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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract,Presentation Slide,Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  [] หนวยงานดานการศึกษา   
[] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ  [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ช่ือเรื่องนําเสนอการขับเคลื่อนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการคณะวิทยาศาสตรพรอมระบบก.พ.อ. o๓online 
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ช่ือหนวยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาศาสตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย 
ท่ีอยู เลขท่ี 15 ถ.กาญจนวานิชย ต.คอหงส อ.หาดใหญจ.สงขลา 90110 
โทรศัพท 074288014 โทรสาร 074 288035  เว็บไซต https://www.sci.psu.ac.th/ 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ)  1) นายวันชัย วรรณโณ  ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ โทรศัพท 074 288014  

โทรสาร 074 288035 มือถือ 092 2845623 อีเมล wanchai.wa@psu.ac.th 
2) นางสาวศิริพร  เทพอรัญ  ตําแหนง หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย โทรศัพท 074 288015 
โทรสาร 074 288035 มือถือ 081 9636049 อีเมล siriporn.t@psu.ac.th 

สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” (อยางนอย 1 ขอ)  
1) ลดข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงานในกระบวนการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย คณะ
วิทยาศาสตร 
2) พัฒนากระบวนการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไปสูระบบออนไลน เพ่ิมความสะดวกใหกับผูกรอกขอมูลสามารถ
กรอกและสงขอมูลไดทุกท่ี ทุกเวลา 
3) มีพ่ีเลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพ่ือใหคําปรึกษาและแนะนําผูยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ประสิทธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)  
1) ลดระยะเวลาในการกรอกขอมูลในแบบฟอรม ก.พ.อ.03 จากเดิมใชเวลา 1-3 ชั่วโมง เหลือ 10-20 นาที 
2) ลดปริมาณเอกสารท่ีใชยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จากเดิมใช 8 ชุด เหลือเพียง 1 ชุด 
3) ผูยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเกิดความสะดวกมากข้ึน เพราะระบบก.พ.อ.03 ออนไลน จะดึงขอมูลผลงานทาง
วิชาการและขอมูลสวนตัวจากฐานขอมูลท่ีมีอยู 
4) การดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยท้ังหมดในปงบประมาณ 
2562 คิดเปน 55.91% ในปงบประมาณ 2563 คิดเปน 62.04% และในปงบประมาณ 2564 เพ่ิมเปน 63.41 % 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางท่ีนําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
 [] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ช่ือเรื่อง: การขับเคลื่อนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการคณะวิทยาศาสตรพรอมระบบก.พ.อ. o๓ online 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 
  เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนคณะท่ีมีขนาดองคกรใหญ รับผิดชอบการเรียน
การสอนหลายหลักสูตร จึงตองมีอาจารยสายวิชาการจํานวนมาก ซ่ึงงานบริหารทรัพยากรมนุษย  คณะวิทยาศาสตร ทํา
หนาท่ีโดยตรงในการพัฒนาบุคคลากรของคณะวิทยาศาสตรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน แตพบวาจากผลการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเม่ือป พ.ศ 2562 คณะวิทยาศาสตรมีความเสี่ยงในเรื่อง
จํานวนของอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการซ่ึงยังไมเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยตองมีจํานวนอาจารยท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวา 60% ของจํานวนอาจารยท้ังหมด ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตรมี
จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คิดเปน 55.91% ของจํานวนอาจารยท้ังหมด การดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ถือเปนความกาวหนาของอาชีพและเปนปจจัยสําคัญในเรื่องความผูกพัน นอกจากนี้ ยังแสดงถึงมาตรฐานของหลักสูตร 
และสงผลตอการจัดอับดับ (Ranking) มหาวิทยาลัยดวย ดังนั้น ทีมบริหารของคณะวิทยาศาสตร จึงไดมอบหมายภารกิจ
ในการสงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการมากข้ึน และมีจํานวนอาจารยท่ีขอตําแหนงทางวิชาการมากกวา 60% 
ของจํานวนอาจารยท้ังหมด จึงทําใหงานบริหารทรัพยากรมนุษย รวมกับ รศ.ดร.อุราพร วงศวัชรานนท รองคณบดีฝาย
พัฒนาบุคคลากรและวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดมีการประชุมวางแผนเพ่ือขับเคลื่อนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการข้ึน 
โดยระยะแรก ไดดําเนินการเรื่องการใหความรูการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยประชาสัมพันธใหอาจารยเขาฟง
หลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน หลังจากนั้นมีอาจารยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึนแตยังไมถึงตามเปาหมาย จึงไดทําแบบสอบถามความตองการในการพัฒนาตนเอง (สายวิชาการ) ข้ึน ประชุม
รวมกับกลุมอาจารยท่ีติดมาตรการภาระงานไดรับการเพ่ิมคาจางไมเกินรอยละ 2 เนื่องจากไมไดยื่นขอตําแหนงทาง
วิชาการในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไดรับทราบขอมูลในเรื่องปญหาและอุปสรรคในการขอตําแหนงทาง
วิชาการหลายๆ ดาน ไดแก ในเรื่องการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อาจารยใหม ๆ และอาจารยบางสวนยังไมทราบ
วาตองเตรียมผลงานอะไรบาง ไมแนใจวาผลงานท่ีมีอยูเพียงพอตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการแลวหรือไม อยาก
ใหมีอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนํา อาจารยหลายๆ ทานยังไมมีผลงานท่ีจะขอตําแหนง รวมถึงอาจารยสวน
ใหญรูสึกวาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเตรียมเอกสารเยอะและข้ันตอนยุงยาก จึงนําไปสูการประชุมวางแผน
เพ่ือจัดโครงการในการขับเคลื่อนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการข้ึน โดยไดวางแนวทางในการขับเคลื่อนการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 4 แนวทางไดแก 1) การอบรมใหความรูในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 2) การอบรม
ใหความรูในการผลิตผลงานในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 3) การแตงตั้งพ่ีเลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 4) 
จัดทําระบบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ แบบ online (การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานท่ีใชในการ
ประเมินผลการสอน online และการจัดทําระบบ ก.พ.อ. 03 online)  
วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรชั้นนําในอาเซียน (เปาหมาย: 1 ใน 3 ของประเทศภายในป 2566 และ 1 ใน 5 ของอาเซียน
ในป 2570) 
พันธกิจ: สรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูคุณธรรมและทักษะทางวิทยาศาสตรผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหเปนท่ียอมรับ
ระดับสากลถายทอดองคความรูทางวิทยาศาสตรและใหบริการวิชาการท่ียอมรับในระดับชาติ 
ข้ันตอนท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ีสําคัญ 

P: ประชุมวางแผนโครงการขับเคลื่อนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
  D: ดําเนินการแนวทางในการขับเคลื่อน 4 แนวทางไดแก 
1) การอบรมใหความรูในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 2) การอบรมใหความรูในการผลิตผลงานในการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 3) การแตงตั้งพ่ีเลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 4) จัดทําระบบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
แบบ online (การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน online และการจัดทําระบบ 
ก.พ.อ. 03 online)  
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  C: ประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน 
 A: วางแผนการจัดกิจกรรมรวมกับพ่ีเลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ในการจัดกิจกรรมยอยใหเหมาะสมกับ
อาจารยในแตละกลุม เชนกลุมท่ีจะยื่นขอตําแหนงศาสตราจารย กลุมอาจารยใหม เปนตน 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียมท่ีสอดคลองกับคาประสิทธิผล : (1-2 หนา) 
1) จํานวนอาจารยไดตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 

2) ระบบการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 2.1) การประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอนแบบ online  
 เปนการยื่นขอการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอนโดยใช Google 
Forms มาชวยในการดําเนินการและชวยลดข้ันตอนในการดําเนินการเอกสารอีกท้ังยังลดการใชทรัพยากรกระดาษโดย
เริ่มใชงานต้ังแตป 2563 จนถึงปจจุบันซ่ึงระบบจะใหผูขอกรอกขอมูลและแนบไฟลผานระบบ Google Forms หลังจาก
นั้นระบบจะสงอีเมลมายังเจาหนาท่ีและเจาหนาท่ีจะดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งกรรมการสําหรับประเมินผลการสอนฯ
ปจจุบันมีผูใชบริการแลวจํานวน 61 รายและไดรับคําชมจากผูใชบริการ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจการ
ประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอนแบบonline อยูท่ีระดับ 4.56 จาก 5 เนื่องจากทํา
ใหการยื่นขอฯมีความรวดเร็วและยังชวยลดคาใชจายและกระดาษในการพิมพเลมเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผล
การสอนเพราะเดิมจะตองพิมพเลมสง (3-5 ชุด) ตามจํานวนกรรมการ  
ลิ้งแบบฟอรม>>https://shorturl.asia/Vl5yP 
2.2) ระบบก.พ.อ. 03 online 
 ระบบก.พ.อ. 03 online คือระบบท่ีอํานวยความสะดวกในการกรอกขอมูลในแบบฟอรม ก.พ.อ.03 ท่ีใชสําหรับ
ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทุกระดับโดยการทํางานของระบบจะดึงขอมูลพ้ืนฐานจากฐานขอมูลตางๆเชน
ฐานขอมูลสารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตรฐานขอมูล HRMIS ฐานขอมูล SIS เพ่ือชวยลดระยะเวลาในการกรอก
ขอมูลและตัวระบบยังเปดโอกาสใหผูขอฯสามารถเพ่ิมเติมขอมูลไดเพ่ือความสมบูรณของขอมูลพรอมท้ังยังสามารถแนบ
ไฟลผลงานและเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเม่ือผูขอฯกรอกขอมูลและสงให
หัวหนาสาขาหรือผูบังคับบัญชาหัวหนาสาขาหรือผูบังคับบัญชาสามารถเลือกผูทรงคุณวุฒิสําหรับประเมินผลงานทาง
วิชาการในระบบและเม่ือเสร็จสิ้นจะสงมายังเจาหนาท่ีเพ่ือตรวจสอบและดําเนินการตามข้ันตอนโดยท่ีผูขอฯไมตอง
ดําเนินการพิมพเอกสารดังนั้นระบบดังกลาวชวยลดระยะเวลาลดข้ันตอนลดการใชกระดาษ (เดิมพิมพเอกสาร 8 ชุด
ปจจุบันเหลือเพียง 1 ชุด) ระบบก.พ.อ. 03 online เปดใชงานตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีอาจารยเขาไปใชงาน
ระบบจํานวน 113 รายและมีผูท่ียื่นขอฯผานระบบแลวจํานวน 7 รายนอกจากนี้ระหวางท่ีเปดใชงานระบบไดมีการรับฟง
ประเด็นปญหาผานชองทางตางๆ เชน e-mail โทรศัพท Line เพ่ือปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องท้ังในดานการดึงขอมูลการ
Export ขอมูลและอ่ืนๆเพ่ือใหเกิดความสะดวกแกผูใชบริการมากท่ีสุด ลิ้งคระบบ>>https://gpo03.sci.psu.ac.th/site/ 
ลิ้งคคูมือ>>https://drive.google.com/file/d/1GO0NafyDc1zcewqXNWxpyHHYOE3--PTj/view 
3) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในภาพรวมอยูในระดับ 4.5 จาก 5  
4) มีอาจารยเขารวมอบรมเก่ียวกับหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจํานวน 98 คนและผลการประเมินความ
พึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับ 4.7 จาก 5  
5) มีอาจารยเขารวมอบรมเก่ียวกับการทําวิจัยและการเตรียมผลงานตางๆในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจํานวน 
395 คนและผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับ 4.62 จาก 5  
6) มีพ่ีเลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการท่ีสามารถใหคําแนะนําในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

จากกราฟ แสดงใหเห็นเปอรเซ็นการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณะ
จารยท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยท้ังหมด จาก 55.91% ใน
ปงบประมาณ 2562 62.04% ในปงบประมาณ 2563 และใน
ปงบประมาณ2564 เพ่ิมเปน 63.41 % 

https://shorturl.asia/Vl5yP
https://gpo03.sci.psu.ac.th/site/
https://drive.google.com/file/d/1GO0NafyDc1zcewqXNWxpyHHYOE3--PTj/view

