ เพราะ
คุณค่าของต�ำแหน่ งทางวิชาการคือการแสดงถึงการเป็ น
ผูม้ ีความรอบรู ้ ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปั ญหา
การมีความสามารถด้านการเป็ นที่ปรึ กษา การถ่ายทอด
ความรู ้ ดา้ นการปฏิ บตั ิ และประสบการณ์ ต่างๆ รวมทั้ง
ความสามารถเผยแพร่ ผลงานสู่ วงการวิชาชีพได้
จากรายงานการศึกษาเกีย่ วกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ความยึดมัน่ ผูกพันต่อวิชาชีพ และการลาออกของบุคลากร
ในองค์การ พบว่า ตัวแปรด้านการเลื่อนต�ำแหน่ง การเพิ่ม
ค่าตอบแทน และการให้รางวัล มีความสัมพันธ์ตอ่ บุคลากร
ด้านการคงอยูแ่ ละความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การ2 เพราะ
การเสริ มแรงจู งใจและการให้รางวัลสามารถส่ งเสริ ม
ให้เกิดการคงอยูข่ องบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพในระบบ
การปฏิบตั ิงาน ซึ่ งแรงจูงใจของความก้าวหน้าในวิชาชีพ
คือการได้รบั การแต่งตั้งให้ดำ� รงต�ำแหน่งทีส่ ูงขึ้นและได้รบั
ค่าตอบแทนประจ�ำต�ำแหน่ งทางวิชาการที่ แตกต่างกัน
ในแต่ ละระดับความรู ้ ความสามารถ ทั้งนี้ การพัฒนา
ต้น ทุ น มนุ ษ ย์ร ายบุ ค คลให้มี ค วามก้า วหน้า ในวิช าชี พ
เป็ นกลยุทธ์ขององค์การที่ช่วยธ�ำรงรักษาบุคลากรให้คงอยู่
ในระบบ ซึ่ งจะช่วยขับเคลื่อนองค์การให้มีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพ อี กทั้งเป็ นตัวชี้ วดั ด้านคุ ณภาพของงาน
ในองค์การอย่างยัง่ ยืน
ส�ำหรั บโอกาสด้านความก้าวหน้าในวิชาชี พของ
บุคลากรสายสนับสนุนในระบบราชการ ผูข้ อแต่งตั้งตั้งแต่
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้แก่
1) กลุ่มระดับสนับสนุนทัว่ ไป เป็ นระดับช่วยปฏิบตั ิการ
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มีคุณวุฒิระดับต�่ำกว่าปริ ญญาตรี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ในต�ำแหน่งมีโครงสร้าง 3 ระดับ คือ ผูช้ ำ� นาญงาน ผูช้ ำ� นาญ
งานพิเศษ และผูเ้ ชี่ยวชาญ และ 2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะและ
กลุม่ สนับสนุนวิชาการ เป็ นกลุม่ ระดับปฏิบตั ิการมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีข้นึ ไป ความก้าวหน้าในวิชาชีพในต�ำแหน่ง
มีโครงสร้าง 3 ระดับ คือ ผูช้ ำ� นาญการพิเศษ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ3 โดยแต่ละต�ำแหน่งมีเกณฑ์การประเมิน
และจ�ำนวนผลงานที่แตกต่างกันในบุคลากรแต่ละระดับ
การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชี พอย่าง
เหมาะสม ผูข้ อแต่ ง ตั้ง ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ส�ำ คัญ ที่ ใ ช้ใ น
การพิจารณา ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านสมรรถนะ
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะการแก้ไขปัญหาในการปฏิบตั งิ าน
ประสบการณ์ การปฏิ บตั ิ งาน และผลงานทางวิชาการ
ส�ำ หรั บ ขั้น ตอนการก�ำ หนดต�ำ แหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น เริ่ ม ต้น
ตั้งแต่ผขู ้ อแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนยืน่ ความประสงค์
และน�ำเสนอผลงาน ซึ่ งผลงานทางวิชาการที่นำ� มาเสนอ
เพื่อใช้กำ� หนดต�ำแหน่งทางวิชาการเป็ นประเด็นที่สำ� คัญ
เนื่ อ งจากควรมี ค วามสอดคล้อ งตามหลัก เกณฑ์ห รื อ
ระเบี ย บข้อ บัง คับ ตามที่ อ งค์ก รก�ำ หนด หากคุ ณ ภาพ
ผลงานไม่ตรงตามเกณฑ์การประเมินทีก่ ำ� หนดไว้ อาจส่งผล
ท�ำให้ผลงานนั้นไม่สามารถน�ำมาใช้เสนอเพื่อขอก�ำหนด
ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นได้ โดยต้องผ่านการพิจารณาจากผูบ้ งั คับ
บัญชาชั้นต้นจนถึงในระดับคณะกรรมการประเมินผลงาน
ระดับมหาวิทยาลัย
ตามหลัก การปฏิ บ ัติ ง าน ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาเบื้ อ งต้น
ต้องตรวจสอบองค์ประกอบรวมให้ตรงตามแบบฟอร์ ม
การให้ค วามคิ ด เห็ น และค�ำ ปรึ ก ษาแนะน�ำ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
กับแบบประวัติและผลงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่กำ� กับ
ดู แ ล ก่ อ นส่ ง ต่ อ ให้ค ณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ร ะดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อประเมิ นแบบประวัติและผลงานของ
ผูข้ อต�ำแหน่งทางวิชาการ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบและ
ต้องการน�ำเสนอซึ่ งมี ความเกี่ ยวข้องกับผูบ้ งั คับบัญชา
ได้แก่ การขาดความเข้าใจเกี่ ยวกับระเบียบ/หลักเกณฑ์
และแนวทางของมหาวิทยาลัย และการขาดความช�ำนาญ
ในการพิจารณาผลงานแต่ละประเภท เนื่ องจากผลงาน
ทางวิชาการที่ผูป้ ฏิบตั ิงานสายสนับสนุ นน�ำมาใช้เสนอ
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ในการขอต�ำแหน่ งทางวิชาการมี ความหลากหลายจาก
ภาระงานของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน จึงจ�ำเป็ นต้อง
น�ำเสนอแนวทางการพิจารณาผลงานทางวิชาการแต่ละ
ประเภท เพื่อใช้เป็ นแนวทางการพิจารณาที่มีความง่าย
ต่อการท�ำความเข้าใจ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558 - 2560 ในการเลือกประเภทผลงานในผูข้ อต�ำแหน่ง
สู งขึ้ นของบุ คลากรสายสนับสนุ น คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า มีการน�ำ
ผลงานที่ใช้ขอต�ำแหน่งทางวิชาการ จ�ำนวน 197 ผลงาน
ซึ่ งผูข้ อต�ำแหน่ งทางวิชาการเลื อกใช้ผลงานในปี พ.ศ.
2558 - 2560 โดยเป็ นผลงานวิจยั มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
34.66 ร้อยละ 33.33 และร้อยละ 50 ตามล�ำดับ รองลงมา
คือ คู่มือการปฏิบตั ิงาน คิดเป็ นร้อยละ 18 ร้อยละ 25 และ
ร้อยละ 20.27 ตามล�ำดับ และบทความทางวิชาการกับนวัตกรรม
คิดเป็ นร้อยละ 16 ร้อยละ 10.41 และร้อยละ 16.21 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ การให้คำ� ปรึ กษาแก่ผบู ้ งั คับบัญชาในเบื้องต้น
ส�ำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สามารถสรุ ปประเด็นส�ำคัญ
ที่ผบู ้ งั คับบัญชาส่ วนใหญ่ตอ้ งการทราบ เช่น คุณสมบัติ
ของผูเ้ สนอขอต�ำแหน่งที่สูงขึ้น แนวทางและหลักเกณฑ์
การพิจารณาผลงาน การประเมินคุณภาพผลงานทีเ่ หมาะสม
ของแต่ละต�ำแหน่งทางวิชาการ และการตรวจสอบรู ปแบบ
การน�ำเสนอผลงานที่ใช้สำ� หรับขอต�ำแหน่งของบุคลากร
ซึ่งอาจพบความแตกต่างด้านระเบียบของสถาบัน แต่สำ� หรับ
ลักษณะผลงานทางวิชาการมีความคล้ายคลึงกัน
บทความทางวิชาการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอ
ประเด็ น ที่ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาสายสนับ สนุ น ควรพิ จ ารณา
องค์ป ระกอบส� ำ คัญ ในการขอต�ำ แหน่ ง ทางวิ ช าการ
ให้ประสบความส�ำเร็ จ จ�ำแนกเป็ น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) คุณสมบัติของผูข้ อต�ำแหน่ ง 2) ลักษณะของผลงาน
ทางวิชาการ และ 3) รู ปแบบการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ

ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อก�ำหนดของมหาวิทยาลัย จึง
สามารถเสนอขอก�ำหนดต�ำแหน่ งที่ สูงขึ้ นได้ โดยการ
พิจารณาคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอขอต�ำแหน่งทีส่ ูงขึ้น ผูบ้ งั คับ
บัญชาควรพิจารณาลักษณะการปฏิบตั งิ านของผูข้ อต�ำแหน่ง
ซึ่ งหลักการพิจารณาประกอบด้วย

1) สมรรถนะของผู้ขอต�ำแหน่ ง
การประเมินสมรรถนะที่จำ� เป็ นตามที่มหาวิทยาลัย
มหิ ดลก�ำหนดองค์ประกอบของสมรรถนะ ประกอบด้วย
1.1) สมรรถนะหลัก3 มหาวิทยาลัยมหิ ดลใช้ค่านิยม
องค์กรเป็ นส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบุคลากรในองค์กร
ให้มพี ฤติกรรมร่วมกันเพือ่ พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย
การประเมินสมรรถนะของผูข้ อต�ำแหน่ งสอดคล้องกับ
ชื่ อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมหิ ดล “MAHIDOL”
ดังนี้
M (Mastery) หมายถึง รู ้แจ้ง รู ้จริ ง สมเหตุสมผล
A (Altruism) หมายถึง มุ่งผลเพื่อผูอ้ ื่น
H (Harmony) หมายถึง กลมกลืนกับสรรพสิ่ ง
I (Integrity) หมายถึง มัน่ คงยิง่ ในคุณธรรม
D (Determination) หมายถึง แน่วแน่ทำ� กล้าตัดสินใจ
O (Originality) หมายถึง สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L (Leadership) หมายถึง ใฝ่ ใจเป็ นผูน้ ำ�
ทั้งนี้ เพือ่ ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ทีพ่ งึ ประสงค์ เป็ นการกระท�ำหรือการแสดงออกของบุคลากร
ที่องค์การคาดหวังหรื อต้องการเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร
สู่ เป้าหมายที่ต้งั ไว้5 การประเมินส่ วนนี้ผบู ้ งั คับบัญชาต้อง
ประเมินตามข้อก�ำหนดของมหาวิทยาลัย
1.2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ3,4
ก�ำหนดการประเมินในส่ วนนี้ ตามลักษณะต�ำแหน่ งงาน
และหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบจากคุ ณ สมบัติ เ บื้ อ งต้น
ด้านความรู ้ ความสามารถในเชิ งลึ กและความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดา้ นการเป็ น
ผูม้ คี วามรู ้ ความเข้าใจในงาน ความช�ำนาญในการปฏิบตั งิ าน
คุณสมบัตขิ องผู้ขอต�ำแหน่ ง
ด้านใดด้านหนึ่งอย่างลึกซึ้ง ความสามารถอธิบายถ่ายทอด
การก้าวเข้าสู่การก�ำหนดต�ำแหน่งทีส่ ูงขึ้นอย่างเหมาะสม ความรู ้ และการแก้ไขปั ญหาในการปฏิ บตั ิ งานอย่างมี
คุณสมบัติของผูข้ อต�ำแหน่ งมีความส�ำคัญมากเนื่ องจาก ประสิ ทธิภาพ
Rama Med J Vol.42 No.1 January - March 2019 45

แนวทางการพิจารณาและการตรวจสอบผลงานเพื่อขอต�ำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนส�ำหรับ
ผู้บังคับบัญชา

2) ประสบการณ์ และระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน3
คุณสมบัตดิ า้ นนี้เป็ นการก�ำหนดเกีย่ วกับความเหมาะสม
ด้านระยะเวลาการปฏิบตั ิงานหรื อการด�ำรงต�ำแหน่งเดิม
ซึ่งการพิจารณาควรค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับเกณฑ์หรื อ
ข้อก�ำหนดในการด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้น หากผูข้ อต�ำแหน่ง
ครองต�ำ แหน่ งเดิ มไม่ ครบตามเงื่ อ นไขด้านระยะเวลา
อาจไม่สามารถก�ำหนดต�ำแหน่งที่สูงขึ้นได้
ส�ำ หรั บ ผูข้ อต�ำ แหน่ ง ในมหาวิท ยาลัย มหิ ด ลให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพในกลุ่มวิชาชีพระดับช่วยปฏิบตั ิ
การและระดับปฏิบตั ิการ ต้องมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานใน
ต�ำแหน่ งเดิ มตามเกณฑ์ที่กำ� หนด (ตารางที่ 1) ก่อนยื่น
ผลงานเพื่อขอก�ำหนดต�ำแหน่งใหม่

3.3) ความส� ำเร็จและค่ าของงาน การประเมินส่ วนนี้
เน้นด้านความส�ำเร็ จเชิงผลสัมฤทธิ์ตามภาระงานที่ปฏิบตั ิ
(Key performance indicator, KPI) โดยงานที่ผขู ้ อต�ำแหน่ง
ปฏิบตั ิตอ้ งบรรลุสำ� เร็ จตามภาระงานที่รับผิดชอบและมี
ผลการปฏิบตั งิ านเป็ นทีป่ ระจักษ์ เนือ่ งจากส่วนนี้ตอ้ งประเมิน
ค่างานก่อนปรับระดับของต�ำแหน่งงานใหม่ โดยมีการประเมิน
ความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะ

4) คุณภาพงานในหน้ าทีท่ ปี่ ฏิบัต3ิ
ประเมิ นจากความสามารถและประสิ ทธิ ภาพของ
ผูข้ อต�ำแหน่งในการปฏิบตั งิ าน ตั้งแต่เทคนิคการปฏิบตั งิ าน
ความรอบรูเ้ กีย่ วกับงาน ความถูกต้องความละเอียดรอบคอบ
ด้านการตัดสิ นใจจากการคิดอย่างเป็ นระบบและการค�ำนึง
3
3) ปริมาณภาระงานในหน้ าที่
ถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจน
การประเมิ น ปริ มาณภาระงานในหน้ า ที่ ต ามที่ ค้น หาแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บ ัติ ง านอย่า งมี
มหาวิทยาลัยมหิ ดลก�ำหนดมีองค์ประกอบการพิจารณา ประสิ ทธิภาพ
ทั้งหมด 3 ส่ วน ประกอบด้วย
3.1) ภาระงาน พิจารณาตามค�ำบรรยายลักษณะงาน 5) ความรอบรู้ในงานและความน่าเชื่อถือของผลงานทีป่ ฏิบตั 3ิ
(Job description) เป็ นการประเมินตามภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ
พิจารณาจากทักษะการแก้ไขปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
โดยต้องมีปริ มาณย้อนหลังที่เหมาะสมกับการเสนอขอ การพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนือ่ ง รวมทั้งการถ่ายทอด
ต�ำแหน่งสู งขึ้น ผูข้ อต�ำแหน่งต้องเวลาการปฏิบตั ิงานจริ ง องค์ความรูท้ ผี่ ขู ้ อต�ำแหน่งพบประยุกต์สู่แนวทางการปฏิบตั ิ
ไม่นอ้ ยกว่า 1,380 ชัว่ โมงต่อปี
ที่ดีในหน่วยงาน หรื อการได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
3.2) ปริ มาณงาน โดยปริ มาณงานในวิชาชี พต้องมี จากองค์การวิชาชีพทั้งภายในหรื อภายนอก การน�ำเสนอ
ความยากและลึกซึ้งหรื อเป็ นงานที่ตอ้ งใช้วชิ าชีพที่จำ� เป็ น ผลงานในการประชุมวิชาการ การเป็ นวิทยากรการบรรยาย
ต้องใช้ความรู ้ และความสามารถเฉพาะด้าน ภาระงาน การเผยแพร่ ความรู ้ ในการประชุ ม นอกจากนี้ ประเมิน
ต้องมีความแตกต่าง มีความยุง่ ยาก หรื อซับซ้อนมากขึ้น จากความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผลงานที่ ป ฏิ บ ัติ อ าจพิ จ ารณา
กว่าต�ำแหน่งเดิมที่รับผิดชอบ
จากการได้ รั บ คัด เลื อ กจากผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ ตี พิ ม พ์
ตารางที่ 1. เกณฑ์ ก�ำหนดระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ งเดิมก่ อนยื่ นผลงานเพื่ อขอก�ำหนดต�ำแหน่ งใหม่ ของบุ คลากร
สายสนับสนุน จ�ำแนกตามกลุ่มวิชาชีพและความก้ าวหน้ าในต�ำแหน่ งทางวิชาการ
กลุ่มวิชาชีพ
ความก้ าวหน้ าในต�ำแหน่ ง
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ งเดิม, ปี
กลุ่มสนับสนุนทัว่ ไป
ช�ำนาญงาน ผูช้ ำ� นาญงาน
≥ 10
(ระดับช่วยปฏิบตั ิการ)
ช�ำนาญงานพิเศษ ผูช้ ำ� นาญงานพิเศษ
≥5
เชี่ยวชาญ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
≥3
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
ช�ำนาญการพิเศษ ผูช้ ำ� นาญการพิเศษ
≥5
(ระดับปฏิบตั ิการ)
เชี่ยวชาญ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
≥3
เชี่ยวชาญพิเศษ ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ
≥2
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ในวารสารการประชุ มหรื อวารสารวิชาการเผยแพร่ สู่ 1) ลักษณะเฉพาะของผลงานวิชาการ
ผลงานทางวิชาการที่นำ� มาใช้ในการก�ำหนดต�ำแหน่ง
วงการวิชาชี พ หรื อภาระหน้าที่ รับผิดชอบเพิ่มเติ มที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชี พทั้งการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ทีส่ ูงขึ้นจ�ำเป็ นต้องสอดคล้องกับภาระงานของผูข้ อต�ำแหน่ง
ลักษณะของผลงานบางประเภทอาจมีรายละเอียดใกล้เคียงกัน
หรื อการเป็ นที่ปรึ กษา
จนบางครั้งก่อให้เกิดความสับสน ผูบ้ งั คับบัญชามีบทบาท
3
ส�ำคัญในการพิจารณาผลงานเบื้องต้นและจ�ำเป็ นต้องมี
6) คุณธรรมและจริยธรรม
ผูบ้ งั คับบัญชาประเมินจากความมีจริ ยธรรม ความ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ซื่ อสัตย์ในการปฏิ บตั ิ งาน จรรยาบรรณในวิชาชี พตาม หรื อลักษณะเฉพาะของผลงานบางประเภท จึงสามารถ
มาตรฐานการก�ำหนดต�ำแหน่ง และความประพฤติดีไม่อยู่ จ�ำแนกผลงานและให้ความกระจ่างแก่ผเู ้ สนอขอต�ำแหน่ง
ตลอดจนช่วยลดระยะเวลาการแก้ไขเอกสารของผูเ้ สนอ
ในระหว่างการสอบสวนทางวินยั อย่างร้ายแรง
ขอต�ำแหน่งทีส่ ูงขึ้นได้ จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวรายละเอียด
ผลงานทีใ่ ช้ในการขอต�ำแหน่งทีส่ ูงขึ้นทีม่ ปี ระเด็นข้อสงสัย
ลักษณะของผลงานทางวิชาการ
จากผูบ้ งั คับบัญชาและผูข้ อต�ำแหน่งเกี่ยวกับลักษณะของ
ผลงานที่ ใช้ในการพิจารณาก�ำหนดต�ำแหน่ งของ ผลงานที่มีความใกล้เคียงกัน ดังนี้
1.1) งานวิจัยและงานวิเคราะห์ /สั งเคราะห์ ผลงาน
บุคลากรเป็ นผลงานที่แสดงออกถึงความส�ำเร็ จของงาน
ที่ผ่านมา (Performance) ซึ่ งเป็ นส่ วนที่แสดงถึงความรู ้ ประเภทนี้ มี ค วามคล้า ยคลึ ง กัน โดยผลงานต้อ งระบุ
ทักษะ ประสบการณ์ และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบตั งิ าน ความรุ น แรงหรื อ ความส�ำ คัญ ของประเด็ น ปั ญ หาใน
ประเด็นส�ำคัญที่ผบู ้ งั คับบัญชาควรค�ำนึงถึงเป็ นล�ำดับแรก การปฏิบตั งิ านทีส่ งสัยหากไม่ได้รบั การแก้ไข หรื อช่องว่าง
ในการพิจารณาคือ ลักษณะและจ�ำนวนผลงานสอดคล้อง ของความรู ้ (Knowledge gap) ที่เคยมีการศึกษาให้ชดั เจน
ตามหลัก เกณฑ์ แ ละระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่ ก �ำ หนด ซึ่ ง ยิง่ ขึ้น วัตถุประสงค์เพือ่ การปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
องค์ป ระกอบและลัก ษณะผลงานทั้ง หมดที่ แ สดงถึ ง ส�ำหรับงานวิเคราะห์/สังเคราะห์ เป็ นงานทีแ่ สดงการรวบรวม
การพัฒนาตนเองของผูข้ อต�ำแหน่ งและพัฒนาวิชาชี พ เนื้อหาสาระหรื อองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยต้อง
สามารถจ�ำแนกได้เป็ น 9 ประเภท คือ 1) คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน อาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบและโครงสร้าง
2) งานวิจยั 3) งานวิเคราะห์/สังเคราะห์ 4) ต�ำรา 5) หนังสือ เบื้องต้นและมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตโิ ดยใช้โปรแกรม
6) งานแปล 7) บทความทางวิชาการ 8) เอกสารประกอบ คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับงานวิจยั 8
ส�ำ หรั บ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการเขี ย นงานวิเ คราะห์
การสอน/เอกสารประกอบการบรรยาย และ 9) นวัตกรรม/
ของมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล มุ่ ง เน้น เกี่ ย วกับ ผลสั ม ฤทธิ์
สิ่ งประดิษฐ์
ผลงานดังกล่าวนี้ มีลกั ษณะเป็ นสากลนิ ยมและเป็ น ด้านการพัฒนาคุณภาพงานและปรับปรุ งงานประจ�ำให้มี
ทีย่ อมรับจากองค์การหรื อมหาวิทยาลัยให้สามารถน�ำมาใช้ ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งรายละเอียดของเนื้ อหาที่ ดี
เพือ่ ก�ำหนดต�ำแหน่งทีส่ ูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนได้ ควรเชื่อมโยงการพัฒนาของงานประจ�ำให้สอดคล้องกับ
ซึ่ งแต่ละองค์การหรื อมหาวิทยาลัยอาจมีขอ้ ก�ำหนดและ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์
ระเบียบข้อบังคับการปฏิบตั ิเพือ่ เสนอขอต�ำแหน่งที่สูงขึ้น โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลงาน
ไว้แตกต่างกัน ดังนั้น ผูบ้ งั คับบัญชาจ�ำเป็ นต้องเข้าใจหลักการ การวิเคราะห์ของผูข้ อต�ำแหน่ งที่ สูงขึ้ นจะต้องเกิ ดจาก
นิ ยาม เกณฑ์การพิจารณาลักษณะผลงานแต่ละประเภท การปฏิบตั ิงานตามต�ำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ให้ตรงตามระเบียบที่กำ� หนด และต้องเข้าใจความแตกต่าง และสามารถน�ำ ไปประยุก ต์ใ ช้ห รื อ อ้า งอิ ง ได้ รวมทั้ง
แสดงถึงความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ของผลงานแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การด�ำเนิ นการแก้ไขอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งจุดเริ่ มต้นของ
ผลงานประเภทการเขี ยนงานวิเคราะห์/งานสังเคราะห์
ควรพิจารณาจากการวิเคราะห์ปัญหาในหน่ วยงานหรื อ
งานประจ�ำ โดยพิจารณาระดับความรุ นแรงหรื ออันตราย
จากปั ญหา ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุที่นำ� มาซึ่งปัญหา อัตราการ
เกิดปั ญหา ผูไ้ ด้รับผลกระทบ และน�ำข้อมูลทั้งหมดที่มี
มาประยุกต์ใช้ในการจัดท�ำแผนงานในการด�ำเนิ นการ
วิเคราะห์ต้ งั แต่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา
ที่พบในงานหลักที่รับผิดชอบให้ชดั เจนอย่างครอบคลุม
ทุกด้าน จากนั้นจึงเลือกหรื อก�ำหนดรู ปแบบหรื อเครื่ องมือ
ในการแก้ไขปั ญหา ทดลองปฏิ บตั ิ เก็บรวบรวมข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทางสถิ ติ เ พื่ อ แสดงการเปลี่ ย นแปลง
อย่ า งเป็ นรู ป ธรรม และสรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
ตัวอย่างผลงานทีผ่ า่ นการประเมิน ได้แก่ งานวิเคราะห์ เรื่ อง
การขอก�ำหนดต�ำแหน่งสู งขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรื อ งานวิเคราะห์
เรื่ อ ง ปั ญ หาการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม งานวิเคราะห์/สังเคราะห์ ต้องแสดง
ผลงานผ่านผูบ้ งั คับบัญชาในการกลัน่ กรองก่ อนน�ำส่ ง
ผูท้ รงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย เมื่อมีคุณภาพของผลงาน
ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด จึงสามารถเผยแพร่
เอกสารไปยังหน่วยงานที่มีลกั ษณะงานใกล้เคียงกัน
ส�ำหรับการพิจาณางานวิจยั ต้องเป็ นการศึกษาอย่าง
เป็ นระบบและด�ำเนินการตามกระบวนการวิจยั ทุกขั้นตอน
รวมถึงต้องมีเลขที่รับรองโครงการวิจยั จากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั เพื่อให้เกิดแนวทางหรื อเทคนิควิธีการ
ใหม่ที่เป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงาน โดยน�ำหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ของงานวิจยั จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
จากฐานข้อมูลทางการวิจยั ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
และวิทยานิ พนธ์ โดยน�ำองค์ความรู ้ มาบู รณาการเป็ น
แนวทางการปฏิบตั ิงานแบบใหม่เพื่อพัฒนางานประจ�ำ
โดยการน�ำระบบการปฏิบตั ิงานใหม่กำ� หนดเป็ นมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันการเกิดปั ญหาเดิมซ�้ำ มีการยก
ตัวอย่างเป็ นกรณีศกึ ษา6, 7 ซึ่งรายงานการวิจยั ผ่านการพิจารณา
กลัน่ กรองโดยผูท้ รงคุณวุฒิของวารสารและเผยแพร่ โดย
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การตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการ ข้อก�ำหนดที่สำ� คัญ
คื อ จะรั บพิจารณาส�ำหรั บงานวิจยั ที่ ตีพิมพ์ลงวารสาร
ทางวิชาการเท่านั้น จึงไม่ควรน�ำงานวิจยั ไปตีพมิ พ์ลงจุลสาร
ซึ่ งจะส่ งผลต่อเกณฑ์การพิจารณา
ประเด็นปัญหาที่พบในงานวิจยั ตามความคิดเห็นของ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ทำ� ให้งานวิจยั ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในการขอต�ำแหน่ งทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจยั ที่ตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการมากกว่า 5 ปี การอ้างอิงเอกสาร
ในงานวิจ ัย ไม่ ท นั สมัย โดยการอ้า งอิ ง ควรมี ค วามเป็ น
ปัจจุบนั และไม่อา้ งอิงเอกสารที่ตีพมิ พ์มาแล้วมากกว่า 5 ปี
และงานวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาร่ ว มกับ ผู ้อื่ น ที่ ต่ า งสาขาวิ ช าชี พ
และมีเนื้ อหาในงานวิจยั ไม่สอดคล้องกับภาระงานของ
ผูข้ อต�ำแหน่ง นอกจากนี้ ยงั พบว่า การเลือกรู ปแบบหรื อ
การออกแบบงานวิจ ัย ไม่ เ หมาะสมกับการศึ กษา และ
การอภิปรายผลไม่สอดคล้องกับสมมุตฐิ านงานวิจยั รวมถึง
การขาดความชัดเจนของการอ้างอิงจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ของการศึ กษานั้นลงในบทความที่ นำ� ผลงานไปตี พิมพ์
เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ ได้แก่ การระบุข้ นั ตอน
การศึกษา การค�ำนวณกลุม่ ตัวอย่าง การควบคุม การพิทกั ษ์
สิ ทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่าง และการอภิปรายผลไม่สอดคล้อง
กับ การศึ ก ษาหรื อ ไม่ ส อดคล้อ งต่ อ ภาระงานของผูข้ อ
ต�ำแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมดนี้จึงเป็ นข้อพึงระมัดระวัง
1.2) ต�ำราและหนังสื อ3 ผลงานประเภทนี้ ตอ้ งผ่าน
การกลั่น กรองจากผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ซ่ ึ งเป็ นบรรณาธิ ก าร
โดยการจ�ำ แนกชนิ ด ของผลงานประเภทหนัง สื อ และ
ต�ำราตามที่ มหาวิทยาลัยมหิ ดลก�ำหนดไว้คือ ต�ำราต้อง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาที่ สอนหรื อของหลักสู ตร ต้องมี
รหัสรายวิชาที่ ชดั เจนว่าสอนในรายวิชาใดไม่น้อยกว่า
1 ภาคการศึกษามาแล้ว และเนื้อหาต้องมีความทันสมัยและ
สะท้อนถึ งความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับ
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิ ดล ทั้งนี้ ต้องระบุรายวิชา
ในหลัก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้ต ำ� ราเล่ ม ที่ ก �ำ หนด
ขอต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
ส�ำหรับหนังสือไม่จำ� เป็ นต้องใช้ในหลักสูตรการศึกษา
หรือน�ำไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้หนังสือ
ที่ นำ� มาใช้เป็ นผลงานส�ำหรั บก�ำหนดต�ำแหน่ งที่ สูงขึ้ น
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จะต้องมีความทันสมัยพิจารณาที่วนั จัดพิมพ์ จ�ำนวนเล่ม
จัดพิมพ์เป็ นหนึ่งดัชนีทแี่ สดงถึงการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ซึ่งความกว้างขวางในการเผยแพร่อาจวัดได้จากการตรวจสอบ
และรับรองการเผยแพร่ จากคณะอนุกรรมการของส่วนงาน
หรื อสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น โดย
ต้องเผยแพร่ สู่สาธารณะไม่นอ้ ยกว่า 4 เดือน
ประเด็นปัญหาทีพ่ บในผลงานประเภทต�ำราหรือหนังสือ
ได้แก่ การเรียบเรียงเนื้อหามีความซ�้ำซ้อน ก�ำกวม การใช้ภาษา
ไม่เหมาะสมและขาดการเชื่อมโยงของแต่ละเนื้อหา รวมถึง
ขาดการน�ำเสนอเกี่ยวกับบทบาทและภาระหน้าทีข่ องผูแ้ ต่ง
ส�ำหรับเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยมหิดลก�ำหนดให้
ผลงานประเภทนี้สามารถผ่านการประเมินจะต้องเป็ นต�ำราทีม่ ี
เนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิด
และการน�ำเสนอที่ชดั เจน ที่สำ� คัญต้องเป็ นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดยต้องผ่านการตรวจสอบ
และรับรองการเผยแพร่ จากคณะอนุกรรมการของส่วนงาน
หรือสถาบันทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชานั้น นอกจากนี้
ต�ำราต้องได้รบั การยอมรับให้นำ� มาใช้ในหลักสูตรการเรี ยน
การสอนของมหาวิทยาลัยมหิ ดล หากต้องการให้ผลงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก ต�ำราที่นำ� มาใช้เป็ น
ผลงานต้อ งมี ก ารสอดแทรกความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
ประสบการณ์ หรื อผลงานวิจยั ของผูเ้ ขียนที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้ อหา ซึ่ งเป็ นการแสดงองค์ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ยนการสอนและสามารถน�ำ ไปใช้อ ้า งอิ ง หรื อ
น�ำไปปฏิ บตั ิ อย่างเป็ นรู ปธรรมได้ แต่ หากต้องการให้
ผลงานอยู่ใ นระดับ ดี เ ด่ น ลัก ษณะต�ำ ราจ�ำ เป็ นต้อ งมี
การบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง รวมทั้งมีการกระตุน้
ให้เกิดการคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
1.3) บทความทางวิชาการและบทความในการประชุม
วิชาการ ผลงานประเภทนี้เป็ นการเรี ยงร้อยประเด็นทีส่ นใจ
หรือปัญหาทีพ่ บโดยใช้บทความเป็ นสื่อกลางในการน�ำเสนอ
รวบรวมวรรณกรรมทีค่ น้ คว้าและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
ตามหลักวิชาการ ตลอดจนน�ำเสนอความคิ ดเห็ นของ
ผูเ้ ขียน ทั้งนี้ บทความทั้ง 2 ประเภท ต้องผ่านการกลัน่ กรอง
กองบรรณาธิ การประเมิ นและตรวจสอบคุ ณภาพก่ อน

เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ส�ำหรับบทความทางวิชาการ
ควรพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของวารสารทางวิชาการ
ซึ่งควรกลุม่ อยูใ่ นฐานข้อมูลวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
แต่บทความที่เผยแพร่ ในหนังสื อประมวลผลการประชุม
ทางวิชาการ (Proceedings) ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ควรมี
เอกสารระบุรายละเอียดของวัน เวลา สถานทีจ่ ดั การประชุม
และรายชื่ อของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่ทำ� หน้าที่
กลัน่ กรองบทความก่อนตีพิมพ์3
ส�ำ หรั บ เกณฑ์ก ารพิ จ ารณาบทความทางวิช าการ
ของมหาวิทยาลัยมหิ ดลในการประเมิ นผลงานส�ำหรั บ
ใช้ขอต�ำแหน่ งที่ สูงขึ้ นตั้งแต่ ระดับผูช้ ำ� นาญการพิเศษ
ขึ้นไป หากต้องการให้ผลงานผ่านการประเมิน บทความ
ทางวิชาการต้องผ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยได้ในระดับดี ข้ ึนไป ซึ่ งหมายถึงบทความ
ทางวิ ช าการต้อ งมี เ นื้ อ หาสาระทางวิ ช าการที่ ถู ก ต้อ ง
สมบูรณ์ และทันสมัย มีแนวคิดและการน�ำเสนอที่ชดั เจน
เป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรื อวิชาชีพ หากเป็ นระดับดี
มากต้องมี การวิเคราะห์และเสนอความรู ้ หรื อวิธีการที่
ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็ นประโยชน์
ต่อวงการวิชาชีพ สามารถน�ำไปอ้างอิงหรื อน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้
หรือในระดับดีเด่นต้องมีลกั ษณะเป็ นงานบุกเบิกทางวิชาการ
และมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู ้ใหม่
(Body of knowledge) และมีการกระตุน้ ให้เกิดความคิด
และการค้นคว้าต่อเนื่ อง เป็ นที่เชื่ อถือและยอมรับในวง
วิชาการหรื อวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้องในระดับชาติหรื อนานาชาติ
2) การกลัน่ กรองผลงานทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา
ผลงานบางประเภททีไ่ ม่ผา่ นผูท้ รงคุณวุฒิของวารสาร
ทางวิชาการหรือบรรณาธิการในลักษณะของผลงานประเภท
หนังสื อหรื อต�ำรานั้น จึงเป็ นหน้าที่ที่ผูบ้ งั คับบัญชาต้อง
กลัน่ กรองความถูกต้องเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของ
ผลงานทีผ่ ขู ้ อต�ำแหน่งน�ำมาใช้ในการก�ำหนดต�ำแหน่งทีส่ ูงขึ้น
ลักษณะผลงานประเภทที่กล่าวถึง ได้แก่ เอกสารประกอบ
การสอนหรือเอกสารประกอบการบรรยาย นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์
และผลงานวิเคราะห์/สังเคราะห์ ดังนั้น ผูบ้ ญั ชาที่ทำ� หน้าที่
พิจารณาผลงานมีหลักเกณฑ์ที่ตอ้ งค�ำนึงถึงดังต่อไปนี้
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2.1) ชื่ อเรื่ อง เป็ นองค์ประกอบส�ำคัญของการเขียน
ผลงานทุกประเภท เพราะช่วยสื่ อให้ผูพ้ ิจารณาทราบถึง
รายละเอียดของเนื้ อหาหรื อเรื่ องที่ตอ้ งการวิเคราะห์หรื อ
แก้ไขปั ญหา ชื่อเรื่ องที่ดีตอ้ งมีความเหมาะสมกับเนื้ อหา
การพิจารณาความสอดคล้องของชื่อเรื่ อง ผูบ้ งั คับบัญชา
จ�ำ เป็ นต้อ งเข้า ใจรายละเอี ย ดของเนื้ อ หาทั้ง หมดก่ อ น
จึ ง พิ จ ารณาความเหมาะสมของชื่ อ เรื่ อ งเดิ ม หรื อ อาจ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริ บทของเนื้อหา นอกจากนี้
การตั้งชื่ อเรื่ องที่ ดีควรใช้ประโยคที่ กระชับ เข้าใจง่ าย
มีความเหมาะสมของภาษา และใช้ภาษาราชการ หรื ออาจ
ก�ำกับด้วยภาษาอังกฤษเพื่อความชัดเจนและความเข้าใจ
อย่างเป็ นสากล
2.2) การถ่ า ยทอดความรู้ เป็ นกุ ญ แจดอกส�ำ คัญ
ในการถ่ า ยทอดประสบการณ์ ด้า นการแก้ไ ขปั ญ หา
ในการปฏิบตั ิงาน เริ่ มต้นจากการเล็งเห็นความส�ำคัญของ
ปั ญหาหรื อการค้นหาปัญหา การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
และประยุกต์ใช้กบั ทฤษฎีโดยการรวบรวมองค์ความรู ้จาก
วรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ ยวข้อง เพื่อค้นหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม ผ่านกระบวนการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็ นระบบ ถ่ายทอดบทเรี ยนเป็ นตัวอักษร
และสามารถน�ำไปสู่ ความก้าวหน้าในต�ำแหน่งที่สูงขึ้นได้
ซึ่งการถ่ายทอดความรู ้แสดงถึงความช�ำนาญและเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ การใช้ภาษาควรเป็ นภาษาทางราชการทีเ่ ข้าใจง่าย
หากเป็ นค�ำศัพท์เฉพาะต้องมีส่วนทีอ่ ธิบายนิยามศัพท์เฉพาะ
ตามหลักวิชาการให้ถกู ต้อง การเรี ยบเรี ยงความคิดรวบยอด
อย่างเป็ นระบบท�ำให้ผอู ้ า่ นสามารถเข้าใจได้งา่ ย เมือ่ อ่านจบ
ต้องสามารถปฏิบตั ิตามได้อย่างเข้าใจ
2.3) ความกว้างขวางของผลงาน ผลงานบางประเภท
อาจน�ำมาใช้ในวงกว้างของวิชาชีพ หรื ออาจใช้ได้เฉพาะ
ในหน่วยงานเท่านั้น คุณค่าลักษณะของผลงานทางวิชาการ
นอกจากแสดงถึ ง ความสามารถของผูข้ อต�ำ แหน่ ง ใน
การจัดการปั ญหาที่พบในขณะปฏิบตั ิงาน การเผยแพร่
สู่ วงการวิชาชี พเป็ นประเด็นที่ มีผลต่ อความน่ าเชื่ อถื อ
ของผลงาน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาจาก
ความกว้างขวางของผลงาน เพราะแสดงถึงความมีคุณค่า
และการยอมรับจากองค์กรวิชาชีพ หากเป็ นสิ่ งประดิษฐ์
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หรือนวัตกรรม ผูบ้ ริหารอาจพิจารณาด้านการน�ำผลงานไปใช้
ประโยชน์จากภายในและภายนอกองค์การ หรือรางวัลคุณภาพ
จากองค์กรวิชาชี พ การน�ำเสนอผลงานในการประชุ ม
วิชาการ และการตี พิมพ์เ ผยแพร่ ผลงานลงในวารสาร
ทางวิชาการหรื อหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ
2.4) ความน่ าเชื่ อถื อของผลงาน การพิจารณาจาก
ความรู ้ ความคิ ด ทฤษฎี หรื อ ความรู ้ ใ นวิ ช าชี พ และ
การอ้างอิงงานวิจยั ต้องมีความทันสมัยจากแหล่งข้อมูลที่
มีความน่าเชื่อถือและน�ำองค์ความรู ้มาประยุกต์ใช้ในผล
งานที่ใช้สำ� หรับก�ำหนดต�ำแหน่งที่สูงขึ้น เพราะความน่า
เชื่ อถื ออาจเกิ ดจากคุ ณภาพของผลงาน ตั้งแต่การกลัน่
กรองเนื้ อหา การอ้างอิงอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ความรู ้
ใหม่ ที่ ค ้น พบหรื อ ความรู ้ ที่ น�ำ เสนอต้อ งมี คุ ณ ค่ า และ
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้9
2.5) ความถูกต้องของเนือ้ หาและสาระส�ำคัญ ให้พจิ ารณา
เพิ่มเติมในประเด็นความครบถ้วนของเนื้อหา โดยการสื่อ
ความช�ำนาญในการปฏิบตั งิ านสู่การเขียนผลงาน ส่ วนนี้ มี
ความส�ำคัญอย่างมาก ผูบ้ งั คับบัญชามีส่วนช่วยในการช่วย
พิจารณากลัน่ กรอง โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมในงาน
และวิ สั ย ทัศ น์ เ พื่ อ ให้ค ำ� แนะน�ำ เกี่ ย วกับ การปรั บ ปรุ ง
ผลงานให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น และเพิ่มเติมส่ วนที่ยงั ขาด
ความสมบูรณ์ ตั้งแต่ดา้ นวิชาการ แนวคิดทฤษฎีทเี่ หมาะสม
การเรี ยบเรี ยงสาระส�ำคัญและหัวข้อที่ตอ้ งการน�ำเสนอ
โดยเน้นให้ตอ้ งอธิบายทุกหัวข้อให้เข้าใจชัดเจนมิใช่เพียง
เขี ย นให้มี ค รบถ้ว นทุ ก หัว ข้อ เท่ า นั้น 9 หากเป็ นปั ญ หา
ด้านกระบวนการควรวิเคราะห์ในเชิงลึกเพิม่ เติมส่ วนของ
วงรอบของการปรับปรุงหรื อการแก้ปัญหา ซึ่งเป็ นการเสนอ
กระบวนการแก้ไข ตลอดจนการน�ำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
อย่างเป็ นรู ปธรรมและวัดผลได้ รวมถึงน�ำเสนอส่ วนที่
เป็ นโอกาสของการพัฒนาจากปั ญหาอุปสรรคที่พบและ
มีการเสนอแนะเพิม่ เติม อีกทั้งพิจารณาความยุง่ ยากซับซ้อน
ของผลงานและเชื่อมโยงสอดคล้องของเนื้อหา
2.6) ประโยชน์ ทางวิชาการของผลงาน พิจารณาจาก
ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานหรื อองค์การ หรื อเป็ นผลงานใหม่
ด้วยวิธีการใหม่ๆ และผลงานนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์
ชัดเจนด้านใดด้านหนึ่ง หากเป็ นคู่มือการปฏิบตั ิงานต้อง
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สามารถน�ำมาใช้ในการอ้างอิงหรื อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ได้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้ระบบการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ
และสามารถต่อยอดไปสู่ การศึกษาค้นคว้าในนักวิชาการ
นักศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิงานใหม่ในหน่วยงาน นอกจากนี้
หากผลงานมีขอ้ จ�ำกัดส�ำหรับการใช้งานเฉพาะกลุ่ม เช่น
นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ ผูบ้ งั คับบัญชาควรให้ความส�ำคัญ
ด้านการสื่ อถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการน�ำผลงานมาใช้
โดยมุ่งผลลัพธ์ดา้ นการเปลี่ยนแปลงเป็ นส�ำคัญ
2.7) ความถู ก ต้ อ งในการอ้ า งอิ ง แหล่ ง ที่ ม าและ
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์
พ.ศ. 2537 ซึ่งก�ำหนดว่า หากมีการอ้างอิง ไม่ถอื เป็ นการละเมิด
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผตู ้ รวจสอบต้องพิจารณาในส่วนของ
การเขียนอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม การเขียนเชิงอรรถ
ให้ถูกต้องตามหลักทางวิชาการ ข้อพึงระวังการอ้างอิง
เอกสารที่เก่ามากอาจท�ำให้ตรวจสอบไม่พบข้อมูลดังกล่าว

รู ปแบบการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ
การพิจารณาองค์ประกอบส่ วนต่างๆ ของรู ปเล่ม
ของผลงานทางวิชาการ หลักในการพิจารณามีดงั นี้
1) การจัดท�ำรู ปเล่ ม
พิจารณาการจัดรู ปแบบให้ครบถ้วนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหิ ดลก�ำหนดเป็ นหลัก เช่น งานวิเคราะห์/
งานสังเคราะห์ ต้องเขียนในลักษณะที่ สามารถน�ำไปสู่
การปฏิบตั ิได้โดยต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์
โดยวิธีทางสถิติ ยกตัวอย่างในลักษณะกรณีศึกษา ส�ำหรับ
รู ปแบบของต�ำราต้องเป็ นรู ปเล่มด้วยวิธีการตีพิมพ์โดย
โรงพิมพ์หรื อส�ำนักพิมพ์ ทั้งนี้ จ�ำนวนที่พิมพ์เป็ นดัชนี
อย่า งหนึ่ ง ที่ แ สดงการเผยแพร่ อ ย่า งกว้า ขวาง ส�ำ หรั บ
รู ปแบบของงานวิจยั ที่ใช้ขอต�ำแหน่ งได้น้ นั ผลงานวิจยั
อาจเป็ นรายงานการวิจยั ที่เป็ นต้นฉบับ (Original article)
รายงานผูป้ ่ วย (Case report) ข้อมูลสังเคราะห์ (Data analysis)
เป็ นต้น แต่ตอ้ งไม่ใช่บทคัดย่อ (Abstract) หรื อการน�ำเสนอ
แบบโปสเตอร์ (Poster presentation) การเข้าเล่มควรมี
รู ปแบบเป็ นทางการ องค์ประกอบหลักภายในเล่มผลงาน

ที่สำ� คัญ ได้แก่ ค�ำน�ำ สารบัญแจกแจงเนื้ อหาภายในเล่ม
รู ปภาพที่ ใช้ประกอบเนื้ อหาควรมี ความชัดเจน หากมี
รู ปภาพและตารางประกอบข้อมูลเชิงสถิตหิ รื อตารางตัวเลข
ควรแจกแจงลงในสารบัญให้สอดคล้องตรงกับเนื้ อหา
ภายในเล่ม และมีเอกสารการอ้างอิงอยูท่ า้ ยเล่มผลงาน3
2) การพิมพ์
พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับความมีระเบียบเรี ยบร้ อย
ในการจัดพิมพ์เป็ นส�ำคัญ เช่น การย่อหน้า การกั้นหน้า/
กั้นหลัง ความถูกต้องของตัวอักษร การใช้ภาษาราชการ
การสะกดค�ำ การแบ่งวรรคตอน การใช้สัญลักษณ์สากล
ทีส่ ามารถสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การอธิบายสัญลักษณ์
หรื อค�ำจ�ำกัดความของค�ำศัพท์เฉพาะ ความสม�่ำเสมอของ
ค�ำศัพท์ที่ใช้ และการอ้างอิงเป็ นระเบียบเดียวกันทั้งเล่ม
3) ข้ อพึงระวังในการตรวจผลงาน
การตรวจเอกสารมีขอ้ พึงระวัง ดังต่อไปนี้10
3.1) ส่ วนของเนือ้ หา ส่วนใหญ่พบความไม่สอดคล้อง
กันระหว่างความสัมพันธ์ของชื่ อเรื่ องกับเนื้ อหาภายใน
เช่ น เนื้ อหาที่ไม่ตรงตามหัวข้อ ขาดความสมบูรณ์และ
ไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ หรื อมีการอธิ บายเนื้ อหา
ขัดแย้งกันเอง สับสน ไม่ทนั สมัย และไม่ถกู ต้อง นอกจากนี้
ยังพบการให้น้ ำ� หนักของเนื้อหาหรื อการให้ความส�ำคัญกับ
บางเรื่ องน้อยเกินไปจะท�ำให้ขาดน�้ำหนักและลดความส�ำคัญ
อีกทั้งระวังเกี่ยวกับการวงเล็บภาษาต่างประเทศซึ่งไม่ควร
มากเกิ นไป รวมทั้งความเชื่ อมโยงของเนื้ อหาในแต่ละ
บทต้องเชื่อมโยงสอดคล้องต่อเนื่องกัน
3.2) ตัวอย่ าง ตาราง และภาพประกอบ การอธิ บาย
ส่ วนประกอบ เช่ น ตัวอย่าง ตาราง และภาพประกอบ
ภายในผลงานควรมีความสอดคล้องกับเนื้อหา นอกจากนี้
ยัง ต้อ งพิ จ ารณาส่ ว นที่ จ ำ� เป็ นต้อ งมี ต ัว อย่า งภาพและ
ตารางประกอบ
3.3) การอ้ างอิงเอกสารและบรรณานุ กรม ปั ญหา
ส่ วนใหญ่ ที่พบคื อ การอ้างอิ งไม่ เป็ นระเบี ยบเดี ยวกัน
หรื อการไม่ได้คดั ลอกจากต้นฉบับอาจไม่ตรงตามต้นแบบ
หรื อคัดลอกผลงานและไม่มีการอ้างอิงในเอกสาร
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แนวทางการพิจารณาและการตรวจสอบผลงานเพื่อขอต�ำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนส�ำหรับ
ผู้บังคับบัญชา

3.4) ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่ น 3 ประเด็นข้อ
สงสัยที่พบบ่อย ได้แก่ ผลงานประเภท “นวัตกรรมหรื อ
สิ่ งประดิษฐ์” ผลงานที่เป็ นสื่ อเพื่อการน�ำเสนอที่ออกมา
ในรู ปแบบสื่ อวีดิทศั น์หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน
ทุ ก ประเภทต้อ งมี ร ายละเอี ย ดแสดงในรู ป แบบของ
เอกสารเพื่ออธิ บายคุ ณค่าของผลงาน ความรู ้ ที่เกิ ดขึ้ น
ความเชื่อมโยงถึงประโยชน์ตอ่ วิชาชีพ โดยต้องมีหลักฐาน
การพิสูจน์ ทั้งนี้ มีผูเ้ สนอขอต�ำแหน่ งจ�ำนวนไม่น้อยที่
เสนอผลงานเป็ นสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ซึ่ ง การน�ำ เสนอผลงาน
ต้องจัดท�ำให้อยู่ในรู ปแบบเอกสารเท่ านั้น แต่ ส�ำหรั บ
สื่ อวีดีทศั น์ หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถแนบ
สิ่ งประดิษฐ์ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาได้ นอกจากนี้
ประเด็นที่ควรพึงระวังของนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์คือ
การเผยแพร่ ผลงานต้องเผยแพร่ สู่สาธารณะและใช้ใน
การปฏิบตั ิงานจริ งไม่นอ้ ยกว่า 4 เดือน และการลงนาม
คณะกรรมการของส่ วนงานในแบบรับรองการเผยแพร่
ตามรู ปแบบที่กำ� หนด

บทสรุป
จากการรวบรวมแนวทางการพิจารณาผลงานเพือ่ ขอ
ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นส�ำหรับผูบ้ งั คับบัญชายังไม่มีมาตรฐาน
ที่ชดั เจน นอกจากรู ปแบบของผลงานเท่านั้นที่ตอ้ งเป็ น
ไปตามระเบี ย บข้อ บัง คับ ตามที่ อ งค์ก ารก�ำ หนด จาก
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานด้านการพิจารณาผลงานทาง
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The Guidelines for Supervisor on Pre-Review Academic Work for
Employee’s Career Advancement
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Pre-review employee’s academic work should be performed before propose to
the career-advancing promotion review committee. Pre-review is a key success
for employee’s career promotion, and the first important person in this process
is a supervisor. By exampling the applicant’s qualification, work load and
quality of work along with the regulation and guideline, supervisor can prevent
some mistakes of documents and required process.
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