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ความนํา
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ดําเนินการตาม ประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ ., รศ., และ ศ. (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดหารือกับ ศาสตราจารย ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณรัตน ซึ่งเปนศาสตราจารยประจํา
ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล และเปนเมธีวิจัยอาวุโสของ สกว . โดยไดหารือเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๕๔ ในระหวาง การเชิญมาบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนขอเสนอการวิจัย เพื่อรับทุนวิจัยจาก
สกว.” ณ มหาวิทยาลัยร าชภัฏอุบลราชธานี ตลอดจนการสอบถาม และการสืบคนจากเอกสารตางๆ
เกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในระบบเกา เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดขอสรุปตรงกัน คือ การเสนอผลงานทาง
วิชาการ กรณีของ “งานวิจัย ” เสนอได ๒ รูปแบบ คือ (๑) รายงานการวิจัย (ฉบั บสมบูรณ ) หรือ (๒)
บทความวิจัย
จากการรับรูประเด็นใหมขางตน (ความรูใหมของผูเขียน ) เปนแรงบันดาลใจใหผูเขียนเสนอ
บทความนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และทานที่สนใจในการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการสําหรับใชประกอบการเรียนการสอน และการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีของเราที่มีการชะลอลงอยางรวดเร็ว นับตั้งแตการ
ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งผลพวงทั้งหมดน าจะมีสาเหตุมาจากการทํางานวิจัยที่ไมถึง
เกณฑคุณภาพ หรืออาจจะเปนเพราะวิธีการขอกําหนดตําแหนงที่พวกเราเขาใจไปเองวา จะตองสง
งานวิจัยฉบับสมบูรณเทานั้น แตเมื่อไดศึกษาในทางลึกกลับพบวา ในสวนของงานวิจัยนั้น สามารถสงไดทั้ง
งานวิจัยฉบับสมบูรณ หรือบทความวิจั ย โดยผูเขียนขอนําเสนอแนวทางของการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล เปนกรณีศึกษาประกอบการเพิ่มทางเลือกใหเพื่อนคณาจารย สําหรับการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในโอกาสตอไป
หลักเกณฑของ ก.พ.อ. ในสวนของงานวิจัย
เมื่อพิจารณาจาก เอกสารแนบทาย (ก.พ.อ. ๐๓) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ ., รศ., และ ศ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนของขอ ๖ คํา
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จํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับ
คุณภาพ ซึ่งผูเขียนขอนํามาทบทวนซ้ํา (พิจารณาภาคผนวก ๓, ๔, ๕) ดังนี้
คํานิยาม ของ “งานวิจัย”
ก.พ.อ. นิยามวา “ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธี
วิทยาการวิจัยที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล คําตอบ
หรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความ กาวหนาทางวิชาการ หรือเอื้อตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกต ” จาก
นิยามจะพบวา งานวิจัยเปนผลงานวิจัยที่คณาจารยทุกทานไดทํามาโดยตลอด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับศาสตรในแต
ละสาขาวิชา
รูปแบบ ของ “งานวิจัย”
ก.พ.อ. กําหนดวา รูปแบบของงานวิจัย อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (Research
Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทําวรรณกรรมปริทัศน สมมติฐาน การเก็บ
รวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแ นะ การ
อางอิง และอื่นๆ
๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับและสั้น
สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
จะเห็นวา ก.พ.อ. ไดกําหนดรูปแบบของงานวิจัยไวตั้งแตตน แตพวกเราเขาใจไปเอง (หรืออาจ
เข าใจผิดเฉพาะผูเขียนก็ไดวา งานวิจัยจะเสนอไดเฉพาะงานวิจัยฉบับสมบูรณ ) จึงไมไดใหความสนใจ
“บทความวิจัย ” โดยจะตองนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ (Symposium) หรือในวารสารทาง
วิชาการที่มีผูเชี่ยวชาญในทางวิชาการแตละสาขาวิชาเปนผูประเมิน (Peer Review)
การเผยแพรงานวิจัย
ก.พ.อ. ไดกําหนดวิธีการเผยแพรงานวิจัยในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น อาจ
เผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ
๓. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการ ไดมี การบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดงหลักฐาน
วาไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง
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เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย ” นั้น
แลว การนํา “งานวิจัย ” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใด สวนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได
ในสวนของการเผยแพรงานวิจัย แสดงใหเห็นวา เมื่อผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได
เผยแพรงานวิจัยนั้นแลว และไดมีการนําไปประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชา การไดประเมินระดับ
คุณภาพของงานวิจัยแลว ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจะนําไปปรับปรุงแกไข แลวนําไปประกอบการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมอีกครั้งไมได
ลักษณะคุณภาพของ “งานวิจัย”
ก.พ.อ. กําหนดลักษณะคุณภาพของงานวิจัย ที่จะถือวามีคุณภาพถึงเกณฑที่จะแตงตั้งใหดํา รง
ตําแหนงทางวิชาการได มีระดับคุณภาพ ๓ ระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงทางวิชาการวาเปน ผศ. หรือ รศ.
หรือ ศ. และยังตองพิจารณาประกอบดวยวา วิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใช “วิธีปกติ ” หรือ
“วิธีพิเศษ” ซึ่งรายละเอียดศึกษาไดจากสาระสําคัญใน ประกาศ ก .พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ., รศ., และ ศ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สวนลักษณะคุณภาพ
ของงานวิจัยทั้ง ๓ ระดับ ก.พ.อ. ไดกําหนดไวดังนี้
ระดับดี เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตได
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิมที่
เคยมีผูศึกษาแลว
๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยางแพรหลาย
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
๑. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่ง และมีการสังเคราะหอยางลึกซึ้งจนทําใหเปนการสรางองค
ความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน
เปน ที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ
และ/หรือระดับนานาชาติ
โดยสรุป ก.พ.อ. ไดนิยามความหมาย รูปแบบ การเผยแพร และกําหนดลักษณะคุณภาพของ
งานวิจัยไวชัดเจน แตผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ผูเขียนบทความนี้) เขาใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของ
รูปแบบงานวิจัยที่ใชประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เพราะเขาใจเพียงวา “งานวิจัยจะตอง
นําเสนอเฉพาะงานวิจัยฉบับสมบูรณเทานั้น สวนบทความวิจัย เปนการเผยแพรงานวิจัยตามขอกําหนด
ของ ก.พ.อ. จะนํามาใชประกอบในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไมได” ความเขาใจคลาดเคลื่อนนี้มี
มายาวนาน แตความจริงแลว ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการยังสามารถเสนอบทความวิจัย
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ประกอบการขอกําหนดตําแนงไดอีก ดวยเหตุผลดังกลาว ผูเขียนใครนําเสนอกรณีการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในลําดับตอไป
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
จากการศึกษาจากเอกสารที่นําเสนอเปน PowerPoint ของ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล “เรื่อง การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ”
ในการประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ ณ สํานักงานอธิการบดี
และเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ” (ขอมูลจัดเตรียมสําหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ) วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ
หอง K๑๐๒ เอกสารนี้เผยแพรในอินเตอรเน็ต และกระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตลอดจน
แผนภูมิตางๆ ผูเขียนนํามาจากเอกสารฉบับนี้ สวนสาระสําคัญที่จะนําเสนอใหทานที่สนใจไดศึกษา มีดังนี้
กระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดนําเสนอกระบวนการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยไวเปนแผนภูมิ และเรียกวา “วิธีการ” ดังแผนภูมิที่ ๑
การประเมินผลการสอน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดนําเสนอองคประกอบ
ของการประเมินผลการสอน ดังแผนภูมิที่ ๒
จากแผนภูมิที่ ๒ คณาจารยของมหาวิทยาลัยมหิดลแตละทานจะตองมีชั่วโมงสอนไมนอยกวา
๑๘๐ ชั่วโมงตอป การประเมินการสอนและการประเมินเอกสาร ตองมีผลการประเมินตามที่ ก .พ.อ.
กําหนด ดังนี้
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย (ผศ.) จะตอ งไดผลการประเมินการสอนไมต่ํากวาระดับ
“ชํานาญ” และผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนจะตองมีคุณภาพไมต่ํากวาระดับ “ดี” สวนของ
มหาวิทยาลัยมหิดลไดเพิ่มการประเมิน “แผนการสอน ” เขาไปอีก และผลการประเมินตองไมต่ํากวา
ระดับ “ดี”
ตําแหนง รองศาสตราจารย (รศ.) จะตองไดผลการประเมินการสอนไมต่ํากวาระดับ “ชํานาญ
พิเศษ ” และผลการประเมินเอกสารคําสอนจะตองมีคุณภาพไมต่ํากวาระดับ
“ดี ” สวนของ
มหาวิทยาลัยมหิดลไดเพิ่มการประเมิน “แผนการสอน ” เขาไปอีก และผลการประเมินตองไมต่ํากวา
ระดับ “ดี”
ตําแหนง ศาสตราจารย (ศ.) จะตองได ผลการประเมินการสอนไมต่ํากวาระดับ “เชี่ยวชาญ”
สวนของมหาวิทยาลัยมหิดลไดเพิ่มการประเมินการประเมิน “เอกสารการสอน หรือสื่อการสอน” จะตอง
มีคุณภาพไมต่ํากวาระดับ “ดีมาก” และการประเมิน “แผนการสอน” ซึ่งผลการประเมินตองไมต่ํากวา
ระดับ “ดี”
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ผูขอแตงตั้ง (อาจารยประจํา/อาจารยพิเศษ
สถาบันรวม)

อาจารยพิเศษสถาบันสมทบ
เสนอ สถาบันสมทบ

ภาควิชาตรวจสอบ

สถาบันตรวจสอบ

คณะฯตรวจสอบคุณสมบัติ / ภาระงาน / เอกสาร / ผลงานวิชาการ
คณะฯประเมินการสอนชั้นตน (ตั้งอนุกรรมการฯอยางนอย ๒ คน)
คณะฯสงมหาวิทยาลัย
แบบฯ / ผลประเมินการสอนชั้นตน / เอกสาร / ผลงานวิชาการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณากลั่นกรอง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ*
(* อาจตั้งอนกรรมการประเมินการสอน)
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง
ก.พ.อ.

แผนภูมิที่ ๑ กระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
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ผลการสอน

การสอน
x ชํานาญ
x ชํานาญพิเศษ
x เชี่ยวชาญ

เอกสารแผนการ
สอน

เอกสาร

x เอกสารประกอบการสอน
(ผศ.)
x เอกสารคําสอน (รศ.)

เทคนิก
จํานวนชั่วโมงสอน

แผนภูมิที่ ๒ กระบวนการประเมินการสอน
ผลงานทางวิชาการ : ผศ. / ผศ.พิเศษ

ผลงานวิจัย
๒ เรื่อง

ผลงานวิชาการ
ในลักษณะอื่น
หรืห อ
๑ ชิ้น

บทความทาง
วิชาการ
๑ เรื่อง หรืห อ

หนังสือ
๑ เลม

หรืหอ

ตํารา
๑ เลม

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
คุณภาพ อยางนอย ๑ เรื่อง / ชิ้น / เลม
[วิธีปกติ คุณภาพไมต่ํากวาระดับ “ดี”] / [วิธีพิเศษ คุณภาพไมต่ํากวาระดับ “ดีมาก”]

แผนภูมิที่ ๓ การประเมินผลงานทางวิชาการตําแหนง ผศ. / ผศ.พิเศษ
การประเมินผลงานทางวิชาการ : ผศ. / ผศ.พิเศษ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดเสนอองคประกอบของ
การประเมินผลงานทางวิชาการของการขอกําหนดตําแหนง ผศ. / ผศ.พิเศษ ดังแผนภูมิที่ ๓
จากแผนภูมิที่ ๓ ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง ผศ . / ผศ.พิเศษ จะตองสงผลงาน
ทางวิชาการ และไดผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
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วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปที่ 1 ฉบับที่ 1
๑. ผลงานวิจัยอยางนอย ๒ เรื่อง (โดยทั่วไปเปนบทความวิจัย) และผลการประเมินอยางนอย ๑
เรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับ “ดี” ซึ่งตองเปนเจาของงานวิจัยและเปนผูดําเนินการเอง และหากมีสวนรวม
ตองเปนไปตามเกณฑ ก.พ.อ. กรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ และตอง
เปนผูวิจัยหลัก หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นอยางนอย ๑ ชิ้น และผลการประเมินมีคุณภาพอยูในระ ดับ
“ดี” และ
๒. หนังสือที่เรียบเรียง หรือตําราที่เรียบเรียง หรืองานแปล อยางนอย ๑ เรื่อง (๑ เลม ) หรือ
บทความทางวิชาการอยางนอย ๑ เรื่องในสาขาวิชาที่ของแตงตั้ง และผลการประเมินมีคุณภาพอยูใน
ระดับ “ดี”
การประเมินผลงานทางวิชาการ : รศ. / รศ.พิเศษ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดเสนอองคประกอบของ
การประเมินผลงานทางวิชาการของการขอกําหนดตําแหนง รศ. / รศ.พิเศษ ดังแผนภูมิที่ ๔
จากแผนภูมิที่ ๔ ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง รศ
รศ.. // รศ.พิเศษ จะตองสงผลงาน
ทางวิชาการ และไดผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
ผลงานทางวิชาการ : รศ. / รศ.พิเศษ

ผลงานวิจัย
๓ เรื่อง
หรืห อ

ผลงานวิชาการ
ในลักษณะอื่น
๑ ชิ้น

หนังสือ
๑ เลม

ตํารา
๑ เลม
หรืห อ

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
คุณภาพ อยางนอย ๑ เรื่อง / ชิ้น / เลม
[วิธีปกติ คุณภาพไมต่ํากวาระดับ “ดี”] / [วิธีพิเศษ คุณภาพไมต่ํากวาระดับ “ดีมาก”]

แผนภูมิที่ ๔ การประเมินผลงานทางวิชาการตําแหนง รศ. / รศ.พิเศษ
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วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปที่ 1 ฉบับที่ 1
๑. ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง (โดยทั่วไปเปนบทความวิจัย) และผลการประเมินอยางนอย ๑
เรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับ “ดี” ซึ่งตองเปนเจาของงานวิจัยและเปนผูดําเนินการเอง และหากมีสวนรวม
ตองเปนไปตามเกณฑ ก.พ.อ. กรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ และตอง
เปนผูวิจัยหลัก หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นอยางนอย ๑ ชิ้น และผลการประเมินมีคุณภาพอยูในระดับ
“ดี” และ
๒. หนังสือที่เรียบเรียง หรือตําราที่เรียบเรียง อยางนอย ๑ เรื่อง (๑ เลม) และผลการประเมินมี
คุณภาพอยูในระดับ “ดี”
การประเมินผลงานทางวิชาการ : ศ. / ศ.พิเศษ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดเสนอองคประกอบของ
การประเมินผลงานทางวิชาการของการขอกําหนดตําแหนง ศ. / ศ.พิเศษ ดังแผนภูมิที่ ๕
จากแผนภูมิที่ ๕ ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง ศ. / ศ.พิเศษ จะตองสงผลงานทาง
วิชาการ และไดผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
วิธีที่ ๑ เปนการขอกําหนดตําแหนง ศ. / ศ.พิเศษ ตามปกติ โดย
๑. ผลงานวิจัยอยางนอย ๕ เรื่อง (โดยทั่วไปเปนบทความวิจยั ) และอยางนอย ๒ เรื่องตอง
เผยแพรในวารสารวิชาการระดับมาตรฐาน และผลการประเมินอยางนอย ๑ เรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับ
“ดีมาก” ซึ่งตองเปนเจาของงานวิจัยและเปนผูดําเนินการเอง และหากมีสวนรวม ตองเปนไปตามเกณฑ
ก.พ.อ. กรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ และตองเปนผูวิจัยหลัก หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นอยางนอย ๑ ชิ้น และผลการประเมินมีคุณภาพอยูในระดับ “ดี
มาก” และ
๒. หนังสือที่เรียบเรียง หรือตําราที่เรียบเรียง อยางนอย ๑ เลม หรือเทียบไดเทากับ ๘๐ หนา
และผลการประเมินมีคุณภาพอยูในระดับ “ดีมาก”
วิธีที่ ๒ เปนการขอกําหนดตําแหนง ศ. / ศ.พิเศษ ตามปกติ โดยผูขอกําหนดตําแหนงสงผลงาน
ทางวิชาการเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น และผลงานที่สงจะตองผานการประเมินที่มีคุณภาพอยูในระดับ
“ดีเดน” ซึ่งมีสาระสําคัญ โดยสรุป ดังนี้
๑. ผลงานวิจัยอยางนอย ๕ เรื่อง (โดยทั่วไปเปนบทความวิจั ย) และอยางนอย ๒ เรื่องตอง
เผยแพรในวารสารวิชาการระดับมาตรฐาน และผลการประเมินอยางนอย ๑ เรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับ
“ดีเดน ” ซึ่งตองเปนเจาของงานวิจัยและเปนผู ดําเนินการเอง และหากมีสวนรวม ตองเปนไปตามเกณฑ
ก.พ.อ. กรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ และตองเปนผูวิจัยหลัก หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นอยางนอย ๑ ชิ้น และผลการประเมินมีคุณภาพอยูในระดับ
“ดีเดน” หรือ
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ผลงานทางวิชาการ : ศ. / ศ.พิเศษ

ผลงานวิชาการ*

ผลงานวิจัย*
๕ เรื่อง

หนังสือ*

ในลักษณะอื่น

๑ เลม

หรืหอ

ตํารา*
หรืหอ

๑ เลม

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
คุณภาพ อย่างน้ อย ๑ เรื อง / ชิน / เล่ม
[วิธีปกติ วิธีที ๑ คุณภาพไม่ตํากว่าระดับ “ดีมาก”] / [วิธีปกติ วิธีที ๒ คุณภาพระดับ “ดีเด่น”]
[วิธีพิเศษ คุณภาพระดับ “ดีเด่น”]
*วิธีที ๒ ส่งอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน

แผนภูมิที่ ๕ การประเมินผลงานทางวิชาการตําแหนง ศ. / ศ.พิเศษ
๒. หนังสือที่เรียบเรียง หรือตําราที่เรียบเรียง อยางนอย ๑ เลม หรือเทียบไดเทากับ ๘๐ หนา
และผลการประเมินมีคุณภาพอยูในระดับ “ดีเดน”
โดยสรุป การขอกําหนดตําแหนงท างวิชาการของคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ถือปฏิบัติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เชนเดียวกับคณาจารยของมหาวิยาลัยอื่นๆ แตการแปลงแนวปฏิบัติใหเกิดความชัดเจน
สงผลใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยแหงนี้ มีความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการอยางรวดเร็ว และเปน
รูปธรรม โดยเฉพาะในสวนของผลงานทางวิชาการที่เปนงานวิจัยนั้น คณาจารยสวนใหญจะใชบทความ
วิจัยประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนหลัก และจากที่กลาวมาแลว สรุปผลการผานการ
ประเมินได ดังตารางที่ ๑
จากที่ไดกลาวถึงขางตน ผูเขียนเห็นวา ปญหาและอุปสรรคของการขอกําห นดตําแหนงทาง
วิชาการของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีของเรา นาจะเกิดจากความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
ของการสงผลงานทางวิชาการประกอบการขอกําหนดตําแหนง ซึ่งสังเกตไดจากปรากฏการณ และ
ขอเสนอแนะ ดังนี้
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ขอเสนอแนะในการพัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปรากฏการณของปญหาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
สภาพการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเทียบกับ
มหาวิทยาลัยในระบบเกา พิจารณาไดจากตารางที่ ๒
ตารางที่ ๑ สรุปเกณฑการผานผลการประเมินเขาสูตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทของการประเมิน / เอกสาร /
ตําแหนงทางวิชาการ และเกณฑที่ผานการประเมิน
ผลงานทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ. (วิธีที่ ๑) ศ. (วิธีที่ ๒)
ผลการสอน
ชํานาญ
ชํานาญ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ
พิเศษ
เอกสารประกอบการสอน
ดี
เอกสารคําสอน
ดี
ผลงานวิจัย
ดี
ดี
ดีมาก
ดีเดน
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
ดี
ดี
ดีมาก
ดีเดน
บทความทางวิชาการ
ดี
ตํารา หรือ หนังสือ
ดี
ดี
ดีมาก
ดีเดน
ผูเขียนเห็นวา การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีปญหาที่สําคัญ ดังนี้
๑. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย ชะลอตัวลงมากนับตั้งแตการเปลี่ยน
ระบบเขาสูแนวปฏิบัติตามประกาศของ ก .พ.อ.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กลาวคือ จํานวนอาจารยที่ขอ
กําหนดตําแหนงตามระบบใหมลดลง ชัดเจน และผูที่ผานการประเมินตามระบบใหมก็มีนอยมาก (นับถึง
วันที่เขียนบทความนี้ ๘สิงหาคม ๒๕๕๔ นามีผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผศ . ประมาณ ๒-๓ ทาน
และ รศ. ประมาณ ๒ ทาน) สาเหตุสําคัญที่พบ เมื่อไดสอบถามกับเพื่อนคณาจารยอยางไมเปนทางการวา
ทําไมไมสงผลงานทางวิชาการ คําตอบที่ไดตรงกันคือ กลัวงานวิจัยไมไดมาตรฐาน จึงไมกลาสงผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนง
๒. ผลงานวิจัยงานวิจัยที่ใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี เทาที่ไดรับรูและเขาใจ คือ ตองเสนอเปนงานวิจัยฉบับ สมบูรณ หรือเสนอตามรูปแบบที่ ๑
ตามคําอธิบายในเอกสารแนบทายประกาศ ก .พ.อ. (ผูเขียนเขาใจอยางนี้จริงๆ และเคยไดรับเชิญไป
บรรยาย เรื่องการเสนอผลงานทางวิชาการ ก็ไดนําเสนออยางนี้จริงๆ ซึ่งถือวาเปนความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนมาหลายป ) แตเมื่อไดแลกเปลี่ยนความรูท างวิชาการจาก ศาสตราจารย ดร .ประมวล ตั้ง
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บริบูรณรัตน ทําใหผูเขียนตาสวาง และยอนกลับไปอานเอกสารแนบทายประกาศ ก .พ.อ. ตลอดจนศึกษา
เอกสารอื่นเพิ่มเติม ดังเชนไดนําเสนอไวในตอนตนของบทความนี้ และไดพบวา
“บทความวิจัย ” คือ
ทางเลือกหนึ่งของการเสนองานวิจัยประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบสภาพการเสนอผลงานวิชาการที่เปนงานวิจัยในการขอกําหนดตําแหนง
ประเด็นเปรียบเทียบ
มรภ.
มหาวิทยาลัยในระบบเกา
อุบลราชธานี
มหิดล
มหาสารคาม อุบลราชธานี
ก.พ.อ.(ฉ.๒)๒๕๕๐
ก.พ.อ.(ฉ.๒)
ก.พ.อ.(ฉ.๒)
ก.พ.อ.(ฉ.๒)
๑. กฎหมายหลักที่ใช
๒๕๕๐
มี และปฏิบัติ
ตามก.พ.อ.
ไมมี

๒๕๕๐
มี และปฏิบัติ
ตาม ก.พ.อ.
ไมมี

ก.พ.อ.(ฉ.๒)
๒๕๕๐
๒ รูปแบบ
๕. ก.พ.อ.(ฉ.๒)๒๕๕๐ เสนอ
คือ
งานวิจัยไดกี่รูปแบบ?
๑) รายงาน
การวิจัย
หรือ
๒) บทความ
วิจัย
ใหเสนอเฉพาะ
ใหเสนอ
ใหเสนอ
๖. มหาวิทยาลัยใหเสนอ
๑) รายงานการวิจัย ๑) รายงานการ
๑) รายงาน
งานวิจัยรูปแบบใด?
(รองอธิการบดีวิจัย
การวิจัย
วิชาการ ไดแจงในที่
หรือ
หรือ
ประชุม กบ. เมื่อ
๒) บทความวิจัย ๒) บทความ
๑๐ ส.ค.๕๔)
วิจัย
มติของ
สิทธิของ
สิทธิของ
๗. เหตุผลที่ใหเสนอรูปแบบ
คณะกรรมการ
คณาจารยตาม
คณาจารย
งานวิจัยตามขอ ๖
พิจารณาตําแหนง ประกาศ ก.พ.อ. ตามประกาศ
ทางวิชาการ
ก.พ.อ.
๘. คณาจารยสวนใหญเสนอ ๑) รายงานการ ๒) บทความวิจัย ๒) บทความ
วิจัย
วิจัย
งานวิจัยรูปแบบใด?

ก.พ.อ.(ฉ.๒)
๒๕๕๐
๒ รูปแบบ คือ
๑) รายงานการ
วิจัย
หรือ
๒) บทความ
วิจัย

๒. ขอบังคับรองรับ
๓. งานวิจัยกําหนดไวใน
ขอบังคับหรือไม?
๔. งานวิจัยกําหนดไวที่ใด?

๒๕๕๐
มี และปฏิบัติตาม
ก.พ.อ.
ไมมี

มี และปฏิบัติตาม
ก.พ.อ.
ไมมี
ก.พ.อ.(ฉ.๒)๒๕๕๐

ก.พ.อ.(ฉ.๒)
๒๕๕๐
๒ รูปแบบ คือ
๒ รูปแบบ คือ
๑) รายงานการวิจัย ๑) รายงานการ
หรือ
วิจัย
๒) บทความวิจัย
หรือ
๒) บทความวิจัย
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ใหเสนอ
๑) รายงานการ
วิจัย
หรือ
๒) บทความ
วิจัย
สิทธิของ
คณาจารยตาม
ประกาศ
ก.พ.อ.
๒) บทความ
วิจัย

วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปที่ 1 ฉบับที่ 1
ตารางที่ ๒ (ตอ)
ประเด็นเปรียบเทียบ
๙. จํานวนรายงานการวิจัยที่
สง?
๑๐. จํานวนบทความวิจัยที่
สง
ผศ.

มรภ.
อุบลราชธานี
๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

สงไมได

สง ๒ บทความ
(“ดี ๑”)
สง ๓ บทความ
(“ดี ๑”)
สง ๕ บทความ
(“ดีมาก๑”)
ไมไดถาม

>= ๑
บทความ
>= ๑
บทความ
>= ๑
บทความ
ไมเกิน ๑๘
เดือน

>= ๑ บทความ

รศ.

สงไมได

ศ.

สงไมได

๑๑. ระยะเวลานานที่สุดที่
ทราบผล

มหาวิทยาลัยในระบบเกา
มหิดล
มหาสารคาม อุบลราชธานี

ประมาณ ๕ ป

>= ๑ บทความ
>= ๑ บทความ
เกือบ ๑ ป

ศาสตราจารย ดร .ประมวล ตั้งบริบูรณรัตน กลาววา “...ปญหาการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ ของคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลอยูที่การเขียนตํารา หรือหนังสือ สวนงานวิจัยนั้นเปนหนาที่
ของอาจารยทุกคนตองทํา และตองเขียนเปนบทความวิจัย แลวนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติอยูแลว งานวิจัยที่มีคุณภาพ ๑ เรื่อง สาม ารถเขียนบทความวิจัยได ๓-๕ เรื่อง หรือแมแต
งานวิจัยที่เปนวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ก็สามารถขอเปนผลงานของ
อาจารยได...”
อาจกลาวไดวา ปญหาที่ถือวาเปนกางชิ้นใหญของคณาจารยในการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ คือ การทําวิจัยที่ยังมีคุ ณภาพไมถึง หรือการขอกําหนดตําแหนงโดยเสนองานวิจัยที่เปนผลงาน
ฉบับสมบูรณ
ขอเสนอแนะสําหรับคณาจารยในการใชงานวิจัยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ผูเขียนขอเสนอการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบในการเสนองานวิจัยประกอบการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการระหวาง การเสนอรูปแบบเปน (๑) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Research
Paper) กับ (๒) บทความวิจัย (Research Article) ดังตารางที่ ๓
อนึ่ง การทํางานวิจัยนั้น นักวิจัยจะตองคํานึงถึงระเบียบวิธีวิจัย และศาสตรของวิทยาการในแต
ละสาขาวิชา อีกทั้งจะตองพิจารณาถึงความครอบคลุมในเนื้อหาวิชา ความลุมลึกในทางวิชาการ ขอบเขต
ทางพื้นที่ หรือประชากร และประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัย โดยเฉพาะกรณีการวิจัยทางดาน
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สังคมศาสตร หรือกลาวโดยสรุป จะตองเปนงานวิจัยที่มีคุณภาพ และตองตอบโจทยใหไดวา “งานวิจัยที่
คนพบ ไดใหสิ่งใหมสําหรับแวดวงวิชาการในสาขา วิชานั้นๆ อยางไร (Originality) หรือสรางคุณคา
(Value) อะไรบางในทางวิชาการและสังคม ” และผูเขียนขอเชิญชวนใหคณาจารยเสนอ “บทความ
วิจัย” ที่ไดมาตรฐานและลงตีพิมพในฐานขอมูลของวารสารระดับนานาชาติ เชน SCOPUS, ISI และจาก
ขอมูลที่ผูเขียนมีอยูพบวา คณาจารยที่ ขอรับการสนับสนุนการเขียนบทความทางวิชาการที่ลงตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติดังกลาว ก็พบเห็นมากในคณะวิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งนาจะเริ่มตนและสานตอแนวคิดนี้ไดอยางเปนรูปธรรม
ขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ผูเขียนในฐานะที่เปนสมาชิกหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเสนอวา ควรปรับปรุง
ระบบการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย โดยการปรับแกขอบังคับ หรือออกประกาศเพื่อ
กําหนดแนวปฏิบัติบา งประการ โดยเฉพาะในสวนของ “งานวิจัย ” อาจศึกษาจากแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (การสัมภาษณทางโทรศัพท รองศาสตราจารย ดร .
ประวิต เอราวรรณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร มมส. ที่เพิ่งสงขอกําหนดตําแหนง “ศาสตราจารย ” โดยใช
บทความวิจัย ๓ บทความเมื่อเดือนที่ผานมา) หรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (การสัมภาษณทางโทรศัพท
คุณเกษร จรัญพรหมสิริ รักษาการผูอํานวยการโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) แลวนํามาเปน “Benchmark” ในการพัฒนาความกาวหนาในทางวิชาการและวิชาชีพของ
คณาจารย ซึ่งถือวาเปนเกณฑการประเมินของ ก.พ.ร., สมศ. และ สกอ. อีกดวย
ตารางที่ ๓ วิเคราะหเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณกับบทความ
วิจัย
เกณฑ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
บทความวิจัย
วิเคราะห
ลักษณะ
ขอดี
ขอเสีย
ลักษณะ
ขอดี
ขอเสีย
ตามเกณฑ ใหสิทธิผูขอ ตาม
ใหสิทธิผูขอ
๑. ลักษณะ
ก.พ.อ.
กําหนด
เกณฑ
กําหนด
ของรูปแบบ
๒. ความยาว
ของเนื้อหา
๓. งานวิจัย ๑
เรื่อง

๕๐ ถึง
หลายรอย
หนา
รายงาน
วิจัย ๑
เลม

ตําแหนง
ให
ยิ่งหนามาก
รายละเอียด ยิง่ ผิดมาก

ก.พ.อ.
๘ – ๑๕
หนา

ตําแหนง
กระชับและ
ตรวจงาย

ให
ไดผลงานวิจัย
รายละเอียด จํากัดเพียง ๑
ไดครบถวน เรื่อง

เขียน
บทความ
วิจัยได
๓-๕
เรื่อง

ไดบทความ
วิจัยที่มี
คุณภาพ
จํานวนหลาย
บทความ
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ตารางที่ ๓ (ตอ)
เกณฑ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
บทความวิจัย
วิเคราะห
ลักษณะ
ขอดี
ขอเสีย
ลักษณะ
ขอดี
ขอเสีย
ตามเกณฑ เขาเกณฑ
งานวิจัยที่ผาน ตาม
Peer Review อาจจาย
๔. การ
ก.พ.อ.
การเผยแพร เกณฑ
ให
คาธรรมเนียม
เผยแพร
ผลงานวิจัย
ก.พ.อ.
แลว ไมได
หมายความวา
“ผานการ
ประเมินของ
ผูทรง
ทรงคุณวุฒิ
(Readers)”

๕. การ
ประเมินของ ผูทรงคุณวุฒิ
(Readers)

ประเมิน
ทั้งเลม

-

เปนภาระการ
อานสูงมาก
เขียนมากผิด
มาก และ
โอกาสที่จะตก
มีสูงมาก
ผูทรงคุณวุฒิที่
สําเร็จ
การศึกษาจาก
ตางสํานักจะ
ตางความเห็น
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ประเมิน
ทุก
บทความ
ที่
นําเสนอ

ขอเสนอแนะ ในการตีพิมพ
ในการแกไข
กอนตีพิมพ ซึ่ง
เปน
หลักประกันวา
ไดผานการ
พิจารณาของผู
ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ
โดยเฉพาะ
บทความที่
ตีพิมพใน
ฐานขอมูลของ
SCOPUS หรือ
ISI ฯลฯ
ไมเปนภาระใน
การตรวจมาก
นัก และ
ผลงานมี
มาตรฐาน
รองรับจาก
วารสารที่ลง
ตีพิมพ โอกาส
จะผานจึงมีสูง
มาก
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ตารางที่ ๓ (ตอ)
เกณฑ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
วิเคราะห
ลักษณะ
ขอดี
ขอเสีย
๖. เกณฑการ ตามเกณฑ ตามเกณฑ ก.พ.อ.
ก.พ.อ.
ประเมิน
๗. โอกาสผาน
ตามเกณฑ

ตามเกณฑ ก.พ.อ.

ต่ํามาก

ลักษณะ
ตาม
เกณฑ
ก.พ.อ.
ตาม
เกณฑ
ก.พ.อ.

บทความวิจัย
ขอดี

ขอเสีย

ตามเกณฑ
ก.พ.อ.

-

สูงมาก

-

จากการนําเสนอบทความนี้ตอที่ประชุม “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย [กบ.]” เมื่อ
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทําใหทราบวา “ทําไมกรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
คณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กรณีการเสนอ “บทความวิจัย” จึงไมสามารถเสนอได”
คําตอบที่ไดจากการตั้งขอสังเกตของทานรองอธิการบดี (รองอธิการบดีวิชาการฯ ) ในฐานะ
ตําแหนงเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยของเรา ทาน
ชี้แจงวา “กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการทานหนึ่งใหความเห็นวา กรณีการสงผลงานทาง
วิชาการที่เปนผลงานวิจัยของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอใหสงเปน ‘รายงานการ
วิจัย [งานวิจัยฉบับสมบูรณเทานั้น ]’ ในระยะนี้ไมควรสงบทความวิจัย ” ซึ่งไมมีกรรมการทานใดแสดง
ความคิดเห็นเปนอยางอื่น จึงทําใหการสงงานวิจัยถือปฏิบัติตอเนื่องกันมาในลักษณะดังกลาว
ผูเขียนไดศึกษา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑ และ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒” ซึ่งเปนขอบังคับที่ใชกับพวกเราในขณะนี้ “ไมมีขอใดหามไมใหสงบทความ
วิจัย” ขอบังคับไดกําหนดใหดําเนินการตาม “ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐” เชนเดียวกับ
กรณีของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต
ความแตกตางอยูที่การปฏิบัติ
ในฐานะที่ผูเขียนเปนทีมบริหารของมหาวิทยาลัยและเปนสมาชิกคนหนึ่งขององคการ การ
นําเสนอบทความนี้ ไมไดมีวัตถุประสงคที่จะสรางความแตกแยกใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย แตมีเจตนา
อยางแรงกลาที่อยากเห็นคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไดมีความกาวหนาในทาง
วิชาการและวิชาชีพ และมีความเชื่อดวยความบริสุทธิ์ใจวา “ถาเพิ่ มทางเลือกใหคณาจารยไดเลือก
สงผลงานวิจัยเปน ‘บทความวิจัย ’ ไดอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งถือวาเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สวนการเลือกควรใหสิทธิแกคณาจารยเปนผูเลือก เพราะ
กฎหมายกําหนดให ไมมีเหตุผลใดที่มหาวิทยาลัย หรือผู ใดจะไปจํากัดสิทธิอันชอบธรรมนี้มิได แมจะ
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เปนความตั้งใจจริงและความวังดีตอเพื่อนคณาจารย แตอาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหมหาวิทยาลัยของ
เรากระทําการขัดกับ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๙(๑) ที่บัญญัติวา “(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากการกระทําโดยไมมี
อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการ
เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับ
ประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ” ซึ่งผูเขียนเชื่อวา ไมมีผูใดอยากใหเกิดปญหานี้
ขึ้นอยางแนนอน
สวนผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้น ขอใหเปนอํานาจและสิทธิโดยตรงที่ผูทรงคุณวุฒิ
(Readers) ตามบัญชีรายชื่อของ ก .พ.อ. จะเปนผูประเมินวา คุณภาพอยูในระดับ “ไมผาน หรือ
พอใช ” หรือ “ดี ” หรือ “ดีมาก ” หรือ “ดีเดน ” และผูเขียน ยังเชื่อดวยความบริสุทธิ์ใจอีกวา
คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีของเรา นาจะมีโอกาสมากกวาที่เปนอยู ดังเชนที่ได
วิเคราะหมาแลวในตอนตนของบทความนี้
ขณะเดียวกัน ผูเขียนใครขอความเมตตาจาก “คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล ราชธานี ” ไดเขาใจในเจตนารมณในการเขียนบทความนี้ และไดให
โอกาสคณาจารยของเราไดมีทางเลือกเพิ่มขึ้น และผูเขียนเองเคยเปนลูกศิษยของทานอาจารย ๒ ทาน
ที่เปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ สมัยที่เรียนปริญญาโทและปริญญาเอกที่นิดา ผม
ซาบซึ้งในความเปน “คุณครู ”ของทานตลอดมา ผูเขียนทราบดีวา คณะกรรมการทุกทานมีเจตนาดี
และทําคุณประโยชนใหกับพวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมาโดยตลอด สวน “สภา
วิชาการ ” และ “สภามหาวิทยาลัย ” ที่ถือเปนองคกรสูงสุดของมหาวิทยาลัย ที่ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณในทางวิ ชาการสูง ผูเขียนเชื่อมั่นวา ทุกทานมีความพรอมที่จะใช
ศักยภาพที่มีอยู ชวยหาแนวทางพัฒนาคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ใหมี
ความกาวหนาและเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับประชาคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอยางเปนระบบ และสงเสริมใหคณาจารยไดมีตําแหนงทางวิชาการ
สูงขึ้น ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย สวนกรณีตัวอยางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไดปฏิบัติตามประกาศ ก .พ.อ. โดยเฉพาะ
กรณีของ ผศ .ดร.ภาสกร นันทพานิช อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาชวยราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในขณะนี้ ขอกําหนดตําแหนง
“ผูชวยศาสตราจารย ” โดยใช
“บทความวิจัย จํานวน ๕ บทความ” และขณะนี้ไดรับแตงตั้งแลว
อนึ่ง กรณีดังกลาวมีการหยิบยกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการเห็นวา เปนเรื่องการบริหารภายในของ
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มหาวิทยาลัย เมื่อกฎหมายที่เกี่ยวของเปดโอกาสให คณาจารยยอมมีสิทธิที่จะเลือกเองวา จะสงเปน
“รายงานการวิจัย ” หรือ “บทความวิจัย ” ก็ได ซึ่งผูเขียนเห็นวา เปนฟาใหมและเปนโอกาสที่จะทําให
คณาจารยไดมีทางเลือกที่ชัดเจนในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
โดยสรุป การนําเสนอบทความนี้ ผูเขียนตองการแลกเปลี่ยนมุมมองและแงคิดกับคณาจารย
ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และทานที่เกี่ยวของ เพื่อชวยกันระดมพลังทางปญญาในการหาแนวทางรวมกัน
ปรับปรุงและพัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยใหมากขึ้น และดําเนินไปอยางมีคุณภาพ
โดยมีความเชื่อวา ถาเราปรับระบบตามที่เสนอไว จะเปนคานงัดที่สําคัญในการขับเคลื่อนการเขาสู
ตําแหน งทางวิชาการของคณาจารยไดอยางเปนรูปธรรม แตไมวาจะเปนการสงผลงานทางวิชาการเปน
“รายงานการวิจัย ” หรือ “บทความวิจัย ” คณาจารยจะตองทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเผยแพรใน
วารสารที่มีมาตรฐานสูง หรือเปนวารสารที่มีคา “Impact Factor” สูง ยอมมีโอกาสที่จะไดรับก ารยอม
จากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ ยิ่งขึ้น
เอกสารอางอิง
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามขอบังคับมหาวิยาลัยมหิดล. (๒๕๕๐). เอกสารประกอบการ
บรรยาย การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐, ณ หอง K ๑๐๒
มหาวิทยาลัยมหิดล.
เกษร จรัญพรหมสิร.ิ (๒๕๕๔). การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
(สัมภาษณ). ตําแหนงบุคลากรชํานาญการพิเศษ และรักษาการผูอํานวยการโครงการจัดตั้งกอง
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