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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper Best Practices) 

ช่ือเรื่องนำเสนอ การขับเคล่ือนการเขาสูตำแหนงทางวิชาการคณะวิทยาศาสตรพรอมระบบ ก.พ.อ. 03 Online 
ช่ือหนวยงาน งานบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูนำเสนอ นางสาวศิริพร เทพอรัญ   นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ 

นายวันชัย วรรณโณ   นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ 
ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.อุราพร วงศวัชรานนท รองคณบดีฝายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

1.บทสรุปผูบริหาร 

เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทำหนาท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลาย
หลักสูตร มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 247 คน โดยงานบริหารทรัพยากรมนุษย มีหนาที่โดยตรงในการพัฒนา
บุคคลากร คณะวิทยาศาสตรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ซ่ึงจากผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเมื่อป พ.ศ 2562 พบวาจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการยังไม
เปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ ไมนอยกวา 60% ของจำนวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด โดยในปงบประมาณ 
2562 มีเพียง 55.91% ของจำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด การดำรงตำแหนงทางวิชาการถือเปนความกาวหนา
ของอาชีพ เปนปจจัยสำคัญในเรื่องความผูกพัน นอกจากนี้ ยังแสดงถึงมาตรฐานของหลักสูตร และสงผลตอการจัด   
อับดับ (Ranking) มหาวิทยาลัยดวย ดังนั้น งานบริหารทรัพยากรมนุษย รวมกับผูบริหารประชุมวางแผนเพ่ือขับเคลื่อน
การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการข้ึน ในระยะแรกมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรสายวิชาการเขาฟงหลักเกณฑการ
ขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทำใหมีบุคลากรสายวิชาการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นแตยังไมถึงตามเปาหมาย จึงไดทำแบบสอบถามความตองการในการพัฒนาตนเอง (สายวิชาการ) ขึ้น และ
ประชุมรวมกับกลุมบุคลากรสายวิชาการ ทำใหไดรับทราบขอมูลปญหาและอุปสรรคในการขอตำแหนงทางวิชาการ 
การเตรียมผลงานท่ีเพียงพอเหมาะสม ตองการใหมีท่ีปรึกษา/ พ่ีเลี้ยงมาใหคำแนะนำ รวมถึงการลดข้ันตอนการเตรียม
เอกสาร จึงนำไปสูการประชุมวางแผนเพ่ือจัดโครงการในการขับเคลื่อนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการข้ึน โดยได
วางแนวทางในการขับเคลื่อนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 4 แนวทาง ไดแก  

1) การอบรมใหความรูในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ  
2) การอบรมใหความรูในการผลิตผลงานในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ  
3) การแตงตั้งพ่ีเลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  
4) จัดทำระบบการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ แบบ Online (การประเมินผลการสอน และเอกสาร

หลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน Online และการจัดทำระบบ ก.พ.อ. 03 Online)  
โดยใช PDCA และ LEAN เปนเครื่องมือในการวางแผนขับเคลื่อน ผลการดำเนินการทำใหมีบุคลากรสายวิชาการท่ีเขา
สูตำหนงวิชาการเพิ่มขึ้น จาก 55.91%  ในปงบประมาณ 2562 เปน 62.04% และ 63.41% ในปงบประมาณ 2563 
และ 2564 ตามลำดับ และมีผูยื่นขอกำหนดตำแหนงวิชาการเพิ่มขึ้น จาก 19 ราย ในปงบประมาณ 2562 เปน 28 
ราย ในปงบประมาณ 2564 
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2.ขอมูลเกี่ยวกับองคกร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เปนคณะที ่จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรระดับอุดมศึกษาและมีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งในภาคใต จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2510 ประกอบดวย 4 สาขา 
ไดแก วิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรการคำนวณ และวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตร
ประยุกต โดยจัดการเรียนการสอนออกเปนหลักสูตรปริญญาตรี 13 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 28 หลักสูตร 
โดยไดพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางไมหยุดยั้ง เพื่อผลิต
บัณฑิตวิทยาศาสตรที่มีความรูตามมาตรฐานสากลที่เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม สามารถกาวสูเวทีโลกไดอยางสม
ภาคภูมิ 

พันธกิจ สรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรู คุณธรรม และทักษะทางวิทยาศาสตร ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมให
เปนท่ียอมรับระดับสากล ถายทอดองคความรูทางวิทยาศาสตร และใหบริการวิชาการท่ียอมรับในระดับชาติ 

วิสัยทัศน คณะวิทยาศาสตรชั้นนำในอาเซียน (เปาหมาย: 1 ใน 3 ของประเทศภายในป 2566 และ 1 ใน 5 
ของอาเซียนในป 2570) 

บทบาทสำคัญของงานบริหารทรัพยากรมนุษยคือ การจัดระบบสนับสนุนตางๆ เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพและมี
ศักยภาพที่จะบรรลุตามวิสัยทัศนพันธกิจของคณะฯ โดยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งในสวนของ
สายวิชาการจะเก่ียวของ 2 สวนคือ 

1. การพัฒนาความรูและศักยภาพใหมีคุณสมบัติตามเกณฑขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ โดยอาศัยกลไกการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2. การพัฒนาระบบใหเอ้ือตอการขอกำหนดตำแหนงวิชาการ โดยอาศัยกลไก 

• การใหคำปรึกษา โดยผานระบบพ่ีเลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

• การจัดการเอกสารที่เกี ่ยวของ ตั้งแตการประเมินการสอน การรวบรวมผลงาน และการจัดเตรียม
เอกสารคำขอ โดยมีการนำระบบสารสนเทศแบบ Online มาประยุกตใช 

ซ่ึงจากผลการปฏิบัติดังกลาว งานบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาศาสตร ไดรับคัดเลือกเปนหนวยงานท่ี
มีแนวปฏิบัติเปนเลิศระดับคณะ/ หนวยงาน จากคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ศูนยบริหารจัดการ
คุณภาพองคกร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2565 และนำเสนอในงานเวทีคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
และไดรับคัดเลือกเพ่ือนำเสนอผลงานในงาน Thailand Quality Conference & The 23th Symposium on TQM 
Best Practice in Thailand ป พ.ศ. 2565 
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3. การเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ของ “ลูกคาของกระบวนการท่ีนำเสนอ” 

กลุมเปาหมายของการพัฒนาศักยภาพตนเองของสายวิชาการคือ บุคลากรสายวิชาการของภาควิชาตางๆ       
โดยทำการสำรวจขอมูลความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือจัดหัวขอการอบรมหรือกิจกรรม
ตางๆ ใหเหมาะสมกับความตองการ โดยอาศัย Google Form สำรวจความตองการจำแนกตามสังกัดของบุคลากรสาย
วิชาการ ดังแสดง 

ผลการสำรวจความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ 
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 เนื่องจากผลจากการสำรวจขอมูลความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการไดขอมูลและ
ขอเสนอแนะเพียงบางสวน จึงไดประชุมรวมกับกลุมบุคลากรสายวิชาการท่ีติดมาตรการภาระงานไดรับการเพ่ิมคาจางไม
เกินรอยละ 2 เนื่องจากไมไดยื่นขอตำแหนงทางวิชาการในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดทำใหรับทราบขอมูลในเรื่อง
ปญหาและอุปสรรคในการขอตำแหนงทางวิชาการหลายๆ ดาน ไดแก  

• ขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการท่ีบรรจุใหม และบางสวนยังไมทราบวาตองเตรียมผลงาน
อะไรบาง  

• ไมแนใจวาผลงานท่ีมีอยูเพียงพอตอการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการหรือไม  

• อยากใหมีบุคลากรสายวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญมาใหคำแนะนำ  

• บุคลากรสายวิชาการหลายๆ ทานยังไมมีผลงานท่ีจะขอตำแหนง  

• บุคลากรสายวิชาการสวนใหญรูสึกวาการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการตองเตรียมเอกสารเยอะและขั้นตอน
ยุงยาก  

ขอมูลจากการประชุมรวมกับกลุมบุคลากรสายวิชาการท่ีติดมาตรการภาระงานไดรับการเพ่ิมคาจางไมเกินรอยละ 2 
ลำดับท่ี ประเด็นปญหา ส่ิงท่ีเกิดข้ึน แนวทางแกไข หมายเหตุ 

1 บุคลากรสายวิชาการ
บางสวนยังไมทราบวา
ตองเตรียมผลงาน
อะไรบาง  

ไมมีผลงานในการยื่น
ขอฯ 

ใหความรูเรื่องการ
เตรียมผลงานในการยื่น
ขอฯ 

หนวยการเจาหนาท่ีจัดอบรม
ใหความรูเรื่องการเตรียม
ผลงาน 

2 ไมถนัดการทำวิจัย และ
ไมมี Connection อ่ืนๆ  

ผลงานวิจัยไมเกิด 
ผลิตผลงานวิจัยดวย
ความยากลำบาก 
และลาชา 

ใหความรูเก่ียวกับแนว
ทางการทำงานวิจัยเพ่ือ
ตำแหนงวิชาการใหมาก
ข้ึน 

ประสานกับหนวยวิจัยฯ 

3 ผลงานวิชาการท่ีมีมี
ปริมาณ และคุณภาพไม
เพียงพอท่ีจะนำมาขอ
กำหนดตำแหนงทาง
วิชาการได 

ไมสามารถท่ีจะขอ
กำหนดตำแหนงทาง
วิชาการได 

ใหความรูเพ่ิมเติม
เก่ียวกับเกณฑการขอ
กำหนดตำแหนง ตาม
ประกาศ ก.พ.อ ฉบับ
ลาสุด 

ประสานกับหนวยวิจัยฯ 

4 ยังไมมีผลงานท่ีจะขอ
ตำแหนงทางวิชาการ 

ไมสามารถยื่นขอฯ 
ได 

ใหความรูเรื่องการเขียน
ขอทุน การผลิตผลงาน
วิชาการ 

ประสานงานกับหนวยวิจัยฯ 
เพ่ืออบรมใหความรูเก่ียวกับ
การขอทุนและการผลิตผล
งานวิชาการ 

5 ผลงานท่ีมีอยูไมแนใจวา
มีปริมาณเพียงพอตอการ
ขอตำแหนงวิชาการแลว
หรือไม 

เกิดความลังเลในการ
ยื่นขอฯ จึงไมไดยื่น
ขอฯ  

แตงตั้งพ่ีเลี้ยงทาง
วิชาการท่ีมีความ
เชี่ยวชาญมาให
คำแนะนำ  

ทาบทามผูเชี่ยวชาญมาเปน
พ่ีเลี้ยง 

6 ขาด Reviewer ผลงาน
ใหกอนท่ีจะสงตีพิมพ 

เกิดความลาชาในการ
ตีพิมพ 

จัดตั้งทีม Reviewer 
ของคณะฯ   

ประสานกับ น.วิจัย และ
ภาควิชาท่ีเก่ียวของ 

7 วารสารท่ีสงตีพิมพ ให
แกไขเนื้อหาเพ่ิมหลาย
ครั้ง 

เกิดความลาชาในการ
ตีพิมพ และบั่นทอน
กำลังใจในการทำ
ผลงาน 

ใหความรูเก่ียวกับการ
เลือกวารสารให
เหมาะสมสำหรับการ
ตีพิมพ 

ประสานกับ น.วิจัย และ 
สำนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ลำดับท่ี ประเด็นปญหา ส่ิงท่ีเกิดข้ึน แนวทางแกไข หมายเหตุ 
8 เพ่ิงเปลี่ยน Field ของ

ตัวเอง 
ผลงานท่ีเกิดข้ึนลา 
เพราะตองเริ่มทำงาน
ใน Field ใหม 

แตงตั้งพ่ีเลี้ยงให
สาขาวิชาตางๆ เพ่ือให
คำชี้แนะและสราง
เครือขายใหมใน Field 
ใหม  

ประสานกับ ภาควิชาท่ี
เก่ียวของ 

9 การขอตำแหนงวิชาการ
ตองเตรียมเอกสารเยอะ
และข้ันตอนยุงยาก 

ยื่นขอฯ ลาชา ทำให
ไมอยากยื่นขอฯ 

ทำระบบเพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการยื่น
ขอฯ  

ประสานกับหนวยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือจัดทำระบบท่ี
อำนวยความสะดวกในการ
ยื่นขอฯ 

10 เสียเวลากับการคุมแลป 
ปฏิบัติการมากเกินไป (5 
วัน/อาทิตย) และไมมีคน
คุมแทนกรณีติดภาระกิจ 

ทำใหหมดพลังงาน
และไมมีเวลาในการ
สรางผลงานทาง
วิชาการ 

คุยกับภาควิชา เรื่อง
การแบงภาระงาน
ภายในภาค อยาง
เหมาะสม 

ประสานกับ ภาควิชาท่ี
เก่ียวของ 

- มีการแบงแลป แบบหาร
เทา และไมยอมให TA และ 
ป.โทมาชวยคุมแลป 

11 ภาควิชาฯ ไมให TA 
และนศ.ป.โท คุมแลป
แทน 

ทำใหหมดพลังงาน
และไมมีเวลาในการ
สรางผลงานทาง
วิชาการ 

คุยกับภาควิชา เรื่อง
การแบงภาระงาน
ภายในภาค อยาง
เหมาะสม 

ประสานกับ ภาควิชาท่ี
เก่ียวของ 

- มีการแบงแลป แบบหาร
เทา และไมยอมให TA และ 
ป.โทมาชวยคุมแลป 

12 ปญหาสวนตัว เชน ไม
ชอบทำงานวิจัย, ไมได
เห็นประโยชนจาก
ผลิตผลงาน Paper 
ภาษา Eng, ไมไดติด
ปญหาเรื่องเงิน และคำ
นำหนา 

ผลงานวิจัยไมเกิด 
ผลิตผลงานวิจัยดวย
ความยากลำบาก 
และลาชา 

จัดกิจกรรมเพ่ือสราง
แรงบันดาลใจ และ
คนหาแนวทางการผลิต
ผลงานวิจัยในแนวทาง
ท่ีตรงกับตัวเอง เชน 
งานวิจัยดานการสอน 
Innovation ดานการ
สอน เปนตน 

หนวยการเจาหนาท่ีจัด
โครงการสรางแรงพลังในการ
ทำงาน (ปรับ Mindset) 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ระยะแรกไดดำเนินการเรื ่องการใหความรูการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการเพียงอยางเดียว โดยเนนให
บุคลากรสายวิชาการทราบหลักเกณฑในการยื่นขอตำแหนงวิชาการ เพื่อที่จะเตรียมผลงานในการขอตำแหนงวิชาการ 
ไมไดมีกระบวนการรับทราบปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ สงผลใหการเขาสู
ตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ไมเปนไปตามเปาหมาย มีความเสี่ยงในเรื่องจำนวน
ของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ซึ่งยังไมเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยตองมีจำนวน
บุคลากรสายวิชาการท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการไมนอยกวา 60% ของจำนวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 

 

5.กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุง 

เพ่ิมกระบวนการการสำรวจขอมูลความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการและกระบวนการ
รับทราบปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการยื่นขอกำหนดตำแหนงวิชาการโดยการประชุมรวมกับกลุมบุคลากรสาย
วิชาการที่ติดมาตรการภาระงานไดรับการเพิ่มคาจางไมเกินรอยละ 2 เนื่องจากไมไดยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ
ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด นำขอมูลมาวางแผนการดำเนินการ ประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการอยาง
ตอเนื่อง 

วิธีการดำเนินการ  
 P: สำรวจขอมูลความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการและประชุมวางแผนในการจัด

กิจกรรมการใหความรูเรื่องการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 
  D: จัดกิจกรรมในการใหความรูเรื่องการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

  C: ประชุมเพ่ือประเมินผลการดำเนินงาน 
  A: ปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ใหสอดคลองกับความตองการของ

บุคลากรสายวิชาการโดยการประชุมรวมกับกลุมบุคลากรสายวิชาการที่ติดมาตรการภาระงานไดรับการเพ่ิม
คาจางไมเกินรอยละ 2 เนื่องจากไมไดยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 P: นำขอมูลท่ีไดจากการประชุมรวมกับกลุมบุคลากรสายวิชาการท่ีติดมาตรการภาระงานไดรับการเพ่ิมคาจาง

ไมเกินรอยละ 2 มาประชุมวางแผนโครงการขับเคลื่อนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ  
  D: ดำเนินการแนวทางในการขับเคลื่อน 4 แนวทาง ไดแก 
    1) การอบรมใหความรูในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 
    2) การอบรมใหความรูในการผลิตผลงานในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 
    3) การแตงตั้งพ่ีเลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

 4) จัดทำระบบการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ แบบ Online (การประเมินผลการสอน และ
เอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน Online และการจัดทำระบบ ก.พ.อ. 03 Online) ข้ึน  

  C: ประชุมเพ่ือประเมินผลการดำเนินงาน 
 A: วางแผนการจัดกิจกรรมรวมกับพ่ีเลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ในการจัดกิจกรรมยอยใหเหมาะสมกับ
บุคลากรสายวิชาการในแตละกลุม เชน กลุมที่จะยื่นขอตำแหนงศาสตราจารย กลุมบุคลากรสายวิชาการใหม 
เปนตน 
นำไปสูการประชุมวางแผนเพ่ือจัดโครงการในการขับเคลื่อนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการข้ึน โดยไดวาง

แนวทางในการขับเคลื่อนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 4 แนวทาง ไดแก 
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1. การอบรมใหความรูในเรื่องการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การอบรมใหความรูในการผลิตผลงานในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ โดยจัดอบรมตั้งแตการปรับ

ทัศนคติ (เรื่อง Growth mindset) การผลิตผลงานตีพิมพจากการเรียนการสอน การเขียนหนังสือและตำรา 

และรวมการงานสนับสนุนการวิจัย ในการจัดอบรมเรื่อง การขอทุนวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ  
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3. การแตงตั้งพี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพื่อใหคำปรึกษาในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ การ

ขอทุนวิจัย การแตงตำรา/หนังสือ และการตีพิมพผลงานวิจัย โดยจะมีการประชุมกับพี่เลี้ยงทุก 3 เดือน เพ่ือ

วางแผนการจัดกิจกรรมและประเมินผลการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. จัดทำระบบการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการแบบ Online ขึ ้น ไดแก การประเมินผลการสอน และ

เอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอน Online และการจัดทำระบบ ก.พ.อ. 03 Online ขึ้น เพื่อลด

ข้ันตอนในการการเตรียมเอกสารท่ียุงยาก และลดกระดาษท่ีใชดำเนินการในกระบวนการ 
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทำงาน และประโยชนท่ีไดรับ 
6.1) จำนวนบุคลากรสายวิชาการท่ีย่ืนขอตำแหนงทางวิชาการและไดตำแหนงทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากกราฟ แสดงใหเห็นวาจำนวนผูขอกำหนดตำแหนงทาง
วิชาการ เพ่ิมข้ึน ปงบประมาณ 2562 จำนวน 19 ราย 
ปงบประมาณ 2563 จำนวน 19 ราย และในปงบประมาณ 
2564 เพ่ิมจำนวนมากขึ้นเปน 28 ราย ตามลำดับ 

จากกราฟ แสดงจำนวนของผูไดรบัตำแหนงทางวิชาการในแตละ
ปงบประมาณ โดยปงบประมาณ 2562 จำนวน 27 ราย 
ปงบประมาณ 2563 จำนวน 34 ราย และปงบประมาณ 2564 
จำนวน 28 ราย ซึ่งตั้งแตปงบประมาณ 2562-2564 มีจำนวนผู
ไดรับตำแหนงรองศาสตราจารย จาก 4 ราย เพ่ิมขึ้นเปน 14 
ราย และตำแหนงศาสตราจารย(รอโปรดเกลาฯ) จาก 1 ราย 
เปน 2 ราย (ปงบประมาณ 2565 รอโปรดเกลาฯ เพ่ิมอีก 3 ราย)  
 

จากกราฟ แสดงจำนวนตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการ คณะวิทยาศาสตร โดยมจีำนวนบุคลากรสายวิชาการ
ดำรงตำแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะตำแหนง         
รองศาสตราจารย เพ่ิมข้ึนจาก ปงบประมาณ 2562       
จำนวน 33 ราย เปน 55 ราย ในปงบประมาณ 2564  

จากกราฟ แสดงใหเห็นเปอรเซ็นการดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ของคณาจารยท่ีเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรสายวิชาการ
ท้ังหมด จาก 55.91% ในปงบประมาณ 2562 เปน 62.04%   
ในปงบประมาณ 2563 และในปงบประมาณ2564 เพ่ิมเปน 
63.41 % 
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6.2) ระบบการขอตำแหนงทางวิชาการ 
6.2.1) การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน แบบ Online 

 การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน แบบ Online เปนการยื่นขอการ
ประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอน โดยใช Google Forms เขามาชวยในการ
ดำเนินการ และชวยลดขั้นตอนในการดำเนินการเอกสาร อีกทั้งยังลดการใชทรัพยากรกระดาษ โดยเริ่มใชงานตั้งแต ป 
2563 จนถึงปจจุบัน ซึ่งระบบจะใหผูขอกรอกขอมูลและแนบไฟลผานระบบ Google Forms หลังจากนั้นระบบจะสง
อีเมลมายังเจาหนาที่ และเจาหนาที่จะดำเนินการออกคำสั่งแตงตั้งกรรมการสำหรับประเมินผลการสอนฯ ปจจุบันมี
ผูใชบริการแลว จำนวน 61 ราย และไดรับคำชมจากผูใชบริการ (เอกสารประกอบที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอน แบบ Online อยูที่ระดับ 4.56 จาก 5) 
เนื่องจากทำใหการยื่นขอฯ มีความรวดเร็วและยังชวยลดคาใชจายและกระดาษในการพิมพเลมเอกสารหลักฐานที่ใชใน
การประเมินผลการสอนเพราะเดิมจะตองพิมพเลมสง (3-5 ชุด) ตามจำนวนกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

ระบบ : การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน แบบ Online 

 
6.2.2) ระบบ ก.พ.อ. 03 Online 

 ระบบ ก.พ.อ. 03 Online คือระบบที่อำนวยความสะดวกในการกรอกขอมูล ในแบบฟอรม ก.พ.อ.03 ที่ใช
สำหรับยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการทุกระดับ โดยการทำงานของระบบจะดึงขอมูลพื้นฐาน จากฐานขอมูลตางๆ 
เชน ฐานขอมูลสารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ฐานขอมูล HRMIS ฐานขอมูล SIS เพื่อชวยลดระยะเวลาในการ
กรอกขอมูล และตัวระบบยังเปดโอกาสใหผูขอฯ สามารถเพิ่มเติมขอมูลไดเพื่อความสมบูรณของขอมูล พรอมทั้งยัง
สามารถแนบไฟลผลงาน และเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ เม่ือผูขอฯ กรอก
ขอมูลและสงใหหัวหนาสาขาหรือผูบังคับบัญชา หัวหนาสาขาหรือผูบังคับบัญชาสามารถเลือกผูทรงคุณวุฒิสำหรับ
ประเมินผลงานทางวิชาการในระบบ และเมื่อเสร็จสิ้นจะสงมายังเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอน 
โดยท่ีผูขอฯ ไมตองดำเนินการพิมพเอกสาร ดังนั้น ระบบดังกลาวชวยลดระยะเวลา ลดข้ันตอน ลดการใชกระดาษ (เดิม
พิมพเอกสาร 8 ชุด ปจจุบันเหลือเพียง 1 ชุด) ระบบ ก.พ.อ. 03 Online เปดใชงานตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมี
บุคลากรสายวิชาการเขาไปใชงานระบบ จำนวน 113 ราย และมีผูที่ยื่นขอฯ ผานระบบแลว จำนวน 7 ราย (เอกสาร
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ประกอบท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชระบบ ก.พ.อ. 03 Online อยูท่ีระดับ 4 จาก 5) นอกจากนี้ ระหวางท่ี
เปดใชงานระบบ ไดมีการรับฟงประเด็นปญหาผานชองทางตางๆ เชน  e-mail โทรศัพท Line เพ่ือปรับปรุงระบบอยาง
ตอเนื่อง ท้ังในดานการดึงขอมูล การ Export ขอมูล และอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกผูใชบริการมากท่ีสุด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบ ก.พ.อ. 03 Online 

 

 
คูมือ ก.พ.อ. 03 Online 

 
6.3) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการในภาพรวม อยูในระดับ 4.5 จาก 5 

(เอกสารประกอบท่ี 3) 
6.4) มีบุคลากรสายวิชาการเขารวมอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 98 คน 

และผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย อยูในระดับ 4.7 จาก 5 (เอกสารประกอบท่ี 4) 
6.5) มีบุคลากรสายวิชาการเขารวมอบรมเก่ียวกับการทำวิจัยและการเตรียมผลงานตางๆ ในการขอกำหนดตำแหนง

ทางวิชาการ จำนวน 395 คน และผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย อยูในระดับ 4.62 จาก 5 (เอกสารประกอบท่ี 4) 
6.6) มีพี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ที่สามารถใหคำแนะนำ ในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ (เอกสาร

ประกอบท่ี 6 คำสั่งแตงตั้งพ่ีเลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ) 
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7. ปจจัยแหงความสำเร็จ และความย่ังยืน 
7.1) ไดรับการสนับสนุนจากทีมบริหาร คณะวิทยาศาสตร 
7.2) ออกแบบการดำเนินงาน ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีความหลากหลาย 
7.3) มีการทำงานแบบบูรณาการรวมกันของงานบริหารทรัพยากรมนุษยและงานสนับสนุนการวิจัยทำใหมีความ

เขมแข็งในการผลิตผลงานวิจัย 
7.4) มีการทำงานรวมกันในสวนของงานบริหารทรัพยากรมนุษย รวมกับหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทำระบบ 

ก.พ.อ. 03 Online 
7.5) เชิญบุคลากรสายวิชาการท่ีมีความรูและมีความเชี่ยวชาญดานวิชาการมาเปนบุคลากรสายวิชาการพ่ีเลี้ยงเพ่ือให

คำปรึกษา รวมท้ังรวมวางแผนในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 
นอกจากนี้ ในการดำเนินการมีกระบวนการสนับสนุนในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการครบทุกขั้นตอน 

ตั้งแตการใหความรูเรื่องหลักเกณฑการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ การผลิตผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหนงทาง
วิชาการ และการมีพี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการเปนที่ปรึกษา ซึ่งทำใหบุคลากรสายวิชาการที่ยื ่นขอกำหนด
ตำแหนงทางวิชาการมีความมั่นใจที่จะยื่นขอฯ และมีผลงานที่เกิดขึ้นมีคุณภาพ มีโอกาสผานเกณฑการพิจารณาโดย
ผูทรงคุณวุฒิฯ มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบการยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการแบบ Online จำนวน    
2 ระบบ ไดแก การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอน Online และการจัดทำ
ระบบ ก.พ.อ. 03 Online ทำใหการยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการมีความสะดวกและรวดเร็วกวาเดิม  

 

8. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข 
ในระยะแรกของการดำเนินการ ในขั้นตอนรวบรวมขอมูลเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรม การสำรวจความ

ตองการการพัฒนาตนเองของสายวิชาการ โดยเฉพาะในเรื่องการขอตำแหนงวิชาการมีบุคลากรสายวิชาการตอบ
แบบสอบถามจำนวนนอยเพียง 15% ทำใหมีขอมูลที่จะนำไปวางแผนนอย ดังนั้น การวางแผนในการหาขอมูลในชวง
ถัดไปจึงมีลักษณะแบบเจาะกลุม โดยการประชุมรวมกับกลุมที่มีปญหาในเรื่องการขอตำแหนงวิชาการจริงๆ ไดแกกลุม
บุคลากรสายวิชาการที่ติดมาตรการภาระงานไดรับการเพิ่มคาจางไมเกินรอยละ 2 เนื่องจากไมไดยื่นขอตำแหนงทาง
วิชาการในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (จำนวน 40 คน) ทำใหไดรับทราบปญหาและอุปสรรคในการยื่นขอกำหนด
ตำแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีความหลากหลาย จึงไดกำหนดแนวทางในการดำเนินการ 4 แนวทาง 1) การอบรมใหความรู
ในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 2) การอบรมใหความรูในการผลิตผลงานในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 
3) การแตงตั้งพ่ีเลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 4) จัดทำระบบการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ แบบ Online (การ
ประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอน Online และการจัดทำระบบ ก.พ.อ. 03 
Online) โดยกิจกรรมการใหความรูในเรื่องการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการทุกกิจกรรม บุคลากรสายวิชาการให
ความสนใจเขารวมอบรมเปนจำนวนมาก รวมทุกโครงการประมาณ 395 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยใน
ระดับสูง (4.62) เนื่องจากมีการออกแบบการใหความรู ตรงกับความตองการที่หลากหลาย จัดใหมีพี ่เลี ้ยงพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ ชวยใหคำแนะนำบุคลากรสายวิชาการในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ทำใหบุคลากรสาย
วิชาการมีความม่ันใจในการยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสผานเกณฑ
การพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิฯ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบการยื่นขอตำแหนงแบบ Online จำนวน 2 ระบบ ไดแก 
การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอน Online และระบบ ก.พ.อ. 03 Online 
เพื่อลดขั้นตอนความยุงยากในการยื่นขอฯ ทำใหมีบุคลากรสายวิชาการยื่นขอกำหนดตำแหนงวิชาทางการเพิ่มข้ึน 
(ปงบประมาณ 2562 มีผูยื่นขอฯ จำนวน 19 คน ปงบประมาณ 2563 มีผูยื่นขอฯ จำนวน 19 คน ปงบประมาณ 2564 
มีผูยื่นขอฯ จำนวน 28 คน) และมีบุคลากรสายวิชาการดำรงตำแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน (ปงบประมาณ 2562 มีผูไดรับ
การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 27 คน ปงบประมาณ 2563 มีผูไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทาง
วิชาการ จำนวน 34 คน ปงบประมาณ 2564 มีผูไดรับตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 28 คน) 
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9. ความทาทายตอไป 
เพิ่มจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอกำหนดตำแหนงวิชาการอยางตอเนื่องโดยในปงบประมาณ 2570 

จะตองมีจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหนงวิชาการมากกวารอยละ 70 ของจำนวนบุคลากรสายวิชาการ
ท้ังหมด โดยมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมกับพ่ีเลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ทุก 3-4 เดือน ซ่ึงกิจกรรมท่ีจัด
ตอไปเปนกิจกรรมที่เจาะกลุมบุคลากรสายวิชาการในแตละกลุมโดยเนนในเรื่องการขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และการสรางผลงานวิชาการ ไดแก กลุมที่มีศักยภาพในการขอกำหนดตำแหนงวิชาการในทุกระดับ กลุม
บุคลากรสายวิชาการท่ีมีอายุงานนอยกวา 5 ป กลุมท่ีครบระยะเวลาการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการแลวแตยังไมได
ขอฯ เปนตน เพ่ือสนับสนุน ใหความชวยเหลือในการยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการและแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ 
ตอไป 
 

10. เอกสารอางอิง 
เอกสารประกอบที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจการประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใชในการ
ประเมินผลการสอน แบบ Online  

 
 เอกสารประกอบท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชระบบ ก.พ.อ. 03 Online 

 
  เอกสารประกอบท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

 
 เอกสารประกอบท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจบุคลากรสายวิชาการเขารวมอบรม  

 
 เอกสารประกอบท่ี 5 คำสั่งแตงตั้งพ่ีเลี้ยงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร 
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	6.2.1) การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบ Online
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