
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํานํา 
 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผล
การดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ ในช�วง 3 ป*ท่ีผ�านมา ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 
2560 ถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ4 2563 เพ่ือเป5นข6อมูลต�อสภามหาวิทยาลัย ผู6บริหารและหน�วยงานท่ีเก่ียวข6องใน
การปรับปรุงพัฒนางาน และพัฒนาคณาจารย4 ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ ท่ีได6ร�วมมือในการดําเนินการและระดม
ความคิดเพ่ือพัฒนางานนี้ ขอขอบพระคุณศาสตราจารย4 ดร.ชุติมา สัจจานันท4 ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน�งทางวิชา ท่ีกรุณาให6คําแนะนําและข6อเสนอแนะ จนรายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้สําเร็จอย�าง
สมบูรณ4 

 ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย ผู6บริหาร อธิการบดี  รองอธิการบดีฝ?ายกิจการสภาและบริหารงาน
บุคคล  และกองการเจ6าหน6าท่ีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการท่ีได6สนับสนุน
การดําเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพ และจัดทําข6อมูลในส�วนนี้  

หวังว�ารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ จะมีคุณค�าและคุณประโยชน4แก�ผู6ท่ีเก่ียวข6องต�อไป 
 

    คณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ 
มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 

 หน6า 

คํานํา (1) 
สารบัญ (2) 
ผลการดําเนินงานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร4ธานี.......................................................................................................... 

 
1 

อํานาจหน6าท่ี......................................................................................................................................... 1 
รายนามคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ........................................................................... 1 
ผลการดําเนินงาน.................................................................................................................................. 2 
       ด6านท่ี 1 การดําเนินการออกข6อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ4และแนวปฏิบัติ…..………………………. 2 
       ด6านท่ี 2 การขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ............................................................................... 4 
ข6อสังเกตเพ่ือให6หน�วยงานท่ีเก่ียวข6องนําไปทบทวนการบริหารจัดการ 
และการดําเนินงาน................................................................................................................................ 

 
10 

คณะผู6จัดทํา........................................................................................................................................... 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หน6า 
    1  การจัดประชุมและอบรม.............................................................................................................. 3 
    2  จํานวนผู6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการจําแนกตามคณะท่ีสังกัด   
        ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2559........................................................................................................ 

 
4 

    3  จํานวนผู6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560   
        ถึงวันท่ี  29 กุมภาพันธ4 2563……………………………………........................................................... 

 
5 

    4  เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการก�อนและหลัง  
        วันท่ี 1 มกราคม 2560……………………………………………………………………………….…………………. 

 
8 

    5  จํานวนผู6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2563.....….……………….…………………. 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิท่ี หน6า 
    1  แสดงจํานวนผู6ส�งผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ  
        ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560  ถึงวันท่ี  29 กุมภาพันธ4 2563.........................................................

 
5 

    2  แสดงจํานวนผู6ส�งผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ แยกคณะ 
        ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560  ถึงวันท่ี  29 กุมภาพันธ4 2563..................................................... 

 
6 

    3  แสดงจํานวนผู6ได6รับการแต�งต้ังให6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
        ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560  ถึงวันท่ี  29 กุมภาพันธ4 2563………............................................. 

 
6 

    4  แสดงจํานวนผู6ไม�ได6รับการแต�งต้ังให6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  
        ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560  ถึงวันท่ี  29 กุมภาพันธ4 2563…….…………………….…………………. 

 
7 

    5  แสดงจํานวนผู6ท่ีเสนอผลงานทางวิชาการอยู�ระหว�างการพิจารณา   
       ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560  ถึงวันท่ี  29 กุมภาพันธ4 2563….......….……………….…………………. 

 
7 

   6  เปรียบเทียบผู6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ก�อนและหลังวันท่ี 1 มกราคม  2560.….…………………. 8 
   7  จํานวนผู6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2563.........................….…………………. 9 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร4ธานีได6แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ (กพว.)     

ตามข6อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร4ธานี  ว�าด6วย หลักเกณฑ4และวิธีการพิจารณาแต�งต้ังบุคคลให6ดํารง
ตําแหน�งผู6ช�วยศาสตราจารย4 รองศาสตราจารย4และศาสตราจารย4 พ.ศ. 2561  ข6อ 7  ซ่ึงประกอบด6วย 

1. ประธานกรรมการ  ซ่ึงต6องเป5นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู6ทรงคุณวุฒิท่ีดํารงตําแหน�ง
ศาสตราจารย4 

2. กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงต6องเป5นบุคคลท่ีมิใช�บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชี
รายชื่อผู6ทรงคุณวุฒิเ พ่ือแต�งต้ังเป5นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. กําหนด               
ซ่ึงครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  จํานวนไม�น6อยกว�า 5 คน  

ประธานกรรมการและกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิให6มีวาระการดํารงตําแหน�งสามป*แต�อาจได6รับแต�งต้ัง
ใหม�ได6 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร4ธานี  จึงได6แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ  
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร4ธานี เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ 
ประกาศ  ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการมีอํานาจและหน6าท่ีตามข6อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร4ธานี  ว�าด6วยหลักเกณฑ4และวิธีการพิจารณาแต�งต้ังบุคคลให6ดํารงตําแหน�ง    
ผู6ช�วยศาสตราจารย4 รองศาสตราจารย4และศาสตราจารย4 พ.ศ.2561  ข6อ 8 ดังนี้ 

1. ออกประกาศ หลักเกณฑ4และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ 
2. เสนอแนะมหาวิทยาลัยในการออกข6อบังคับหรือระเบียบ ท่ีเก่ียวกับการขอกําหนดตําแหน�ง       

ทางวิชาการ 
3. แต�งต้ังกรรมการผู6ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน6าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 
4. แต�งต้ังอนุกรรมการ เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน6าท่ีของคณะกรรมการ 
5. ปฏิบัติหน6าท่ีอ่ืนเก่ียวกับการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และก.พ.อ.

มอบหมาย 
 

 
  

 1. ศาสตราจารย4 ดร.ชุติมา    สัจจานันท4  ประธาน 
 2. ศาสตราจารย4เกียรติคุณ ดร.สมจิต   หนุเจริญกุล  กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย4เกียรติคุณ ดร.จรรจา   สุวรรณทัต  กรรมการ 
 4. ศาสตราจารย4 ดร.สุทัศน4    ยกส6าน   กรรมการ 
 5. ศาสตราจารย4 ดร.ธีรภัทร4  เสรีรังสรรค4  กรรมการ 
 6. ศาสตราจารย4 ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ4  กรรมการ  
 7. ศาสตราจารย4 ดร.ดิเรก   ปNทมสิริวัฒน4  กรรมการ 

รายนามคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ 

อํานาจหน�าท่ี 

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร*ธาน ี
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ผลการดําเนินงาน 
 

 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการย6อนหลัง 3 ป* ต้ังแต�วันท่ี 1 
มกราคม 2560  ถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ4 2563 โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ 
(กพว.) เป5นประจําทุก 2 เดือน ในช�วงเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 มีการประชุมทุกเดือน  
รวมท้ังหมด 26 ครั้งเนื่องจาก  คณะกรรมการข6าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด
หลักเกณฑ4และวิธีการพิจารณาแต�งต้ังบุคคลให6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการใหม�  ส�งผลให6มี ผู6ส�งผลงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหน�งทางวิชาการจํานวนมากมี  2 ด6าน ดังนี้ 

 
ด�านท่ี 1 การดําเนินการออกข�อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ*และแนวปฏิบัติ  
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการได6ออกข6อบังคับระเบียบ หลักเกณฑ4และแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการเพ่ือเสนอต�อสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ดังนี้  
1.1 ปรับปรุงข6อบังคับและเสนอสภามหาวิทยาลัยออกเป5นข6อบังคับของมหาวิทยาลัย จํานวน        

2  ฉบับ ได6แก� 
1.1.1 ข6อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร4ธานี ว�าด6วย หลักเกณฑ4และวิธีการพิจารณา

แต�งต้ังบุคคลให6ดํารงตําแหน�งผู6ช�วยศาสตราจารย4  รองศาสตราจารย4 และศาสตราจารย4 พ.ศ. 2561         
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ4และวิธีการพิจารณาแต�งต้ังบุคคลให6ดํารงตําแหน�งผู6ช�วยศาสตราจารย4       
รองศาสตราจารย4  และศาสตราจารย4  พ.ศ. 2560  

1.1.2 ข6อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร4ธานี ว�าด6วย หลักเกณฑ4และวิธีการพิจารณา
แต�งต้ังบุคคลให6ดํารงตําแหน�งผู6ช�วยศาสตราจารย4  รองศาสตราจารย4 และศาสตราจารย4(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ4และวิธีการพิจารณาแต�งต้ังบุคคลให6ดํารงตําแหน�งผู6ช�วยศาสตราจารย4  
รองศาสตราจารย4  และศาสตราจารย4  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560         

1.2 กําหนดหลักเกณฑ4และวิธีการประเมินการสอน โดยออกเป5นประกาศมหาวิทยาลัย จํานวน    
1 ฉบับ  ได6แก�ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร4ธานี เรื่อง  หลักเกณฑ4และวิธีการประเมินผลการสอน 
พ.ศ. 2561 
  1.3 กําหนดหลักเกณฑ4และแนวทางการระบุสัดส�วนการมีส�วนร�วมในรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ4กับบทความวิจัยท่ีใช6ในการเผยแพร�งานวิจัยฉบับสมบูรณ4 จํานวน 1 ฉบับ ได6แก� ประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร4ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการระบุ
สัดส�วนการมีส�วนร�วมในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ4กับบทความวิจัยท่ีใช6ในการเผยแพร�งานวิจัยฉบับ
สมบูรณ4 พ.ศ.2562 
  1.4 จัดทําคู�มือการจัดทําเอกสารท่ีหลักฐานท่ีใช6ในการประเมินผลการสอน ตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ4และวิธีการพิจารณาแต�งต้ังบุคคลให6ดํารงตําแหน�งผู6ช�วยศาสตราจารย4  รองศาสตราจารย4 
และศาสตราจารย4 พ.ศ.2560 เพ่ือให6อาจารย4ใช6เป5นแนวทางในการจัดทําเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารคําสอนประกอบการขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ 

 1.5 จัดประชุมและอบรม 
     คณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการได6จัดประชุมและอบรมเพ่ือชี้แจงและให6ความรู6แก�

ฝ?ายบริหาร อาจารย4ผู6จะขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการและเจ6าหน6าท่ีผู6รับผิดชอบ จํานวน 4 ครั้ง ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 การจัดประชุมและอบรม 
 

ครั้งท่ี โครงการอบรม/ประชุม วันท่ีดําเนินการ ผู6ให6การอบรม จํานวนผู6เข6า
อบรม 

1 โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร6อม 
เรื่อง การกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ
และการกําหนดสาขาวิชาตาม
หลักเกณฑ4ใหม� 

17 ก.ย.2561 ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท4 260 

2 โครงการอภิปรายและสัมมนา เรื่อง  
พบ กพว. ครั้งท่ี 1 : บทเรียนจากการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ 

4 ต.ค. 2561 ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท4 
ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  
หนุเจริญกุล  
ศ.ดร.ธีรภัทร4 เสรีรังสรรค4 

100 

3 โครงการอภิปรายและสัมมนา  
เรื่อง พบ กพว. ครั้งท่ี 2 : การเตรียม
ความพร6อมเพ่ือการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ 

24 มิ.ย.62 
และ 
26 มิ.ย.62 

ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท4 
ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต 
 หนุเจริญกุล 
นางสุพรรณี  อนุกูล 

120 

4 โครงการอบรมหลักเกณฑ4การนําเสนอ
ผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน�งทาง
วิชาการ(จัดโดย คณะวิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยี) 

25 พ.ย.62 ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท4 150 

   
สรุปผลการดําเนินการการจัดประชุมและอบรมผู�บริหาร  อาจารย ผู�ปฏิบัติงานด�านการขอ

กําหนดตําแหน�งทางวิชาการ และผู�ท่ีเก่ียวข�อง มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการเสนอผลงานเพ่ือ
ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการท่ีถูกต�อง  สามารถเสนอเสนอผลงานทางวิชาการ และปฏิบัติงานได�ตาม
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีกําหนด  ส�งผลให�มีผู�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการมากข้ึน และมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

1.6 จัดทํากลไกในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการเพ่ือปรับปรุง
ข้ันตอนและกระบวนการการขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการของคณาจารย4ให6มีความกระชับและรวดเร็วข้ึน 

1.7 ปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ              
ให6สอดคล6องกับเกณฑ4การประเมินของ ก.พ.อ. 

1.8 จัดทําเว็บไซต4การขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการเพ่ือเผยแพร�ข6อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข6องและ
ให6อาจารย4สามารถตรวจสอบข6อมูลความก6าวหน6าในการขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการของตนเองได6ชื่อ
เว็บไซต4 http://personal.sru.ac.th/index.php/academic.html เพ่ือให6ผู6ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ
ทราบความก6าวหน6าในการขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการผ�านระบบเป5นรายบุคคล   
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ด�านท่ี 2 การขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ 

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ สรุปดังตารางท่ี 2, 3 และ 4 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนผู�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการจําแนกตามคณะท่ีสังกัด  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

คณะ 

บุคลากร
สายวิชาการ

ท้ังหมด 

ตําแหน�ง 

อาจารย4 

 

ร6อยละ 

ตําแหน�งทางวิชาการ  

ร6อยละ ผศ. รศ. รวม 

ครุศาสตร4 75 63 84.00 10 2 12 16.00 

มนุษยศาสตร4และ
สังคมศาสตร4 

92 83 90.22 8 1 9 9.78 

วิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยี 

163 141 86.50 21 1 22  13.50 

วิทยาการจัดการ 87 77 88.51 9 1 10 11.49 

วิทยาลัยนานาชาติ
การท�องเท่ียว 

25 25 100.00 - - - - 

นิติศาสตร4 31 29 93.55 2 - 2 6.45 

พยาบาลศาสตร4 46 46 100.00 - - - - 

รวม 519 464 - 50 5 55 - 

ร6อยละ 89.40 10.60 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงจํานวนผู6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ จําแนกตามคณะท่ีสังกัด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 จะเห็นว�ามีจํานวนบุคลากรสายวิชาการ ท้ังหมด 519  คน ดํารงตําแหน�งอาจารย4  464  คน 
คิดเป5นร6อยละ 89.40 ของบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด ดํารงตําแหน�งทางวิชาการจํานวน  55 คน คิดเป5น   
ร6อยละ 10.60 ของบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด  โดยเป5นผู6ดํารงตําแหน�งผู6ช�วยศาสตราจารย4 จํานวน 50 คน 
และรองศาสตราจารย4 จํานวน 5 คน  เรียงลําดับจากมากไปน6อย ได6แก� คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี คณะ
ครุศาสตร4 คณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตร4และสังคมศาสตร4  และคณะนิติศาสตร4  ส�วนวิทยาลัย
นานาชาติการท�องเท่ียว และคณะพยาบาลศาสตร4ยังไม�มีผู6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
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ตารางท่ี  3  จํานวนผู�ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการตั้งแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560  ถึงวันท่ี 
29 กุมภาพันธ* 2563 

 

 
คณะ 

ผู6ส�งผลงาน ได6รับการแต�งตั้ง ไม�ได6รับการแต�งตั้ง อยู�ระหว�าง 
การพิจารณา 

 ผศ. รศ. ร6อยละ ผศ. รศ. ร6อยละ ผศ. รศ. ร6อยละ ผศ. รศ. ร6อยละ 

ครุศาสตร4 25 2 14.06 16 - 16.84 6 - 10.53 3 2 12.50 
มนุษยศาสตร4 ฯ 25 2 14.06 13 - 13.68 9 2 19.30 3 - 7.50 
วิทยาศาสตร4 ฯ 39 3 21.88 20 - 21.05 11 2 22.81 8 1 22.50 
วิทยาการจัดการ 40 4 22.92 19 - 20.00 12 - 21.05 9 4 32.50 
ว.นานาชาติ 
การท�องเท่ียว 

15 - 7.81 
 

4 - 4.21 10 - 17.54 1 - 2.50 

นิติศาสตร4 21 3 12.50 16 1 17.89 1 - 1.75 4 2 15.00 
พยาบาลศาสตร4 13 - 6.77 6 - 6.32 4 - 7.02 3 - 7.50 

รวม 178 14 100 94 1 100 53 4 100 30 9 100 

รวมท้ังสิ้น 192 100 95 49.48 57 29.69 40 20.83 
 
 จากตารางท่ี 3 แสดงจํานวนผู6ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี29 
กุมภาพันธ4 2563 พบว�ามีผู6ส�งผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ จํานวน 192 คน ได6รับการแต�งต้ังให6
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการแล6ว จํานวน 95 คน คิดเป5นร6อยละ 49.48 ของผู6ส�งผลงานทางวิชาการ และอยู�ใน
ระหว�างการพิจารณาของผู6ทรงคุณวุฒิ จํานวน 40 คน คิดเป5นร6อยละ 20.83 ของผู6ส�งผลงานทางวิชาการ    
โดยคณะท่ีมีผู6ส�งผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการเรียงลําดับจากมากไปน6อย ได6แก� คณะวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี  คณะครุศาสตร4 คณะมนุษยศาสตร4 คณะนิติศาสตร4 วิทยาลัย
นานาชาติการท�องเท่ียว และคณะพยาบาลศาสตร4 
 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงจํานวนผู6ส�งผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560   

ถึงวันท่ี  29 กุมภาพันธ4 2563 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงจํานวนผู6ส�งผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ แยกคณะ ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560   

ถึงวันท่ี  29 กุมภาพันธ4 2563 
 
 
 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจํานวนผู6ได6รับการแต�งต้ังให6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560   
ถึงวันท่ี  29 กุมภาพันธ4 2563 
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงจํานวนผู6ไม�ได6รับการแต�งต้ังให6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560   

ถึงวันท่ี  29 กุมภาพันธ4 2563 
 
 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงจํานวนผู6ท่ีเสนอผลงานทางวิชาการอยู�ระหว�างการพิจารณา ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560   
 ถึงวันท่ี  29 กุมภาพันธ4 2563 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการก�อนและหลัง วันท่ี 1 มกราคม 2560 
 

 
คณะ 

จํานวนผู6ดํารงตําแหน�ง 
ทางวิชาการ 

ก�อนวันท่ี 1ม.ค.60 

จํานวนผู6ได6รับแต�งต้ังให6ดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการ ต้ังแต�วันท่ี 

1 ม.ค.60-29 ก.พ.63 

 
เพ่ิมข้ึน
ร6อยละ 

ผศ. รศ. รวม ผศ. รศ. รวม 
ครุศาสตร4 10 2 12 16 - 16 133.33 
มนุษยศาสตร4 ฯ 8 1 9 13 - 13 144.44 
วิทยาศาสตร4 ฯ 21 1 22 20 - 20 90.91 
วิทยาการจัดการ 9 1 10 19 - 19 190.00 
ว.นานาชาติการท�องเที่ยว - - - 4 - 4 - 
นิติศาสตร4 2 - 2 16 1 17 850.00 
พยาบาลศาสตร4 - -  6 - 6 - 

รวม 50 5 55 94 1 95 172.73 
 
 จากตารางท่ี 4 เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการก�อนและหลัง วันท่ี 1 มกราคม 
2560 พบว�ามีผู6ได6รับตําแหน�งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 95 คน คิดเป5นร6อยละ 172.73ของจํานวนผู6ดํารงตําแหน�ง
ทางวิชาการก�อนวันท่ี 31  ธันวาคม 2559 โดยคณะนิติศาสตร4 เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ร6อยละ 850และวิทยาลัย
นานาชาติการท�องเท่ียว และคณะพยาบาลศาสตร4 มีอาจารย4ได6รับการแต�งต้ังให6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการแล6ว  
โดยวิทยาลัยนานาชาติการท�องเท่ียว มีผู6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 4 คน และคณะพยาบาลศาสตร4 มีผู6ดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการ 6 คน 

แผนภูมิท่ี  6  เปรียบเทียบผู6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ก�อนและหลังวันท่ี 1 มกราคม  2560   
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ตารางท่ี  5  จํานวนผู�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2563 
 

 
จากตารางท่ี 5 จํานวนผู6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2563 จะเห็นว�ามีผู6ดํารง

ตําแหน�งทางวิชาการ  141 คน เรียงลําดับคณะท่ีมีผู6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการจากมากไปน6อย ได6แก�คณะ
วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการคณะครุศาสตร4 คณะมนุษยศาสตร4 คณะนิติศาสตร4คณะ
พยาบาลศาสตร4 และวิทยาลัยนานาชาติการท�องเท่ียว  

 
 

 
แผนภูมิท่ี  7 จํานวนผู6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2563 
 
 
 

 
คณะ 

จํานวนอาจารย4
ท้ังหมด 

ผู6ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

  ผศ. รศ. รวม ร6อยละ 
ครุศาสตร4 77 25 1 26 18.44 
มนุษยศาสตร4 ฯ 105 19 - 19 13.48 
วิทยาศาสตร4 ฯ 158 40 - 40 28.37 
วิทยาการจัดการ 85 27 1 28 19.86 
ว.นานาชาติการท�องเท่ียว 32 4 - 4 2.84 
นิติศาสตร4 34 18 1 19 13.48 
พยาบาลศาสตร4 42 5 - 5 3.55 

รวม 533 138 3 141 100 
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ข�อสังเกตเพ่ือให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�องนําไปทบทวนการบริหารจัดการและการดําเนินงาน 
 
จากสรุปผลการดําเนินงานประจําป*ของ กพว. มีข6อสังเกตเพ่ือให6บุคคลและหน�วยงานท่ีเก่ียวข6อง

นําไปทบทวนการบริหารจัดการและการดําเนินงานจําแนกเป5น  5  กลุ�ม  ดังนี้ 
 
1. ผู�ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ 
ปNญหาอันเกิดจากผู6ขอกําหนดตําแหน�งจํานวนหนึ่ง มีดังนี้ 

1.1 ไม�ศึกษา ไม�เข6าใจ  ไม�ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย ส�งผลต�อความล�าช6าในการ
ดําเนินงาน ของ กพว. และหน�วยงานท่ีเก่ียวข6อง 

1.2 ความรู6ทางด6านวิชาการ  การค6นคว6าและติดตามความรู6ทางวิชาการท่ีทันสมัย 
1.3 การพัฒนาผลงานทางวิชาการท่ีขาดคุณภาพ ไม�ทันสมัย ไม�มีความลึกซ้ึง   
1.4 การเขียนผลงานทางวิชาการในลักษณะตัดต�อ ขาดการวิเคราะห4 สังเคราะห4 ไม�แสดงความรู6

ความคิดเห็นของตัวเองทําให6สุ�มเสี่ยงต�อจริยธรรม  
1.5 พฤติกรรมสุ�มเสี่ยงต�อการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ เช�น การลอกเลียนผลงานของผู6อ่ืน  

การระบุการมีส�วนร�วมไม�ตรงกับความเป5นจริง  
 
2. คณะ 
ปNญหาอันเกิดจากคณะ  บางคณะ มีดังนี้ 

2.1 การไม�ทําหน6าท่ีกลั่นกรอง ตรวจสอบ อย�างจริงจัง พบความผิดพลาดบ�อยครั้งแม6มีการลง
นามรับรองในเอกสารจากผู6บังคับบัญชาแล6ว 

2.2 การไม�มีผู6บริหารและอาจารย4ท่ีสามารถให6คําแนะนําผู6ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการได6
อย�างถูกต6อง 

 
3. กองการเจ�าหน�าท่ี 

3.1 กระบวนการดําเนินงานในช�วงปรับเปลี่ยนประกาศ ก.พ.อ. มีความล�าช6า เนื่องจากมีผู6ขอ
กําหนดตําแหน�งทางวิชาการพร6อมกันจํานวนมาก 

3.2 กองการเจ6าหน6าท่ีในฐานะเลขานุการ กพว. มีภาระงานเพ่ิมมากข้ึนท้ังด6านการบริหารจัดการ 
การจัดการเอกสาร  การจัดประชุมและอ่ืนๆ  โดยเฉพาะการจัดประชุมกลุ�มย�อยเพราะผลการประเมินไม�เป5น
เอกกฉันท4 การตรวจสอบเอกสารและการประสานงานกับหน�วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข6อง 

 
4. มหาวิทยาลัย 

4.1การจ�ายเงินทุนสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ ควรเพ่ิมความคุ6มค�า และให6เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย�างแท6จริง โดยการสร6างระบบและกลไกท่ีเข6มแข็งในการประเมินคุณภาพ
ผลงานก�อนตีพิมพ4เผยแพร�  (peer  review )   และเป5นการให6เงินรางวัลเม่ือได6รับแต�งต้ังให6ดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการเรียบร6อยแล6ว  

4.2การกํากับและติดตามการปฏิบัติตามข6อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร4ธานี ว�าด6วย
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู6ดํารงตําแหน�งอาจารย4 ผู6ช�วยศาสตราจารย4 รองศาสตราจารย4 และ
ศาสตราจารย4  
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4.3 การพิจารณากรณีการนําตํารา หรือหนังสือท่ีไม�ผ�านการประเมิน ไปใช6ในการเรียนการสอน
เนื่องจากจะส�งผลต�อคุณภาพของนักศึกษา 

4.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและและความคุ6มค�าของการใช6งบประมาณในการ
พัฒนาอาจารย4เข6าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคปNจจุบันท่ีมีปNญหาจํานวนนักศึกษา
ลดน6อยลง บางสาขามีความต6องการของผู6เรียนน6อยมาก ซ่ึงส�งผลกระทบต�อการวางแผนอัตรากําลังสาย
วิชาการ ท่ีต6องปรับเปลี่ยนให6สอดคล6องกับสถานการณ4และรายได6ของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพ่ือให6เกิดประโยชน4
สูงสุดแก�มหาวิทยาลัยและแก�คณาจารย4 

 
4. กพว.  
การเพ่ิมภาระงานและเวลาในการดําเนินการตามข้ันตอนต�างๆ  โดยเฉพาะงานพิจารณาเอกสาร         

ใช6เวลามากกว�าปกติ เนื่องจากมีปNญหาจากผู6ขอกําหนดตําแหน�งและกระบวนการกลั่นกรองของคณะ 
 
5. ผู�ทรงคุณวุฒิฯ 

5.1 ทรงคุณวุฒิ ฯ บางสาขามีจํานวนจํากัด เช�น สาขาวิชาการบัญชี  การท�องเท่ียว  ทําให6ต6องใช6
เวลาในการรอตรวจและประเมิน 

5.2 กรณีเสนอผลงานวิจัย ผู6ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาสังคมศาสตร4และมนุษยศาสตร4ต6องอ�านท้ัง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ4 และบทความวิจัยจึงใช6เวลามาก 

5.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย4จํานวนหนึ่งมีปNญหา ทําให6ผู6ทรงคุณวุฒิ ฯ ต6องตรวจสอบ
ข6อมูล โดยเฉพาะด6านจริยธรรม  

5.4 ผลงานทางวิชาการท่ีผลการประเมินไม�เป5นเอกฉันท4 ต6องนัดประชุมตามหลักเกณฑ4ท่ี ก.พ.อ.
กําหนด การนัดประชุมค�อนข6างยาก และสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ เนื่องจาก ผู6ทรงคุณวุฒิ ฯ มีภาระ
งานมาก 

 
*********************************** 
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