การเตรี ยมตัวเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ สืบศักดิ์ สนธิรัตน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์
1

การประชุมสัมมนาเรื่ อง การเตรี ยมตัวเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ วันที่ 4มีนาคม 2557 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์

การเตรี ยมตัวเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ

•
•
•
•
•

โ ด ย ทั ว่ ไ ป ป ริ ม า ณ บุ ค ล า ก ร ที ่ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ใ น
สถาบัน การศึ ก ษาขัน้ มหาวิ ท ยาลัย ทัว่ โลกเป็ นตั ว บ่ ง ชี ส้ ถานะของ
มหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ดังต่อไปนี ้
ความสามารถ ความเข้ มแข็งในเชิงวิชาการ
ชื่อเสียงและความน่ าเชื่อถือในสถาบัน
ความภาคภูมใิ จของบุคลากรทั้งส่ วนตัวและของสถาบัน
การมีส่วนช่ วยในการตัดสินใจสมัครเข้ าเรี ยนของนิสติ – นักศึกษา
เป็ นขวัญและกําลังใจของบุคลากรในสถาบันการศึกษา
2

สถานการณ์ ตาํ แหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•
•
•
•
•
•

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจํานวนบุคลากรและนิสิตค่อนข้ างมากเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยเนื่องจากมีหลายวิทยา
เขตและหลักสูตรที่เปิ ดจํานวนมาก ข้ อมูลล่าสุดจากกองการเจ้ า หน้ าที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557) มีดงั นี ้
จํานวนนิสติ รวมทุกวิทยาเขต 63,078 คน (ณ ภาคต้ น 2556)
บุคลากรสายวิชาการรวม 2, 825 คน (คิ ดเป็ น 100 %)
บุคลากรระดับอาจารย์ 1,724 คน หรื อ 61 %
บุคลากรระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 698 คน หรื อ 25 %
บุคลากรระดับรองศาสตราจารย์ 384 คนหรื อ 13 %
บุคลากรระดับศาสตราจารย์ 19 คน หรื อ 1 %
3

สถานการณ์ ตาํ แหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีผ้ ูยื่นขอตําแหน่ งทางวิชาการดังนี ้
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สถานการณ์ ตาํ แหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บุคลากรสายวิ ชาการมี คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี 67 คน ปริ ญญาโท
1,195 คนและปริ ญญาเอก 1,563 คน
• รายละเอี ยดบางส่ ว นและบางขัน้ ตอนในการขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทาง
วิ ชาการสามารถสื บค้นได้จาก web
site
ของมหาวิ ทยาลัยฯ
www.person.ku.ac.th/new_personweb/arac.php
• การขอกํ าหนดตําแหน่งทางวิ ชาการปั จจุบนั มี การกระทํ าที ่ผิดจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิ ชา การเป็ นจํ านวนมาก
• ตลอดเวลาหลายปี ที่ผ่านมา การขอกําหนดตําแหน่ งข้ ามขั้น (เช่น
จากอาจารย์ ไปเป็ น รศ. หรื อจาก ผศ. ไปเป็ น ศ.) ไม่สามารถทํ าได้
เกื อบ 100 % เนือ่ งจากต้องมี ผูท้ รงคุณวุฒิทําหน้าที ป่ ระเมิ น 5 คนและ
ต้องผ่าน 4 ใน 5 คนรวมถึงผลงานต้องอยู่ในระดับดีมาก
5

สถานการณ์ ตาํ แหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• การขอกําหนดตําแหน่ งไม่ ตรงกับสาขาวิชาที่เรี ยน กับสาขาวิชาที่
สอนและการทําวิจัยไม่ สามารถทําได้ ที ่สําคัญคื อผลงานวิ จยั เป็ น
องค์ประกอบทีส่ ําคัญของการขอกําหนดตําแหน่งทุกระดับ
• ระยะเวลาที่ใช้ ในการขอกําหนดตําแหน่ งอาจสัน้ (ประมาณ 4 เดือน)
หรื อยาว (อาจเกิ น 1 ปี )ขึ้นอยู่กบั ความสมบูรณ์ ความพร้อมและความ
ถู กต้อ งของเอกสารประกอบที ่ใ ช้ใ นการขอกํ า หนดแต่ งตัง้ ทุกประเภท
ร่ วมกับระยะเวลาทีผ่ ูท้ รงคุณวุฒิทางวิ ชาการใช้ในการตรวจผลงาน
• ผลงานวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ หรื อเป็ นส่ วนของการศึกษาเพื่อ
รั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รใดๆ ไม่ ส ามารถนั บ รวมเป็ น
ผลงานวิจัยได้ ทุกกรณี
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การเตรี ยมตัวเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ
• การขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการเป็ นสิ ง่ จํ า เป็ นและมี
ความสําคัญอย่างมากในการเป็ นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยซึง่
แตกต่า งจากการเรี ยนการสอนในระดับมัธ ยมเป็ นอย่างมาก
เนื่ อ งจา กตํ า แห น่ งท างวิ ชาก าร สะท้ อนถึ ง คว าม รู้
ความสามารถ กระบวนการในการสอน การเรี ยบเรี ยง เขียนเอกสาร ตําราการทํางานวิจัยรวมถึงจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้ขอกําหนดตําแหน่ ง

7

การเตรี ยมตัวเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ

1.
•
•
•

เพื่อให้ การเตรี ยมตัวขอกําหนดตําแหน่งทางวิขาการถูกต้ อง รวดเร็ วจึง
ควรมีการเตรี ยมตัว เตรี ยมเอกสารที่จําเป็ นประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ 3 ชุด คือ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
ประเมินความสามารถในการสอน และ
ประเมินเอกสารคําสอนและเอกสารประกอบการสอน
ส่ ว นนี ้ มี เ ฉพาะในการขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ของมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านัน้
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การเตรี ยมตัวเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการ (อนุ ก.พ.ว.) ทํา
หน้าที ่พิจารณา กลั่นกรองผลงาน รู ปแบบและวิ ธี การเขี ยนเอกสาร
ประกอบการขอกําหนดตําแหน่งทุกตําแหน่ง
3. คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน่ งทางวิ ช าการ (ก.พ.ว.)
คณะกรรมการชุดนีเ้ ป็ นผูก้ ําหนดแนวทางและคัดเลื อกผูท้ รงคุณวุฒิตาม
สาขาวิ ชาที ่ข อกํ า หนดตํ า แหน่ งทั ้ งตํ า แหน่งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ แ ละศาสตราจารย์ เป็ นผู้พิ จ ารณาตัด สิ น ผลงานทุก
ประเภท เมื ่อผ่านคณะกรรมการฯ ชุดนี ้แล้ว สภามหาวิ ทยาลัยฯ จึ งจะ
ประกาศผลเป็ นทางการและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบต่อไป
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ขัน้ ตอนและวิธีการ
1. ทําความเข้ าใจในรายละเอียดวิ ธีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิ ชาการ
จากเอกสารดังต่อไปนี ้
ก) ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้ บุ ค คลให้ ดํ า รงตํ า แหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับ พ.ศ. 2556) ซึ่งมีรายละเอียดที่
ต้ องปฏิบตั ิตามครบถ้ วนทุกขัน้ ตอน เอกสารนีร้ วบรวมจัดพิมพ์ และขอรั บได้
จากกองการเจ้ าหน้ าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตึก 50 ปี )
ข) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่ งตัง้ บุคคลให้
ดํารงตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ฉบับรวมเล่ม จัดพิมพ์เผยแพร่ โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ซึง่ ประกอบด้ วยประกาศ ก.พ.อ. ตังแต่
้ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550) จนถึงฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2556)
10

ขัน้ ตอนและวิธีการ(ต่ อ)
2. ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ งของผู้ขอกํ าหนดตํ าแหน่งว่ า
ตรงตามกฏระเบี ยบของ ก.พ.อ. และ ก.พ.ว. มก. รวมถึงจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของการเป็ นอาจารย์ แ ละนักวิ จัยหรื อไม่ เช่ น กํ า หนด
ระยะเวลาหลังจากจบการศึ กษาแล้วต้องใช้เวลากี ่ปีจึ งจะขอกํ าหนด
ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ได้ หรื อเมื ่ อ ได้ ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ แล้วกี ่ปีจึ งจะขอกํ าหนดตํ าแหน่ งรองศาสตราจารย์ ไ ด้
รวมถึงข้อห้ามต่างๆ ทีต่ อ้ งทราบ เป็ นต้น
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ขัน้ ตอนและวิธีการ(ต่ อ)
3. ทํา ความเข้ า ใจเรื่ อ งรายละเอี ยดของเอกสารที่ จํา เป็ นต้ องยื่ น
ประกอบการพิจ ารณา เช่ น ก.พ.อ.03 เอกสารคํ า สอน เอกสาร
ประกอบการสอน บทความทางวิ ชาการ บทความวิ จัย(ผลงานวิ จัย)
เอกสารวิ ชาการ หนังสื อ ตําราว่าแตกต่างกันอย่างไร เอกสารเหล่านี ้
หมายถึ งอะไร เนื ้อหา รู ป แบบการเขี ยนและเรี ยบเรี ยง รู ปเล่มควร
เป็ นอย่างไร เกณฑ์ การตัดสิ นอยู่ตรงไหน ตรงกับคํ าจํ ากัดความของ
เอกสารตามเกณฑ์ ข อง สกอ. หรื อไม่ รวมถึ ง จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณในการเขี ยน – เรี ยบเรี ยงเนือ้ หาและวิ ธีการอ้างอิ งเอกสาร
ทั้งนี้เอกสารที่ใช้ ประกอบการขอกําหนดตําแหน่ งของขั้นใดขั้น
หนึ่งแล้ วจะนําไปขอกําหนดตําแหน่ งในขั้นต่ อไปมิได้
12

ขัน้ ตอนและวิธีการ(ต่ อ)
ปริมาณหรื อคุณภาพของเอกสารที่ต้องใช้ เสนอขอแต่ ละตําแหน่ ง
ต่ างกันบ้ างดังนี้
ก) ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้ วย ผลการประเมินการสอน
และผลงานทางวิชาการซึง่ ต้ องประกอบด้ วย เอกสารประกอบการสอน
(เฉพาะใน มก. เท่า นัน)
้ และ ผลงานแต่งหรื อเรียบเรี ยงตํารา หรื อ
บทความทางวิชาการ หรื อ ผลงานวิจยั หรื อ ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น หรือ ผลงานทางวิชาการรับใช้ สงั คมซึง่ ทังหมดต้
้
องอยูใ่ น
เกณฑ์ ดี
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ขัน้ ตอนและวิธีการ(ต่ อ)
ปริมาณหรื อคุณภาพของเอกสารที่ต้องใช้ เสนอขอแต่ ละตําแหน่ ง
ต่ างกันบ้ างดังนี้
ข) ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ประกอบด้ วย ผลการประเมินการสอน
และผลงานทางวิชาการซึง่ ประกอบด้ วย เอกสารคําสอน และผลงาน
แต่งหรื อเรี ยบเรี ยงตํารา(ที่มีคณ
ุ ภาพดีและได้ รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ.กํ า หนด) และ ผลงานวิ จัย (ที ม่ ี คุณ ภาพดี แ ละได้ รั บ การ
เผยแพร่ ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กํ าหนด) หรื อ ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น หรื อ ผลงานทางวิชาการรับใช้ สงั คมซึง่ ทังหมดต้
้
องอยู่ใน
เกณฑ์ ดี
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ขัน้ ตอนและวิธีการ(ต่ อ)
ปริมาณหรื อคุณภาพของเอกสารที่ต้องใช้ เสนอขอแต่ ละตําแหน่ ง
ต่ างกันบ้ างดังนี้
ค) ตําแหน่งศาสตราจารย์ ประกอบด้ วย ผลการประเมินการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ ซึง่ ผลงานทางวิขาการสามารถขอได้ 2 วิธี ดังนี ้
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการประกอบด้ วย ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยงตําราหรื อหนังสือ(ที่
มีคณ
ุ ภาพดีมากและได้ รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) และ ผลงานวิจยั
(ที่มีคุณภาพดีมากและได้ รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ.กํ าหนด) หรื อผลงาน
วิ ชาการที่รั บ ใช้ สัง คม หรื อ ผลงานทางวิ ช าการในลัก ษณะอื่น ซึง่ ต้ อ งอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก
วิธีท่ี 2 ผลงานทางวิชาการประกอบด้ วย ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยงตําราหรื อหนังสือ(ที่
มี คุณ ภาพดี เ ด่ นและได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ.กํ า หนด) หรื อ ผลงาน
วิชาการรับใช้ สงั คมที่มีคณ
ุ ภาพดีเด่น หรื อผลงานวิจยั (ที่มีคณ
ุ ภาพดีเด่นและได้ รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) หรื อผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ ต้ องอยู่
ในเกณฑ์ดีเด่นในกรณีที่ขอเป็ นวิธีพิเศษ
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ขัน้ ตอนและวิธีการ(ต่ อ)
4. ศึกษาลําดับขั้นตอนของกระบวนการขอกําหนดตําแหน่ งทางวิขา
การแต่ละระดับ(ผศ. รศ. และ ศ.) ซึ่งมี ความแตกต่างกันใน
รายละเอียดเล็กน้อย ดังนี ้
ทําบันทึกเสนอขอ กรอกแบบฟอร์ ม
1. ผู้เสนอขอ
ใน ก.พ.อ. 03 และเสนอผลงานทาง
วิชาการ
2. หัวหน้ าภาควิชา

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ ก.พ.อ.
03 คุณ สมบัตแิ ละชั่วโมงสอน

3. คณบดี

สํานักงานเลขานุการคณะฯ ลงบันทึก
วันที่รับเรื่ องเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
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ขัน้ ตอนและวิธีการ(ต่ อ)
ประเมิ น ความสามารถในการสอน
ประเมินเอกสารคําสอนหรื อเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น ( ทั ง้ นี ก้ า ร
ตรวจสอบผลงาน การประเมินผลต่อ
จากนี ้ไปทุกขันตอนถื
้
อเป็ นความลับ)
5. คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร
้ นทุกประเภท อาจ
ตําแหน่ งทางวิชาการ (อนุ ก.พ.ว.) และผลงานขันต้
เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 – 5 คนใน
ขันต้
้ นได้
4. คณะอนุ ก รรมการประเมิน ผล
การสอน (สําหรับผู้เสนอขอกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง
ศาสตราจารย์เท่านัน)
้
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ขัน้ ตอนและวิธีการ(ต่ อ)
้
6. คณะกรรมการพิ จ ารณา เลือกและแต่งตังประธานคณะกรรมการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ผู้ทรง คุณวุฒิและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 คนถ้ าเป็ นวิธีการขอปกติและ
จํ านวน 5 คนในกรณี ที่ขอเป็ นวิธีพิเศษ
ทังนี
้ ร้ ายชื่อกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิต้อง
คัดสรรมาจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณ วุฒิ
ที่ ก.พ.อ. กําหนดเท่านัน้
7. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิ จ ารณาผลงานทุ ก ประเภท เสนอ
ความเห็นและสรุปผลการพิจารณา
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ขัน้ ตอนและวิธีการ(ต่ อ)
8. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ ตัดสินและสรุปผลการประเมิน แจ้ ง
วิชาการ (ก.พ.ว.)
สภามหาวิทยาลัยฯ
9. สภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมตั ิ อธิการบดีประกาศแต่งตัง้

10. ก.พ.อ.

ให้ ความเห็นชอบการแต่งตัง้ (เฉพาะกรณีขอ
กําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ต้องนําเสนอ
นายกรัฐมนตรี เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตัง)้
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ถาม - ตอบ
ขอบคุณครั บ
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