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ผลงานเชิงวิเคราะห เรื่อง ปญหา อุปสรรคตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับนี้เปนการวิเคราะหปญหา อุปสรรคตอการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการคณะเกษตรศาสตร ในชวงปงบประมาณ 2556-2563 
ซึ่งการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนตัวชี้วัดที่สําคัญของคุณภาพของเปนอาจารย อาจารยที่
สรางสรรคงานวิชาการอยางเขมขนจะมีความรูในเชิงวิชาการสูง แสดงถึงคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย การวิเคราะหในครั้งนี้มีประเด็นดังนี้ประกอบดวย นโยบายมหาวิทยาลัยในการนําเอา
หลักเกณฑตางๆ มาใชเปนหลักในการดําเนินการ ผูที่ประสงคจะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
และความพรอมของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคของการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ และสามารถหาแนวทาง วิธีแกไขปญหาอุปสรรคตอการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการได ผูเขียนในฐานะผูปฏิบัติเล็งเห็นถึงความสําคัญในการวิเคราะหครั้งนี้ ซึ่งจะเปนประโยชน
สําหรับผูบริหารในการใชขอมูลจากการวิเคราะหครั้งนี้เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนด
นโยบายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานเชิงวิเคราะหเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหาร 
คณาจารย ผูปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนผูท่ีไดศึกษาทุกทาน และ
ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของที่ไดใหขอเสนอแนะในการจัดทําผลงานเชิงวิเคราะหเลมนี้จนสําเร็จ
ลุลวงดวยด ี

 

 

 

        อํานวย  เลิศล้ํา 
                                                                                 นักจัดการงานทั่วไป 
งานบริหารและสื่อสารองคกร 
                                                                     คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญปญหา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับ

ที่ 11 พ.ศ. 2555- 2559 ซึ่งมีเปาหมายสําคัญในการท่ีจะยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต

และพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 2 เพ่ือพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ  

และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย และกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนตามนโยบาย

การศึกษา ดานการพัฒนาอาจารยระดับอุดมศึกษาใหมีขีดความสามารถทางวิชาการสูงเพ่ือใหมี

มาตรฐานทัดเทียมอาจารยมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ (ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-5559)  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นคณะวิชาทางการเกษตรชนันําด้านการเกษตรในภมูิภาคอาเซียน

และเป็นขมุปัญญาของอีสานและสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัการศึกษาทกุประเภท และทกุระบบ และการพฒันา

ทางด้านการเกษตร ผลิตผลงานวิจยัทีสร้างนวตักรรมทางการเกษตร และช่วยแก้ปัญหาการเกษตรของประเทศ 

โดยมกีารเสริมสร้างความมนัคงความเจริญก้าวหน้าขององค์กร จําเป็นอยา่งยิงทีจะต้องอาศยับคุลากรทมีคีวามรู้ 

ความชํานาญช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึนในการบริหารยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ และ

ปัจจุบันบุคลากรสายวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ทีมีประสบการณ์ มีตําแหน่งทางวิชาการในระดบัผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ได้เกษียณอายรุาชการเป็นจํานวนมาก ประกอบกบัการรับ

บคุลากรสายวิชาการเข้ามาใหม่ยงัขาดประสบการณ์ ดงันนั การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการถือเป็นภารกิจ

และหน้าทีอย่างหนึงทีบุคลากรสายวิชาการควรให้ความสําคัญอย่างยิงเนืองจากเป็นการสะท้อนให้เห็นการ

ตืนตวัและการมีศกัยภาพทีเกียวข้องกับการศึกษา ส่งเสริม ประยกุต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคม 

และทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม และให้คํานงึถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา ความมีเสรีภาพและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที

ยอมรับในระดบันานาชาติ ความโปร่งใส ความถกูต้องการตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบต่อรัฐและสงัคม 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการและบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั 

และเป็นการเตรียมความพร้อมของบคุลากรสายผู้สอนคณะเกษตรศาสตร์ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นําการ

เปลียนแปลงต่างๆ ทีจะเกิดขึนทงัในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเป็นการรองรับอัตรากําลงัทีจะเกษียณอายุ

ราชการ ตลอดจนเพอืตอบตวัชีวดัของสํานกัคณะกรรมการการอดุมศึกษา ตามข้อตกลงการปฏิบตัิงานราชการ

ประจํา ปี  ตามพันธกิจ ตัวชีวัดที  8  ร้อยละอาจารย์ทีมีตําแหน่งทางวิชาการ (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์) ต่ออาจารย์ประจําทังหมด (ทีมา :ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น2560, คู่มือรายละเอียดตัวชีวัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจําปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2560) แต่ในสภาพปัญหาปัจจุบันทีควรจะวิเคราะห์ประกอบด้วย นโยบาย ตัวชีวัด 

มหาวิทยาลยัขอนแก่นและการงวางแผนการพฒันาบคุลากรของคณะเกษตรศาสตร์ โดยอาจมีปัญหา อปุสรรค

ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เช่น คณาจารย์ มีภาระงานสอน การบริหาร การบริการวิชาการ

ค่อนข้างมาก ส่งผลกระทบต่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จําเป็นต้องหาแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหา 

อปุสรรคดงักลา่ว 

จากความสําคัญ และสภาพปญหาดังกลาวในฐานะที่รับผิดชอบการสนับสนุนใหบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเองใหกาวเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น เพื่อบรรลุเปาหมาย

แผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 11) โดยกําหนดจํานวนอาจารยที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอยละ 80 และมีตําแหนงศาสตราจารย ไมต่ํากวารอยละ 3 เพ่ือจะได

รวบรวมปญหาและวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของอันอาจจะเปนประโยชนในการดําเนินการท่ี

เกี่ยวของกับการสนับสนุนและเอ้ือประโยชนแกคณาจารยที่จะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

รวมถึงนําเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรประกอบการตัดสินใจใหแกผูบริหารเพ่ือใชในการวาง

แผนการพัฒนาบุคลากรผูเขียนจึงไดวิเคราะหขอมูล ปญหา อุปสรรค ตอการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

1.2 วัตถุประสงค 

1) เ พ่ือวิ เคราะห จํานวนการขอกําหนดตําแหน งทางวิช าการ  ประเภทวิชาการ  

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2) เพ่ือวิเคราะหชวงเวลาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของขาราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดคณะเกษตรศาสตร เพื่อเปนแนวทางและวิธีการแกไขปญหา

อุปสรรคตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการประกอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 3) ไดขอมูลตอบตัวชี้วัด(OKR) ของคณะเกษตรศาสตร 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของขาราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งนี้เปนการ

วิ เ คราะหปญหา  อุปสรรคต อการขอกําหนดตํ าแหน งทางวิช าการคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เสนอขอกําหนดตําแหนงและไดรับการแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ในชวงปงบประมาณ 2556-2563 โดยผูเขียนรับผิดชอบใหดําเนินการดานการขอกําหนดทางวิชาการ 

ประจําคณะเกษตรศาสตรและเปนผูเก็บขอมูล รายละเอียดและจํานวนผูขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ 
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) ไดผลการวิเคราะห จํานวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของคณาจารย ประเภท 

    วิชาการ  สังกัดคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2) ไดผลการวิเคราะหชวงเวลาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของคณาจารย ประเภท 

    วิชาการ  สังกัดคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนตลอดจนไดแนวทางวิธีการแกไข 

ปญหาอุปสรรคตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

3) ไดขอมูลตอบตัวชี้วัด(OKR) ของคณะเกษตรศาสตร 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

มหาวิทยาลัย หมายความวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณะ  หมายความวา  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณาจารย หมายความวา  อาจารยที่ดํารงตําแหนงอาจารย  

    ผู ช ว ยศ าสต ร าจา ร ย  ร อ ง ศาส ตร าจ า ร ย 

     และศาสตราจารย 

อาจารย หมายความวา  บุคลากรสายวิชาการของคณะเกษตรศาสตร 

     มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ก.พ.อ.  หมายความวา  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน 

    สถาบันอุดมศึกษา 

ก.บ.ม.  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 

    มหาวิทยาลัย 
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บทท่ี 2 

เอกสารและการทบทวนวรรณกรรม 
 

จากการศึกษา แนวคิดทฤษฎี งานวิเคราะห และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ ผูวิเคราะหไดรวบรวมเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวของ  ดังนี ้

จํารูญ สมบูรณ และนิวัฒนศิริกุล (2546) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการพัฒนา

บุคลากรสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น กรณีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต โดยพบวา 

กลุมอาจารย 2 กลุม มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึนอยางไรก็ตาม มี

อุปสรรคสําคัญ มีภาระงานมาก ขาดเอกสารและแนวทางในการกําหนดตําแหนงคณาจารยยังไมทราบ

แนวทางปฏิบัติ  อีกทั้งอุปสรรคภายในตัวอาจารยที่คิดวาตนเองขาดคุณสมบัติ กลุมอาจารย 2 ได

เสนอแนวทางแกไขวา จะตองสนับสนุนโดยการลดภาระงานสอนและงานอื่นๆ ลง พรอมทั้งจัดเวลาที่

เอ้ือตอการทําผลงาน  

อํานวยพร มโนวงค  (2552) ไดศึกษาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

มหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

มหาวิทยาลัยพายัพ กลุมตัวอยางที่ใชเปนผูบริหาร และอาจารยในมหาวิทยาลัยพายัพที่ปฏิบัติงานจริง

ใน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว

ขางตน ไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูบริหาร 54 คน และอาจารย 112 คนรวมเปน 166 

ฉบับ รอยละ 86.91 ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหโดยใชความถ่ีและรอยละผลการศึกษาพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามเกินครึ่ง คอนขางเห็นดวยวาตองผลิตผลงานทางวิชาการตามเกณฑที่กําหนด เปนการ

พิจารณาจากความเชี่ยวชาญและการสรางสรรคในการแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และวิธีการแตงตั้งอาจารยประจําเขาสูตําแหนงทางวิชาการนั้น 

พบวา สวนใหญไดปฏิบัติตามระเบียบ  

ศรุดา ชัยสุวรรณ (2550) ศึกษาเรื่องปจจัยที่เอื้อตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ

อาจารยใหม มหาวิทยาลัยเอกชน พบวา ระดับมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสงเสริมสนับสนุน

ตลอดจนใหความสําคัญตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ระดับคณะไดมีการกระตุนและ

ใหกําลังใจอาจารยในคณะวิชาระดับสาขาวิชามีการจัดการและลดภาระงานสอนใหกับอาจารย สวน

ระดับอาจารยที่ผานมาตองใชระยะเวลานานในข้ันตอนการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ และอาจารย

ขาดความรูและความชัดเจนในระเบียบและกฎเกณฑปจจัยที่เอ้ือตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ

อาจารยในมหาวิทยาลัยเอกชน คือ ปจจัยอางองคการ ไดแกวัฒนธรรมองคการ คานิยมในการทํางาน

ของผูบริหาร การสงเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และปจจัยดานอาจารย ไดแก แรงจูงใจ เจตคติ

ตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และการพัฒนาตนเองดานวิชาการผลจากการตรวจสอบและยืนยัน
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ปจจัยท่ีเอื้อตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยการจัดสนทนา

กลุมอาจารยประจําและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

พบวา ปจจัยที่เอ้ือตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัยเอกชน คือ ปจจัยดาน

องคการ ไดแก วัฒนธรรมองคการ คานิยมในการทํางานของผูบริหาร กาสงเสริมสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย และปจจัยดานอาจารย ไดแก แรงจูงใจ เตคติตอการเขาตําแหนงทางวิชาการ และการ

พัฒนา คือปจจัยดานองคการ ไดแก วัฒนธรรมองคการ คานิยมในการทํางานของผูบริหาร การ

สงเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และปจจัยดานอาจารย ไดแก แรงจูงใจ เจตคติตอการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ และการพัฒนาตนเองดานวิชาการ ผลการศึกษาพบวา การพิจารณาผลงานทาง

วิชาการระหวางกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษย

ศาสตร จะอยูภายใตระเบียบและวิธีการเดียวกันจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ

พิจารณาผลงานทางวิชาการของกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะพิจารณาจากบทความ

ซึ่งเปนการสรุปผลสุดทายของการวิจัยลักษณะของธรรมชาติวิชาจะเปนกายภาพ ผลงานทางวิชาการ

จะเปนรูปธรรม สวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

จะพิจารณาจากรายงานการศึกษาวิจัยที่เต็มรูปแบบซึ่งเปนรูปเลม ผลงานทางวิชาการจะมีลักษณะ

เปนนามธรรม 

สมจิตร ดวงจันทร และคณะ (2562) ไดศึกษาการบริหารจัดการการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีวัตถุเพ่ือศึกษา 1) ปจจัยที่เก่ียวของกับการบริหาร

จัดการการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมรชูปถัมภ 2)ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือเขา

สูตําแหนงทางวิชาการและ 3) รูปแบบการบริหารจัดการการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยา

ราชภัฏพระนคร ที่เหมาะสม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชคือแบบสัมภาษณ ผูใหขอมูล

สําคัญ คือ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ผูประเมินผลงานของการเขา

สูตําแหนงทางวิชาการทั้งภายในผูทรงคุณวุฒิภายนอก บุคลากรสายวิชาการท่ีขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ และบุคลากรผูรับผิดชอบการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ รวมสองมหาวิทยาลัยเปนทั้งหมด 30 

คน การวิเคราะหขอมูล โยการวิเคราะหเนื้อหาและตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาโดยวิธีการ

แบบสามเสา ผลการวิจัยพบวา 1. ปจจัยที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการในการจัดทําผลงาน 2) ดานการทัศนคติที่มีตอ

การทําผลงาน 3) ดานสิ่งแวดลอมที่อํานวยความสะดวกสบาย 4) ดานแรงจูงใจ เปนการสรางขวัญ

และกําลังใจ และ 5) ดานการมีสวนรวมในกระบวนการทุกขั้นตอนเพ่ือใหผลงานมีคุณภาพ 2.

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดาน

กระบวนการ คือ มีกระบวนการ ท่ีมีความชัดเจน กระชับทุกข้ันตอน และขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
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2) ดานการทัศนคติ คือ การกระตุนใหอาจารยสรางความรูใหมแลวนําไปประยุกตใชในการทําผลงาน 

3) ดานสิ่งแวดลอม คือ มีสถานที่เหมาะสมในการทําผลงาน มีระบบฐานขอมูลใหศึกษา คนควาท่ี

สะดวกและทันสมัย 4) ดานแรงจูงใจ คือ เกิดความภาคภูมิใจและเปนเกียรติเปนศรีตลอดจนมี

ความกาวหนาในอาชีพการงาน และ 5) ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาผลงานใหไดตามหลักเกณฑ 

วิธีการ คุณภาพ และเทคนิควิธีการทําผลงาน และ 3) รูปแบบการบริหารจัดการการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่เหมาะสม ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1) มีกระบวนการ

ที่กะทัดรัดและชัดเจน 2) สรางความรูสึกที่ดีในการทําผลงานใหกับบุคลากร 3) มีสิ่งแวดลอมที่

เหมาะสม 4) สรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร 5) สรางการมีสวนรวมใหกับบุคลากร 

ธิดารัตน สืบญาติ (2562) ไดศกึษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (สาย

วิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการในขั้นตอน

การพัฒนา การบริหารทรัพยากรมนุษย (สายวิชาการ) ของมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม เปนงานวิจัย

เชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 28 คน และแบบสนทนากลุม จํานวน 10 คน 

ผลการวิจัยพบวา กระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนและมีกลไกใน

การขับเคลื่อนที่ครอบคลุมตอความตองการของอาจารยในการขอขอมูลสําหรับการขอตําแหนงทาง

วิชาการ กลาวคือ การกําหนดความชัดเจนของหลักเกณฑและขั้นตอนในกระบวนการขอตําแหนงทาง

วิชาการนั้น มหาวิทยาลัยไดมีการวางขอกําหนดและวิธีการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอยาง

เครงครัด โดยผานการประเมินการสอนในรูปแบบตางๆ ของบุคลากร ความชัดเจนของหลักเกณฑและ

ขั้นตอนในกระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการ อยางไรก็ตามในบางข้ันตอนมีระเบียบที่ชัดเจน โดยมี

กระบวนการเตรียมความพรอมอยางเปนระบบ รวมทั้งไดมีการชี้แจงใหอาจารยทุกทาน รับทราบและ

ไดมีกระบวนการจัดอบรมอยางชัดเจน โดยเฉพาะคณาจารยท่ีตองตอสัญญาจางตองยื่นขอตําแหนง 

ทางวิชาการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงไดมีระบบการดูแลและ

ควบคุมแบบพ่ีเลี้ยงในการใหคําแนะนําตางๆ และการใหคําปรึกษาในการขอตําแหนงทางวิชาการที่

ครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตแลวนั้นระบบตางๆ มีการพัฒนาที่

รวดเร็วมากขึ้น การชี้แจงผลของการขอตําแหนงทางวิชาการมีความชัดเจนและรวดเร็ว 

จิตราภา กุณฑลบุตร และคณะ (2562) ไดศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา

อาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษา

สภาพและปญหาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ 2) 

เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวบรวมขอมูลทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิง

คุณภาพผูใหขอมูลสําคัญคือ บุคลากรสายวิชาการ ผูรับผิดชอบงานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ และผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
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ขอมูลไดแก แบบสัมภาษณและการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยางคืออาจารยใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จํานวน 167 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คา

รอยละ และเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันของอาจารยในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการคอื อาจารยสวนใหญมีภาระงานสอนมาก รวมถึงงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะ

และสาขาวิชา และภารทางครอบครัว ปญหาดานอาคารสถานที่ขาดหองปฏิบัติการทางวิชาชีพ ปญหา

ดานการไมเขาใจกฎระเบียบและเกณฑตางๆ ปญหาเรื่องแรงจูงใจ ปญหาจากการบริหารงานคณะ

และมหาวิทยาลัย ไดแก ปญหาดานการบริหารกําลังคนที่ขาดบุคลากรตรงสาขา ปญหาเรื่องการ

ประสานงานระหวางหลักสูตร และปญหาที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยคือ ปญหาดานธรรมมาภิบาล ปญหา

ดานการสนับสนุนบุคลากรในการเขาสูตําแหนงวิชาการที่ยังไมดีพอ แนวทางในการแกไขปญหา ไดแก 

ดานสถานที่ควรจัดใหมีระบบคอมพิวเตอรและไวไฟ (Wi-Fi) ดานการบริหารผูบริหารระดับคณะ

มหาวิทยาลัยควรใหผลักดนัใหอาจารยทําผลงานวิชาการอยางเต็มทีด่วยการใหกําลังใจ มีธรรมาภิบาล

แบบเสมอภาค ดานการแผนงานและงบประมาณควรมีระบบงานท่ีใหอาจารยสามารถทํางานไดอยาง

เปนระบบและคลองตัว รวมการจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนใหอาจารยสามารถปรับปรุงรายวิชาที่

สอนไดนอยอยางมีประสิทธิภาพ และจัดทีมงานและผูรับผิดชอบแตละโครงการโดยกระจายใหชัดเจน 

ดานการพัฒนาบุคลากร ควรมีโครงการจัดอบรมสงเสริมวิชาการและอบรมดานจริยธรรมอยางจริงจัง 

ควรมีการทําระบบ KPI  ที่ตามความตองการของแตละรายบุคคล การกําหนดภารกิจ นโยบายตางๆ 

ของอาจารยใหสอดคลองกับการทําผลงานวิชาการของอาจารย การสราง 

ระบบพ่ีเลี้ยงที่ชัดเจนและตอเนื่อง มีระบบประชาสัมพันธการขอตําแหนงทางวิชาการ

เก่ียวกับกฎ ระเบียบที่ชัดเจนและถูกตอง 
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กรอบแนวคิดในการวิเคราะห 

การวิเคราะห เรื่อง ปญหา อุปสรรคตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีกรอบแนวคิดดังนี ้

เพ่ือไดแนวทางวิธีการแกปญหาอุปสรรคเพื่อประกอบการวางแผนและพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ตามที่ปรากฏในรูปภาพที่  1 ดั งนี้ 

 

 

  

   

1.รวบรวม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.สัมภาษณผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

3. วิเคราะหตามขอ 1 

4. สรุปผลการวิเคราะห 

5. เสนอฝายบริหารเพ่ือวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร 

ภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิเคราะห   

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห 

ปญหาอุปสรรคตอ การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

1.นโยบายมหาวิทยาลัย 

    - เกณฑคณะกรรมการขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

    - วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย

ในดานการพัฒนาบุคลากร 

2. ผูท่ีประสงคจะยื่นขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ 

   - ขั้นตอนการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ 

   - การวางแผนการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

  - ผูใหคําปรึกษา/พี่เลี้ยง 

  - การวางระบบการจัดเก็บเอกสาร 

3. ผูท่ีไมผานการยื่นขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ 

  - เอกสารประกอบการขอกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการตามเกณฑ ก.พ.อ. 

กําหนด 

  - ขอกําหนดการจาง 

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  

คณะเกษตรศาสตร 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการ 
 

ผูเขียนไดดาํเนินการวิเคราะหขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงปงบประมาณ 2556-2563 ที่ไดรับไดรับการแตงตั้งแลวและอยูระหวาง

รอผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ในระหวางป พ.ศ. 2556-2563  มีองคประกอบและวิธีการ

ดําเนินการศึกษา  ดังนี ้

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลรวบรวมขอมูล 

3.วิธกีารเก็บรวมรวมขอมูล 

4.  การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิเคราะหในครั้งนี้ ไดแก บุคลกรผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ประเภทวิชาการ สังกัดคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง พ.ศ. 2556 – 2563  

จํานวน  69  คน 

กลุมตัวอยาง: ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ประเภทวิชาการ สังกัดคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดรับการแตงตั้งแลว และอยูระหวางรอผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ใน

ระหวางป พ.ศ. 2556-2563  จํานวน 69 คน  

3.2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

ผูเขียนไดดําเนินการจากการวิเคราะหงาน (Job Analysis) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวม

รวบขอมูล จะใชวิธีการสังเกตจากการปฏิบัติงานจริง การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง รวบรวมจาก

การบันทึกสถิติจากฐานขอมูลและเปนตารางในการเก็บรวบรวมขอมูลการยื่นขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการที่ผูเขียนไดสรางข้ึนมาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่

เก่ียวของ ทั้งนี้ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 

ในการออกแบบเครื่องมือนั้นผูวิเคราะหไดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอท่ีตองการจะ

ศึกษา  วิเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ และศึกษาขอมูลภายใต

ขอบขายการวิเคราะห  และนําเสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือพิจาณาตรวจสอบ  การใชภาษา และความ

ครอบคลุมในเนื้อหาสาระแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้นแลวมาตรวจสอบปรับปรุงในการ

เก็บขอมูลเพ่ือการวิเคราะห ในลําดับตอไป 
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3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิเคราะห ในครั้งนี้ไดจากาการบันทึกขอมูลสถิติการยื่นขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตั้งแต ปงบประมาณ 2556-2563 ซึ่งผูเขียนสรางขึ้น โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป (Microsoft Excel) การเก็บขอมูลในครั้งนี้ ผูวิเคราะหไดรวบรวมจากขอมูล 3 ประเภท 

ดังนี้ 

1) ขอมูลจากการสังเกต โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตกลุมตัวอยางที่ไดมีการ

ติดตอประสานงานในเรื่องการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

2) ขอมูลจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาการสัมภาษณ

กลุมตัวอยางภายใตวัตถุประสงคของการวิเคราะห 

3) ขอมูลจากการวิเคราะหเอกสาร  โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารและผลงานวิจัยทาง

วิชาการตางๆที่เก่ียวของ เชน หนังสือ รายงายการวิจัย บทความ และเว็บไชต เพ่ือใชประกอบในการ

กําหนดกรอบแนวคิดและอางอิงในการเขียนรายงานการศึกษา 

3.4 การวิเคราะหขอมูลที่ใชในการศึกษาและการนําเสนอ 

ผูวิเคราะหไดเก็บขอมูลจากการสังเกต การสัมภาษณการเก็บรวบรวมจากฐานขอมูลสถิติ

การยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยผู

วิเคราะหนําเสนอขอมูลและรูปแบบการนําเสนอขอมูล ดังนี ้

1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 ผูวิเคราะหไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ในลักษณะของการจดบันทึก การตีความ การเรียบเรียงสรุปความ โดย

ใชวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา (Descrptive Job analysis) 

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

ผูวิเคราะหไดนําขอมูลจากสถิติในฐานขอมูลทั้งหมดมาทําการประมวลขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft Excel) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) เพื่ออธิบายปญหา อุปสรรคตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงปงบประมาณ 2556-2563 และแนวทางวิธีการ

แกไขปญหาอุปสรรคตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการประกอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะห เรื่อง จากการวิเคราะหขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของ

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในชวง

ปงบประมาณ 2556-2563  จํานวน  69 คน  โดยจําแนกขอมูลเปน 2 ชุดขอมูล ไดแก จํานวน

คณาจารยที่เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและชวงเวลาในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ และนําเสนอขอมูลการวิเคราะหตามรายละเอียด ดังนี ้

ผลการวิเคราะห ขอมูลเบื้องตนของบุคลกรสายวิชาการที่ประสงคยื่นขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ สามารถสรุปไดดังนี ้
 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนอาจารยท่ียื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ในชวงปงบประมาณ  

2556-2563 จําแนกตามป พ.ศ. ที่เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวนอาจารยที่ย่ืนขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย 

3 8 8 2 - 3 5 6 

ตําแหนง 

รองศาสตราจารย 

- 2 5 3 - 8 - 1 

ตําแหนงศาสตราจารย - 7 4 3 1 -  - 

รวม 3 17 17 8 1 11 5 7 

 

จากตารางที่ 4 แสดงจํานวนอาจารยที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมากที่สุด ในชวง

ปงบประมาณ 2556-2563 พบวา ในแตละปงบประมาณมีจํานวนผูที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ ดังนี้ ในปงบประมาณ 2556 จํานวน 3 คน โดยขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ท้ัง 

3 คน ในปงบประมาณ 2557 จํานวน 17  คน  โดยขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 8 

คน  รองศาสตราจารย 2 คน และศาสตราจารย  จํานวน  7 คน  ในปงบประมาณ 2558  จํานวน  

17 คน โดยขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน  8 คน รองศาสตราจารย  5 คน และ

ศาสตราจารย  จํานวน 4 คน  ในปงบประมาณ 2559  จํานวน 8 คน โดยขอกําหนดตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย จํานวน  2 คน รองศาสตราจารย จํานวน  3 คน และศาสตราจารย จํานวน 3 คน ใน 
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ปงบประมาณ 2560  โดยขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 1 คน ในปงบประมาณ 2561 

จํานวน 11 คน โดยขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 คน และศาสตราจารย จํานวน 

8 คน ในปงบประมาณ 2562  จํานวน 5  คน โดยขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 6 

คน  ในปงบประมาณ 2563  จํานวน  7 คน โดยขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 6 

คน และรองศาสตราจารย 1 คน  

ในป พ.ศ. 2557 2558 และ 2559  มีจํานวนผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาก

ที่สุด จํานวน 17 คน เนื่องจากเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจางตามประกาศคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 5/2558) เรื่อง หลักเกณฑการจาง เงื่อนไขการจาง 

พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย (ขอ 6.3) ไดกําหนดเงื่อนไขการจางพนักงาน

มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการไว ดังนี ้

ตําแหนง เงื่อนไข 

อาจารย คุณวุฒิปริญญาตร ี

- ตองลาศึกษาระดับปริญญาโทหรือควบปริญญาเอก ภายใน 2 ปนับ

แตวันที่บรรจุ 

- ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ภายใน 3 ป นับจากวันท่ีสําเร็จ

การศกึษา 

- ตองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยภายใน 7 

ป นับแตวันที่สําเร็จการศกึษา 

คุณวุฒิปริญญาโท 

- ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ภายใน 3 ป นับจากวันท่ีสําเร็จ

การศกึษา 

- ตองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยภายใน 7 

ป นับแตวันที่สําเร็จการศกึษา 

คุณวุฒิปริญญาเอก 

- ตองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ภายใน 7 

ป นับแตวันที่บรรจุ 

ผูชวยศาสตราจารย - ตองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ภายใน 9 ป 

นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

- กรณีจางผูที่เคยดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองไดรับการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ภายใน 9 ป นับแตวันที่

บรรจุ 
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ขอมูลท่ัวไป 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนอาจารยที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ในชวงปงบประมาณ 2556-2563 

 

 
 

แผนภูมิที่  2แสดง จํานวนผู ขอกํ าหนดตํ าแหน งทางวิช าการ สั งกัดคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จําแนกตามสาขาวิชาที่เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

ผูชวยศาสตราจารย
35

51%
รองศาสตราจารย

20
29%

ศาสตราจารย
13

19%

ศาสตราจารย ชั้นสูง
1

1%

จํานวนผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ต้ังแตป พ.ศ. 2556-2563 (จาํนวน
, สัดสวน (%))
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สาขาวิชา

จํานวนผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตั้งแตป พ.ศ. 2556-2563  แบงตามสาขาวิชา

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ศาสตราจารย ชั้นสูง
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จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นวาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรยื่นขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาก

ที่สุดและสาขาวิชาพืชไรยื่นขอรองศาสตราจารยมากที่สุด สาขาที่ยื่นขอตําแหนงศาสตราจารยมากสุด

คือสาขาวิชาสัตวศาสตรมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จาก

ประสบการณในการปฏิบัติงานในการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการนั้น พบวา 1 ทานยื่น

กอนวันเกษียณ 1 เดือน ทําใหกระบวนการไมทันตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด อีก 1 ทาน คุณภาพ

ของผลงานไมเปนไปตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และสวนใหญปญหาและอุปสรรคคือการเตรียมตัว

ของผูประสงคที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งในทุกๆปงบประมาณบุคลากรไมไดมี 1) การ

วางแผนในการที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดวยภาระงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร 

มีภาระงานคอนขางมาก นอกจากภาระงานสอนแลวยังมีภาระงานในการบริการนิเทศการสอนของ

นักศึกษาซึ่งจะตองเดินทางไปยังสถานประการที่สงนักศึกษาลงฝกปฏิบัติงาน และจะตองใชเวลาใน

การสังเกตการณสอนของนักศึกษาซึ่งทําใหแผนงานที่วางไวไมเปนไปตามเปาหมาย 2) การขาด

การศกึษาขั้นตน การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีกระบวนการในการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการคอนขางท่ีจะใชระยะเวลานานพอสมควรในการจัดเตรียมเอกสารตางๆ และผูที่จะขอยื่นขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการเพื่อประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ทําใหเม่ือมีความ

ประสงคจะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการนั้นไมสามรถทําไดในปที่ตองการ 3) การขาดการ

ปรึกษาหารือผูรู /ผูที่ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการผานแลว ชวยในสวนการจัดทําเอกสาร

ประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งผูรูจะสามารถชวยวางแผนในการเตรียมตัว หรือชวย

ในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารผลงานตางๆ 4) คุณภาพผลงานไมเปนไปตามเกณฑที่ 

ก.พ.อ. กําหนด  5) การจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ยังไมเปน

ระบบ เชน เอกสารสูญหายเอกสารคละรวมกันไมมีการแยกประเภทของเอกสาร เปนตน 

ดวยบริบทในการปฏิบัติงานของคณาจารยคณะเกษตรศาสตร มีภาระงาน คือการออก

นิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการ ภาระงานสอน งานวิจัยและบริการวิชาการคอนขางมาก และยังการขาด

การศึกษาขั้นตนของการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีกระบวนการในการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการคอนขางที่จะใชระยะเวลานานพอสมควรในการจัดเตรียมเอกสารตางๆ และผูที่จะขอยื่น

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเพ่ือประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ทําใหเมื่อมีความ

ประสงคจะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการนั้นไมสามรถทําไดในปที่ตองการ  การขาดการ

ปรึกษาหารือผูรู /ผูที่ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการผานแลว ชวยในสวนการจัดทําเอกสาร

ประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งผูรูจะสามารถชวยวางแผนในการเตรียมตัว หรือชวย

ในการใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําเอกสารผลงานตางๆ  คุณภาพผลงานไมเปนไปตามเกณฑที่ 
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จํานวนผูที่ย่ืนขอ ไดรับและไมไดรับกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ตั้งแต ป พ.ศ. 2556-2563

ผูยื่นขอกาํหนดตําแหนง ผูไดรับการกําหนดตําแหนง ผูไมไดรับการกําหนดตําแหนง

ก.พ.อ. กําหนด  การจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ยังไมเปนระบบ 

เชน เอกสารสูญหายเอกสารคละรวมกันไมมีการแยกประเภทของเอกสาร เปนตน 

4.4.1 ผลการวิเคราะห ขอมูลจํานวนและรอยละของผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการที่ผานการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ในชวง

ปงบประมาณ 2556-2563 สามารถสรุปไดดงัน้ี 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนรอยละของผูดีรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตอจํานวน

อาจารยที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ในชวงปงบประมาณ 2556-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหในแตละปงบประมาณท่ีมีผูไมผานการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการพบวา ในปงบประมาณ 2559  มีผูที่ไมผานการยื่นขอกําหนดตําแหนง  จํานวน 1 คน โดยมีผู

ที่ยื่นขอในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน  เนื่องจากผลงานไมเปนไปตามเกณฑ (ก.พ.อ.)  

กําหนด และปงบประมาณ 2558 มีผูท่ีไมผานการยื่นขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 2 คน 

เนื่องจากผลงานไมเปนไปตามหลักเกณฑ (ก.พ.อ.) 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงชวงระยะเวลาการยื่นขอตําแหนงถึงไดรับกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอ

จํานวนอาจารยที่ยื่น ในชวงปงบประมาณ 2556-2563 

จากแผนภูมิที่ 4 จะเห็นวาระยะเวลาระหวางการยื่นขอตําแหนงถึงไดรับกําหนดตําแหนงคือ

ผูชวยศาสตราจารย  17.9 เดือน มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.5  รองศาสตราจารย 23.8 เดือน 

มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9.1 และศาสตราจารย 43.3 เดือน มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

16.4  เดือน 

เมื่อพิจารณาแลวปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการไดรับกําหนดตําแหนงเปนระยะเวลานาน

นั้น พบวาข้ึนอยูกับผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในการวางแผนและคุณภาพของผลงาน และ

ปจจัยจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรวจอานใหกับผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทําใหไดรับแตงตั้ง

ลาชา  ซึ่งผูเขียนไมสามารถควบคุมไดและไดวิเคราะหภาระงานของนักจัดการงานทั่วไป  ในการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีจะสามารถชวยใหการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการลดปญหาและ

อุปสรรคได 
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ระยะเวลาระหวางการยืน่ขอตําแหนงถึงไดรับกําหนด
ตําแหนง 

ตําแหนงวิชาการ mean SD

ผูชวยศาสตราจารย 17.9 5.5

รองศาสตราจารย 23.8 9.1

ศาสตราจารย 43.3 16.4
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แผนภูมิที่ 5 แสดงระยะเวลาระหวางหลังกรรมการคณะฯ เห็นชอบถึงการสงออกจากคณะฯ 

ในชวงปงบประมาณ 2556-2563 

 

       จากแผนภูมิที่ 5 ผูเขียนไดคํานวณระยะเวลาระหวางหลังกรรมการคณะฯ เห็นชอบ จนถึงวันที่เอกสาร

ขอกําหนดตําแหนงสงถึงกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลปรากฏเปนดังนี้ ตําแหนงรอง

ศาสตราจารยระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งคือ มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 15.3  วัน  ซึ่งไดวิเคราะหเปนคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปนรอยละ  29.8  รองลงมาคือ ผูชวยศาสตราจารย มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

10.9 ซึ่งไดวิเคราะหเปนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 10.7 และรองลงมาคือ

ศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 9.6  ซึ่งไดวิเคราะหเปนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  

8.0  รวมระยะเวลา 12.5 วัน คิดคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 20.6 วัน  ซึ่งผูเขียนได

หาแนวทางติดตามการแกไขเอกสารจากผูขอกําหนดตําแหนงดวยวิธีโทรศัพท ไลนสวนตัว และสง mail 

เพ่ือใหการดําเนินงานไดเร็วขึ้นและทราบกระบวนการแกไขของผูกําหนดไดใหทันตามเวลากําหนด  

เมื่อพิจารณาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จาก

ประสบการณในการปฏิบัติงานในการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการนั้น พบวา ระยะเวลาที่ผูขอ

กําหนดตําแหนงแกไขเอกสารขอเสนอแนะจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เชน ก.พ.อ. 03 ผลงาน
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วิชาการ ของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไมเทากัน ซึ่งคณะมีกําหนดระยะเวลาแกไขไมเกิน 1 เดือน  ผูขอ

กําหนดตําแหนงบางทานแกไขเร็วสงภายใน 2-3 วันได  กรณีที่สงชาใชเวลาในแกไขเพิ่มใหมีคุณภาพและ

สมบูรณมากขึ้นใชเวลา 1-3  เดือน  

ผลการวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ดานนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแกน 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในดาน

การศึกษา ดานการวิจัยการเปนองคกรแหงการเรียนรู คุภาพของชุมชน และมีการบริหารจัดการที่ดี 

ใหสามารถบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยได คือ “มหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก” ซึ่งการที่

มหาวิทยาลัยจะพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ และนวัตกรรมของประเทศ และทําใหบุคลากรมีความรู

ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไดมีการนําเอา ประกาศ หลักเกณฑและ

วิธีการพัฒนาแตงตั้งบุคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนชองทางในการที่จะทําใหอาจารยพัฒนา

องคความรูและนําเอาความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเองมาใชในการแกปญหาและพัฒนา

ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ อีกท้ังยังมีการกําหนดเรื่องการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไวใน

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 5/2558) เรื่อง 

หลักเกณฑ วิธีการจาง เงื่อนไขการจางพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปน

เงื่อนไขในการจางบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งคณะเกษตรศาสตรไดยึดเอาประกาศ ก.พ.อ. และประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ซึ่งพบวา ดวยบริบทในการปฏิบัติงาน

ของคณาจารยคณะเกษตรศาสตรนั้น มีภาระงานที่แตกตางจากคณะอื่นๆ คือการออกนิเทศนักศึกษา

ฝกปฏิบัติงาน ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ทําใหภาระงานคอนขางมาก เพราะอาจารยแตละคน

จะไดรับมอบหมายใหออกนิเทศนักศึกษาโดยการรวมสังเกตการณสอนของนักศึกษาฝกประสบการณ 

ซึ่งใชเวลาพอสมควร การยึดประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ 5/2558) มาเปนเงื่อนไขในการจางประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการนั้น ทําให

อาจารยบางสวนตองพนจากสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากไมสามารถปฏิบัติได

ตามหลักเกณฑดังกลาวไดกําหนดไว ทําใหไมสามารถรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถไวได ซึ่ง

ประเด็นสําคัญที่เปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ คือ ระยะเวลาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ทําใหเปนปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดวยสาเหตุหลักคือภาระงานใน

หลักสูตรคอนขางมาก มีจํานวนนักศึกษาที่ตองอยูในความดูแล และคอยใหคําปรึกษาอีกทั้ง ภาระงาน

สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ที่ตองทําตามเงื่อนไขขอกําหนดการจาง ซึ่งทําใหการเตรียมความ

พรอมในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมีอุปสรรค และทําใหบุคลากรสิ้นสุดสัญญาจางตาม

เงื่อนไขของสัญญา (ที่มา: ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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(ฉบับที่ 5/2558) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจาง เงื่อนไขการจางพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของ

มหาวิทยาลัย) 

แนวทางและวิธีการแกไขปญหาอุปสรรคตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ประกอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จากผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรคตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงปงบประมาณ 2556-2563 ในขางตนนั้น สามารถ

เสนอแนะแนวทางและวิธีการแกปญหาอุปสรรคตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สามารถสรุป

ไดดังนี้  

1. บุคลากรสายวิชาการท่ีประสงคยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหแกบุคลากร

สายวิชาการ โดยแยกการอบรมระหวางอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการแตกตางกัน เพ่ือใหเขาใจถึง

กระบวนการ ขั้นตอนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อใหกลุม

ตัวอยาง/บุคลากรสายวิชาการมีความรู ความเขาใจมากยิ่งขึ้น โดยอาจจัดกิจกรรมอยางนอยปละ 2 

ครั้ง หรือมากกวานั้น และวางระบบพี่เลี้ยงโดยเชิญผูที่ผานการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการแลว 

มาชวยใหคําแนะนําแกผูที่ประสงคจะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

2. บุคลากรสายวิชาการท่ีไมผานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ควรมีพ่ีเลี้ยงปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูที่เกี่ยวของกับการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการทั้งผูบริหาร เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ บุคลากรสายวิชาการที่ยังไมยื่นขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ เพ่ือใหทราบถึงปญหาที่แทจริง เปนกรณีๆ ไป และสามารถชวยผลักดันใหบุคลากรทานนั้น

สามารถยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดสําเร็จ เพ่ือมิใหสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 

ในสาขาอาชีพนั้นไป  

3. การกํากับติดตามการแกไขเอกสารจากผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนชวง

ระยะเวลา ดังนี้ ชวงระยะเวลาที่ 1 ภายใน 3 วัน ชวงระยะเวลาที่ 2 ภายใน 6 วัน ชวงระยะเวลาท่ี 3 

ภายใน 9 วัน ทางไลน  โทรศพัท ทาง mail 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิเคราะห และขอเสนอแนะ 
 

หลังจากผูเขียนไดวิเคราะหขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ประเภทวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร  ในชวงปงบประมาณ 2556-2563 ในบทที่ 4 ไปแลวนั้น จึงสรุปผลการวิเคราะห 

และขอเสนอแนะจากการวิเคราะห ดังนี้   

5.1 สรุปผลการวิเคราะห 

จากสาเหตุและผล วิเคราะหปญหา อุปสรรคตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

สรุปผลการวิเคราะหตามวัตถุประสงค ดังนี ้

5.1.1 บุคลากรสายวิชาการท่ีประสงคยื่นขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ 

ปญหาและอุปสรรค คือ การเตรียมตัวของผูที่ประสงคจะยื่นขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการซึ่งในทุกๆ ปงบประมาณบุคลากรไมมี  1) การวางแผนในการที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ 2) ขาดการศึกษาขั้นตอนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีกระบวนการในการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการคอนขางใชระยะเวลานานพอสมควร 3) การจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนระบบ 4) ขาดการปรึกษาหารือผูรู/ผูที่มี

ประสบการณในการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีผานแลว ชวยใหการใหคําแนะนําเกี่ยวกับ

การจัดทําเอกสารผลงานตางๆ  

5.1.2 ผู ท่ีครบระยะเวลา 7 ป (ผูชวยศาสตราจารย) และผูที่ครบ 9 ป(รอง

ศาสตราจารย) ของการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการปญหาและอุปสรรค คือ1)ยังไมเตรียม

เอกสารสําหรับการขอประเมินผลการสอน 2) ผลงานวิชาการยังไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. 

และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ เชนงานวิจัยยังไมไดรับการตีพิมพ

เผยแพร ผลงานวิจัยไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 

5.2 แนวทางและวิธีการแกไขปญหาอุปสรรคตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ประกอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จากการวิเคราะหผูเขียนสามารถสรุปแนวทางและวิธีการแกไขปญหาอุปสรรค เปน

ประเด็น ดังนี้ 

1) ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ 5/2558) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจาง เงื่อนไขการจางพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของ

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาวการณปฏิบัติงานในปจจุบันสรางแรงจูงใจ เจตคติตอการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ ในขอ6 ในสวนที่เก่ียวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งในงาน
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วิเคราะหครั้งนี้พบประเด็นปญหาเรื่องระยะเวลาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยสรุป

ประเด็น ดังนี้ 

5.2.2 ดานการวางแผนและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในระดับคณะ 

1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพ่ือเอ้ือใหแกอาจารยที่มีความตองการ

ที่จะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมีความชัดเจน และเปนธรรม 

2) ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ใหแก บุคลากรสายวิชาการโดยแยกการอบรมระหวางอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการแตกตางกัน 

เพ่ือใหเขาใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การใหความรูความเขาใจ

เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่องเพื่อให

บุคลากรสายวิชาการมีความรูความเขาใจมากยิ่งข้ึน โดยอาจจัดกิจกรรมอยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือ

มากกวานั้น 

3) ควรวางระบบพี่เลี้ยงโดยเชิญผูที่ผานการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

แลวมาชวยใหคําแนะนําแกอาจารยที่ประสงคจะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

4) ควรมีการปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูที่เ ก่ียวของกับการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการท้ังผูบริหาร เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือใหทราบถึงปญหาที่แทจริง เปนกรณีๆไป 

และสามารถชวยผลักดันใหบุคากรทานนั้นสามารถยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดสําเร็จ เพ่ือให

สูญเสียบุลากรที่มีความรู ความสามรถในสาขาอาชีพนั้นไป 

5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1ควรมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางรุนพ่ีสูรุนนองภายในคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

5.3.2 ควรมีแผนในการสรางวินัยและเปาหมายความกาวหนาในหนาที่ราชการตอการ

พัฒนาผลงานวิชาการรายบุคคลใหชัดเจน 
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