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ระบบฐานข้อมูลการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  มหาวิทยาล ัยแม่โจ ้ 

                          (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) 
สมวงค์ ทพิย์ประจักษ์ 

บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจา้หนา้ท่ี ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 

ระบบฐานขอ้มูลการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

(Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) เป็นระบบงานท่ีทาง 
กองการเจา้หน้าท่ี ส านกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  ไดมี้โครงการท่ีจะด าเนินการพฒันา
ระบบการปฏิบติังานในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีแนวคิด
ท่ีจะน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการจดัท าระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาระงานดงักล่าว เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการในการสืบคน้ ติดตาม ตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ   
ประกอบกบัไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลัน่กรองผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2558    มีมติให้จดัท าระบบ
ฐานขอ้มูลดงักล่าว    ซ่ึงทางกองการเจา้หนา้ท่ีฯ  ไดจ้ดัตั้งทีมงานในการพฒันาระบบประกอบไป
ดว้ยนายสมวงค ์ทิพยป์ระจกัษ์ บุคลากรช านาญการพิเศษ  นางสาวอารัทรา พิเชษฐ์พนัธ์ บุคลากร
ปฏิบติัการ นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากรปฏิบติัการ และนางสาวละออศิริ พรหมศร ในฐานะ
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการท่ีท าหนา้ท่ีดูแลระบบฐานขอ้มูลบุคลากรของกองการเจา้หนา้ท่ี
เพื่อใหร้ะบบฐานขอ้มูลดงักล่าวมีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ  โดยไดมี้ส่วนร่วมในส่วนของ
การออกแบบ field ข้อมูล การแสดงผล การค านวณ และการออกรายงาน และได้รับความ
อนุเคราะห์จากศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมอบหมายให้นายสมชาย อารยพิทยา ขา้ราชการ  
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ/รักษาการใน
ต าแหน่งหัวหน้างานวิจยัและพฒันา  เป็นผูร่้วมในการพฒันาระบบฐานขอ้มูลดงักล่าว ซ่ึงทาง
ทีมงานไดมี้การจดัประชุมและปรึกษาหารือหาแนวทางในการพฒันาระบบร่วมกนั และทางทีมงาน
ได้ด าเนินการพฒันาระบบแล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยได้ท าการติดตั้ง banner ไวท่ี้หน้า 
homepage ของกองการเจา้หนา้ท่ี ตามเวบ็ไซต ์http://www.academicposition.mju.ac.th/   ในระบบ
ฐานขอ้มูลดงักล่าว ผูเ้ขียนขอน าเสนอแต่ละหวัขอ้ดงัน้ี 

ก) หน้าแรก เป็นส่วนท่ีแสดงรายละเอียดต่าง ๆ หากผูใ้ช้ไดเ้ขา้ไปเยี่ยมชมท่ีหน้า
อ่ืนแลว้  หากอยากกลบัไปท่ีหนา้แรกของระบบใหก้ดท่ี หนา้แรกน้ี 

ข) บัญชีรายช่ือผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีท าหน้าท่ีประเมินผลงานฯ ซ่ึงหัวข้อน้ีจะเป็น
ประโยชน์กบัเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในการตรวจสอบรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิท่ีท าหนา้ท่ีประเมินผลงานฯ 
ซ่ึงอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ี ก.พ.อ.ให้ความเห็นชอบมีทั้งท่ีคน้หาโดยโปรแกรมคน้หา และรายช่ือท่ีเป็น
เอกสารใหต้รวจสอบ ฯลฯ 

ค) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจะแสดงให้เห็นถึงรายช่ือของ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
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ฆ) ตารางการประชุมคณะกรรมการ/สภามหาวิทยาลยั จะแสดงให้เห็นตารางการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง วิชาการ และตารางประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึง
จะ เ ป็นประโยชน์กับ เจ้าหน้า ท่ีป ฏิบัติงาน ผูบ้ริหาร และผูข้อก าหนดต าแหน่งในการวาง
แผนการด าเนินการต่างๆ 

ง) คน้หาบุคลากร จะเป็นประโยชน์กบัเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานและบุคลากรในการ
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากร (ซ่ึงส่วนน้ีระบบฯ ได้เช่ือมโยงมาจากเว็บไซต์ค้นหาบุคลากร ของ 
กองการเจา้หนา้ท่ี  http://personnel.mju.ac.th  ) 

จ) ตรวจสอบคุณสมบัติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นส่วนของ
โปรแกรมท่ีมีการค านวณ หากเป็นการค านวณตรงๆ เช่น กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดบัผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบัปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งอาจารย ์และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง
ดงักล่าวมาไม่นอ้ยกวา่ 9 ปี ระดบัปริญญาโท ด ารงต าแหน่งอาจารย ์และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง
ดงักล่าวมาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี และระดบัปริญญาเอก ด ารงต าแหน่งอาจารย ์และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใน
ต าแหน่งดงักล่าวมาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี การค านวณจะเป็นการค านวณตรงๆซ่ึงไม่ยุง่ยาก แต่มีกรณีท่ีมี
การค านวณท่ีค่อนจะซบัซ้อนเน่ืองจากจะมีหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ เขา้มาเช่ือมโยง เช่นกรณีเทียบคุณวุฒิ
ต่างๆ  เน่ืองจากผูเ้ขียนเคยรับผิดชอบงานทะเบียนประวติั กองการเจา้หน้าท่ีมาก่อน โดยไดร่้วม
วางรากฐานและจดัท าโปรแกรมฐานขอ้มูลบุคลากร ของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ซ่ึงผูเ้ขียนมีความสนใจ
และท าการศึกษา คน้ควา้การเขียนโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์  โดยไดร่้วมเขียนโปรแกรมการ
ออกรายงานขอ้มูลบุคลากรโดยใช้โปรแกรม Crystal Report ร่วมกบันายสมชาย อารยพิทยา 
สมยัท่ีดูแลรับผดิชอบงานดงักล่าว    จึงน าเอาประสบการณ์ ความรู้เดิมท่ีไดรั้บ มาร่วมคิด วิเคราะห์ 
วางแผนและออกแบบ  จดัวาง Syntax ในการหาตวัแปร และfield ต่างๆ มาช่วยในการออกแบบ
รายงานการตรวจสอบคุณสมบติัการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ซ่ึงมีขอ้จ ากดัตรงท่ีวา่หากเป็น
บุคลากรท่ีบรรจุใหม่ๆ วนัเดือนปี ท่ีส าเร็จการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรี – โท – เอก จะมีการบนัทึก
ทุกคน แต่หากเป็นบุคลากรเดิมก่อนหน้าน้ีจะมีเฉพาะปีท่ีส าเร็จการศึกษา   ท าให้การเขียนตวัแปร
ในการออกรายงานการตรวจสอบคุณสมบติัการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีความซับซ้อน
ยิ่งข้ึน    ซ่ึงจะตอ้งน าเอา field วนัเดือนปีท่ีบรรจุและแต่งตั้งมาเป็นตวัแปรในการค านวณ ซ่ึงตอ้ง
ค านวณว่าอนัไหนมาก่อนและมาหลงักนั   และใช้โปรแกรมค านวณ และยงัมีความซับซ้อนอีก
ประเด็นคือการเทียบคุณวุฒิปริญญาตรี เทียบเป็นปริญญาโท และการเทียบคุณวุฒิปริญญาโท เทียบ
เป็นปริญญาเอก ตรงน้ีตอ้งใช้สูตรจากนางสาวอารัทรา พิเชษฐพนัธ์ เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงาน
ดงักล่าวโดยเป็นสูตรท่ี ก.พ.อ.ก าหนด ช่วยอีกทางหน่ึง   ซ่ึงความซบัซอ้นของโปรแกรมดงักล่าว ท า
ให้ผูเ้ขียนและนายสมชาย อารยพิทยา ร่วมกนัวิเคราะห์ ตดัสินใจ หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ตลอดเวลา รวมทั้งการคน้ควา้หาเทคนิคจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆใน จนโปรแกรมดงักล่าวส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ซ่ึงในโครงการต่อไปในเฟสท่ี 2 ทางทีมงาน จะพฒันาระบบเพิ่มเติมในส่วนของการ
ค านวณภาระงานของผูท่ี้เคยเป็นอาจารยพ์ิเศษจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ี กพอ. ให้น ามาค านวณได ้
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¾ ของระยะเวลาท่ีเป็นอาจารยพ์ิเศษทั้งหมด ซ่ึงจะช่วยท าให้โปรแกรมดงักล่าวมีความสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึนต่อไป 
    
 ฉ) ประกาศ ก.พ.อ./ขอ้บงัคบั/ระเบียบ/ประกาศ/ขอ้หารือ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึง
หลกัเกณฑ์และวิธีการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในการตอบค าถาม และผูจ้ะขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการท่ีจะเขา้มาศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ช) ส่วนท่ี 1 : การประเมินผลการสอน จะน าเสนอเก่ียวกบัขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์
และวธีิการ ค าจ  ากดัความ แบบฟอร์มต่างๆ เก่ียวกบัการประเมินผลการสอน 
 ซ) ส่วนท่ี 2 : ผลงานทางวิชาการ และแบบฟอร์มต่างๆ จะน าเสนอขั้นตอน 
คุณสมบติั ค าจ  ากดัความของผลงานทางวชิาการประเภทต่างๆ วธีิการเผยแพร่ และแบบฟอร์มต่างๆ 
 ฌ) ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการภาพรวม จะแสดงให้เห็น
ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการภาพรวม ซ่ึงง่ายต่อการศึกษาคน้ควา้ 
 ญ) รายงานความก้าวหน้าการขอก าหนดต าแหน่งฯ เป็นการรายงาน
ความกา้วหนา้การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่กองการเจา้หนา้ท่ีประทบั
รับเร่ือง จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั แต่ปัจจุบนัให้เจา้หน้าท่ีปฏิบติั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ดูได ้ใน
อนาคตในเฟสท่ี 2 จะใหผู้ข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการใช ้password  ดูขั้นตอนของตนเองได ้
 ฎ) เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ซ่ึง    ประกอบด้วยเงินประจ า
ต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการ และเงินประจ าต าแหน่งพนกังานมหาวทิยาลยั 
 ฏ) ส่ือส่ิงพิมพ์โดยขอรับค่าตอบแทนได้ท่ีส านกับริหารฯ ซ่ึงจะมีหลกัเกณฑ์
และวธีิการ ค่าตอบแทน แบบฟอร์มต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูข้อรับค่าตอบแทนดงักล่าว 
 ฐ) ภาระงานขั้นต ่าของสายวิชาการ เป็นการน าเสนอ ประกาศ ก.พ.อ. ขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้หลกัเกณฑ์และวิธีการและแบบฟอร์มต่างๆ เก่ียวกบัภาระงานขั้นต ่าของสาย
วชิาการ 
 ฑ) การขอก าหนดต าแหน่ง ผศ.พิเศษ/รศ.พเศษ/ศ.พิเศษ ซ่ึงจะน าเสนอขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัเร่ืองการขอก าหนดต าแหน่ง ผศ.พิเศษ/รศ.พเศษ/ศ.พิเศษ 
 ฒ) สถิติผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการ/สถิติบุคลากร จะน าเสนอสถิติผูด้  ารง
ต าแหน่งทางวชิาการและสถิติบุคลากรเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดส้ ารวจสถิติขอ้มูลต่างๆ  
 ณ) เวบ็ไซต์กองการเจา้หนา้ท่ี เม่ือผูใ้ชบ้ริการคลิกหวัขอ้ดงักล่าวจะ link ไปท่ี
เวบ็ไซตก์องการเจา้หนา้ท่ีเพื่อเขา้ไปใชบ้ริการขอ้มูลต่างๆ ต่อไป 
 ด)  เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง เป็นการ link ไปยงัเวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่างๆ 
 ต) ข่าว/บทความ จะน าเสนอข่าวสารของส่วนราชการต่างๆ ประกอบการศึกษา 
คน้ควา้ต่อไป 
 ถ) กระดานถาม-ตอบ จะเป็นช่องทางส าหรับผูใ้ช้บริการสอบถาม และผูดู้แล
ระบบเป็นผูต้อบค าถามต่างๆ 
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 ท) ติดต่อกบัเรา เป็นช่องทางในการติดต่อกบักองการเจา้หน้าท่ี มีทั้งท่ีอยู่และ
โทรศพัท ์และ E-Mail เพื่อใชใ้นการติดต่อ 
 ธ )  ผู ้ ดู แ ล ร ะ บ บ  เ ป็ น ช่องทาง ท่ีผู ้ เ ขี ยนระบบดังกล่ าว  ตลอดจน
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัเขา้ไปกรอกขอ้มูลต่างๆ ต่อไป 

ในการน้ี กองการเจา้หนา้ท่ีส านกังานอธิการบดี ไดแ้จง้เวียนเวียนระบบฐานขอ้มูล
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(Academic Position Database System of 
MJU : APDS:MJU) เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์และใหบ้ริการกบับุคลากรสายวิชาการ ผูบ้ริหารผูท่ี้
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ ผู ้ ท่ี ส น ใ จ  โ ด ย เ ข้ า เ ยี่ ย ม ช น ไ ด้ ท่ี เ ว็ ป ไ ซ ต์ ก อ ง ก า ร เ จ้ า ห น้ า ท่ี  ท่ี 
www.personnel.mju.ac.th/   ตรงหัวข้อ “ระบบฐานข้อมูลการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้” ด้านซ้ายมือ โดยมีผูป้ระสานงานคือ นายสมวงค์  ทิพย์ประจกัษ์ ต าแหน่ง
บุคลากรช านาญการพิเศษ โทร. 3239 และนางสาวอารัทรา พิเชษฐ์พนัธ์ ต าแหน่งบุคลากร
ปฏิบติัการ โทร. 3237 และในส่วนดา้นเทคนิคประสานงานไดท่ี้ นายสมชาย อารยพิทยา ต าแหน่ง
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ สังกดัศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ โทร. 3601 

ส าหรับในเฟสท่ี 2 น้ีทางทีมงาน  มีแนวความคิดท่ีจะพฒันาระบบฐานดงักล่าว 
เพิ่มเติม ดงัน้ี 

1) การแสดงรายงานความกา้วหนา้การขอก าหนดต าแน่งทางวิชาการท่ีปัจจุบนัเขา้
ดูไดเ้ฉพาะเจา้หนา้ท่ีปฏิบติั รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีทีมงาน ก าหนด password 
ให้     โดยจะท าการพฒันาระบบต่อ ให้ผูท่ี้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สามารถเขา้ดูขอ้มูล
ไดเ้ป็นรายบุคคล 

2) ภาระงานขั้นต ่าของบุคลากรสายวชิาการ 
3) การค านวณได ้¾ ของระยะเวลาท่ีเป็นอาจารยพ์ิเศษทั้งหมด 
4) ออกแบบในส่วนของการพฒันาระบบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน

ลกัษณะ online  คือ หากผูย้ืน่ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการมีการกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม online 
ท่ีกองการเจา้หนา้ท่ีได ้designไว ้ ขอ้มูลนั้นจะถูกบนัทึกในระบบฐานขอ้มูลผลงานทางวิชาการ ทาง
ทีมงานจะมีการ design แบบบนัทึกขอ้ความท่ีผูข้อยื่นเสนอขอต่อหน่วยงานตน้สังกดั  เพื่อยื่นขอ
ประเมินผลการสอน และเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดบัต่างๆ 
ให้ผูข้อกรอกแบบฟอร์มต่างๆ แบบ กพอ.03 และแบบฟอร์มอ่ืนๆ แบบหนังสือถึงประธาน
กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ หนงัสือถึงผูท้รงคุณวุฒิ เป็นตน้ เพื่อลดภาระงานในการ
กรอกขอ้มูลต่างๆ และใชข้อ้มูลในฐานขอ้มูลมาใชเ้พื่อลดการพิมพใ์หม่ของเจา้หนา้ท่ีปฏิบติั แต่จะ
ใช้ข้อมูลท่ีผู ้ขอกรอกน ามาใช้ประโยชน์ซ่ึงจะท าให้งานดังกล่าวรวดเร็วข้ึน ส่งเอกสารถึง
ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งรวดเร็วข้ึน ซ่ึงหากระบบดงักล่าวส าเร็จก็จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งกบั
ภาระงานดงักล่าวต่อไป  

 
อ น่ึ ง  นับ เ ป็นข่ า ว ดีส าห รับ บุคลากรสายวิชาการ ท่ีส านกังานคณะกรรมการ

http://www.personnel.mju.ac.th/
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การอุดมศึกษา โดย ดร.กฤษณพงศ ์กีรติกร รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไดรั้บมอบ
อ านาจจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) คร้ัง ท่ี 4/2558 เม่ือวนัพุธท่ี 22 เมษายน 2558 ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารยว์ิจิตร ศรีสอา้น  ชั้น 5 โดยมีนายพินิติ รตะนานุกูล ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งเป็น
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2558 เขา้ร่วมการประชุมในฐานะ
เลขานุการ ก.พ.อ. โดยมีสาระส าคญัสรุปดงัน้ี 

 เห็นชอบปรับปรุงหลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 

 ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการของคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา โดยสาระส าคญัสรุปท่ีจะมีการแกไ้ข อาทิ 

1) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบัปริญญาตรี จากเดิมไม่นอ้ย
กวา่ 9 ปี เป็น 6 ปี ปริญญาโท จากเดิมไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี เป็น 4 ปี และปริญญาเอก จากเดิมไม่นอ้ยกวา่ 
2 ปี เป็นพน้ระยะทดลองงานท่ีก าหนดโดยสถาบนันั้นๆ ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ตอ้ง
ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์และปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ จากเดิมไม่นอ้ยกวา่ 
3 ปี เป็น 2 ปี และต าแหน่งศาสตราจารย ์ตอ้งด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ จากเดิมไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี เป็น 1 ปี 

2) ผลการสอน เสนอว่าควรให้มีการเสนอเอกสารหลกัฐานหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประกอบการประเมินผลการสอนแทนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน 

  3) ผลงานทางวิชาการ ควรมีการเพิ่มประเภทผลงานทางวิชาการให้ครอบคลุม โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 สายหลกั คือ สายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 12 ประเภท และสายสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ จ านวน 22 ประเภท 

4) วิธีในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีประชุม
ไดห้ารือถึงการเสนอผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท าวิจยัเป็นหลกั โดยค านึงถึง
ปริมาณช้ินงานและคุณภาพ  ต าแหน่งรองศาสตราจารย  ์ท่ีจะมีการก าหนดปรับปรุงปริมาณของ
ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง โดยค านึงถึงปริมาณช้ินงานและคุณภาพ
เช่นกนั และต าแหน่งศาสตราจารย ์ ท่ีจะมีการก าหนดปรับปรุงปริมาณของผลงานทางวิชาการท่ีใช้
ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งและปริมาณของผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ว่า
จะตอ้งเป็นงานท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบันานาชาติ ทั้งวิธีท่ี 
1 วิธีท่ี 2 และวิธีพิเศษ รวมทั้งต าแหน่งศาสตราจารยไ์ดรั้บเงินเดือนขั้นสูง จะมีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินความเป็นท่ียอมรับนบัถือในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพในทุกหวัขอ้ วา่จะตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับในระดบันานาชาติเท่านั้น 
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5) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยวิธี ท่ี 1 จากเดิมจ านวน 3-5 คน เป็นจ านวนอยา่งนอ้ย 
3 คน วิธีท่ี 2 จากเดิมจ านวน 5 คน เป็นจ านวน อยา่งนอ้ย 3 คน และวิธีพิเศษ จ านวน 5 คน จาก
เดิมผา่นคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 4 ใน 5 เสียง เป็นใหผ้า่นโดยถือเสียงขา้งมาก 

6) ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ให้ยกเลิกการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วม
เป็นร้อยละ และก าหนดให้งานท่ีผูข้อมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผูข้อจะตอ้งอธิบายบทบาท
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ และการมีส่วนร่วมในผลงานของเจา้ของผลงาน 

  7) แบบฟอร์มประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอ ประกอบดว้ยแบบประเมินผลงานทาง
วชิาการของผูข้อ แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และแบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางในการพิจารณา รวมทั้งค่าน ้าหนกัของผลงานวจิยั 

  ส าหรับขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีประเด็นส าคญั เช่น การ
เสนอผลงานทางวิชาการท่ีต้องการให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลงานทาง
วชิาการ โดยแบ่งออกเป็น 2 สายหลกั ไดแ้ก่ สายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ประเด็นผลการสอน ผูข้อควรเร่ิมจากการเขียนเอกสารประกอบการสอน พฒันา
ไปเป็นเอกสารค าสอน และพฒันาไปเป็นต าราซ่ึงถือว่าเป็นงานเขียนท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด เพื่อ
ส่งเสริมใหอ้าจารยพ์ฒันาศกัยภาพตามระดบัต าแหน่ง และประเด็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีตอ้งการ
ใหก้ าหนดหลกัเกณฑ ์คุณสมบติัส าหรับการคดัสรรกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผล
งานทางวิชาการออกจากบญัชีรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิ รวมถึงการก าหนดมาตรฐานการรณรงค์ปลูก
จิตส านึกการเป็นผูป้ระเมิน และการก าหนดอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั 

  ทั้งน้ี ท่ีประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเก่ียวกบัต าแหน่งทางวิชาการของขา้ราชการ
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา น าความเห็นจากท่ีประชุมไปพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว เพื่อน าเสนอ ก.พ.อ.พิจารณาต่อไป (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2558) 

  ซ่ึ งจากมติ ท่ีประ ชุมของประชุมคณะกรรมการข้าราชการพล เ รือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ดงักล่าวนบัว่ามีประโยชน์ในการท่ีจะส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ
ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ไวข้ึน และหลักเกณฑ์ใหม่ก็เอ้ือประโยชน์ในการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงจะตอ้งรอ ก.พ.อ. ประกาศ
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป หากมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วผูขี้ยนและ
ทีมงานจะไดน้ ามาปรับและน ามาให้บริการในระบบฐานขอ้มูลการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้(Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) ต่อไป 
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เอกสารอา้งอิง 
ท่ีมา : www.personnel.mju.ac.th/ 
ท่ีมา : http://www.academicposition.mju.ac.th/  
ท่ีมา : http://www.moe.go.th/websm/2015/apr/138.html 
 
 

http://www.personnel.mju.ac.th/

