แนวทางการปรับปรุงกระบวนการการก้าวสู่ตาํ แหน่ งวิชาการ
คณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายของรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
ด้ านตําแหน่ งวิชาการ

•Public budget
resources
•Endowment
revenues
•Tuition fees
•Research grants

Knowledge
transfer

•Supportive regulatory
framework
•Autonomy
•Academic Freedom
•Leadership team
•Strategic vision
•Culture of excellence

• Employability rate
• Employer Satisfaction Survey
• Average graduate salary
• Alumni Contribution

Potential

Government
• 21st Century Skill indicator
• Active Collaborator
• Average GPA of incoming Student
• Award* winning teacher

Professional / Technical

Potential

Innovative / Entrepreneurial

Research
output

Graduates

• Active Industry Collaboration
• % Student enrolled entrepreneurial
related courses
• Tech/Inn readiness level
• % Research Budget

Potential

Industry

•Students
•Teaching staff
•Researchers
•Internationalization

• Income from Startup/ Spin Off
• Industrial Investment
• Entrepreneur Graduate
• Innovation Awards

Abundant resources

Society

Performance

• % Graduate Employed in region
• Local GDP
• Non age group participation
• Green/Sustainability

• Staff/student Ratio
• Active International Research Collaboration
• h-Index Faculty

Concentration of talents

Potential

Performance

• Citation/publication
• Academic Reputation
• Student Mobility
• Prize winner

Performance

• Curriculum alignment
• Research/Service in region
• Inclusive community
• Integrated Government budget

World Class / Research

Favorable governance

Social / Community Engagement

Strategic Focus & KPIs (draft)

Performance
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กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ก.พ.อ.
(1 พ.ย. 2561)
กกอ.
(28 ธ.ค. 2561)

กําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ก.พ.อ.

กกอ.

พรบ. ก.พ.อ. พ.ศ.2547
และ ฉบับที่ 2พ.ศ.2551
- มาตรา 14(3)
- มาตรา 28

 พรบ.สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ.2546 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550
- มาตรา 24(4)
- มาตรา 36
- มาตรา 48

สภาสถาบัน
อุดมศึกษา
เสนอกลั่นกรอง
+ โปรดเกล้ าฯ ดําเนินการ
พิจารณา

ออกข้ อบังคับ

ก.พ.ว.
3

เงินประจําตําแหน่ งวิชาการและการขึน้ เงินเดือน
ตําแหน่ งวิชาการ
 ก.พ.อ. เกณฑ์ &วิธีการ
 มหาวิทยาลัย ประกาศ/กพว
 ก.พ.อ. มหาวิทยาลัยรัฐ
 ก.ก.อ. มหาวิทยาลัย
เอกชน
 พนักงานมหาวิทยาลัยรัฐ.
งบประมาณแผ่ นดิน
 พนักงานมหาวิทยาลัยเอกชน
งบประมาณมหาวิทยาลัย
ข้ อยกเว้ น: กรณีพนักงานส่ วนงานในมหาวิทยาลัยรัฐ

Performance
Appraisal

 สถาบันอุดมศึกษา/คณะ
 Agreement/Assessment
o Core Competency
o Performance:
Qualitative
Quantitative
 รัฐ งบประมาณแผ่ นดิน
 เอกชน งบประมาณมหาวิทยาลัย

Salary

Professorship

&

(Scholarship)

Supplements

ข้ อยกเว้ น: กรณีพนักงานส่ วนงานในมหาวิทยาลัยรั ฐ
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วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
1. เพื่อกลไกในการรักษาอาจารย์และนักวิจยั ที่มีคณ
ุ ธรรมและความรู้ความสามารถในการสร้างสรร
ผลงานด้านการวิจยั และวิชาการ ตอบโจทย์ “ประเภทของมหาวิทยาลัย” รวมถึง “ความต้องการของ
ประเทศ” ทัง้ ความรู้พืน้ ฐานแนวหน้ า (Frontier Fundamental Research) องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
สนองอุตสาหกรรมเป้ าหมายและการพัฒนาที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สงั คม ชุมชน จังหวัด ใน
ภาคส่วนต่างๆของประเทศ ทําให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. เพื่อให้เกิดการให้ “แรงจูงใจ”ที่เหมาะสมกับสายงานทางด้านการเรียนการสอน การวิจยั การบริการ
วิชาการแก่ประชาสังคม ที่เป็ นสากล
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่ วยงานอุดมศึกษา
4. เพื่อลดทอนความซับซ้อนในระบบการขอตําแหน่ งวิชาการทัง้ ด้านเอกสารและการพิจารณาตัดสิน
5. เพื่อการสร้างแนวปฏิบตั ิ ในการพิจารณา เพื่อให้เกิดมาตรฐานและให้ความยุติธรรมแก่ประชาคมวิจยั

Research Ethics & Etiquetttes

Research Professor

Academic Mobility

Academic Mobility

Basic/Fundamental
& Discovery
√

Technology
Translation
&
Innovation

√

√

√

Socio-beneficial

Timing/Tenure

Research Funding (Principal Investigator)

Big Grants (PI) & International Fame

Open On-line Courses & new tools

Teaching Professor

Scholarship Reconsidered: Multiple Scholarships
• Scholarship of Discovery
• Scholarship of integration
• Scholarship of application and practice
• Scholarship of Teaching and Learning
• Scholarship of Engagement

Basic/Fundamental
& Discovery
√

√

Technology √
Translation
& √ √
Innovation

√

Socio-beneficial
√

Timing/Tenure

ขัน้ ตอนและวิธีการ
1. คณะทํางานรับฟังความคิดเห็นจาก Stakeholders (ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย) กลุ่มต่างๆ ได้แก่
กรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย นักวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการวิจยั และวิชาการจากกลุ่มสถาบันต่างๆ
2. คณะทํางานย่อยปรับปรุงและจัดทํากรอบการพิจารณาในสาขาต่างๆ
3. คณะทํางานประชุมเพื่อพิจารณาลักษณะผลงานและเกณฑ์จาํ นวน
4. คณะทํางานพิจารณาออกแบบ แบบฟอร์มการขอตําแหน่ งวิชาการที่เป็ นสากลและเป็ นดิจิตลั
5. คณะทํางานจัดทําคู่มือ นิยาม แนวปฏิบตั ิ วิธีการพิจารณาตัดสินผลงานทางวิชาการ
6. นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการ ก.พ.อ. และ คณะกรรมการ ก.พ.อ.

