


วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมการรายงานตัวและ
ปฐมนิเทศการจ้างงานพนักงานในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2) ประจ าปี 2563 ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานพร้อมด้วย
ผู้บริหาร และผู้ได้รับการจ้างงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 ประจ าปี 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม            
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/๒๕63 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 มีมติในประเด็นส าคัญ
ต่างๆ ดังน้ี

เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้

1) ศ.ดร.สุจริต   เพียรชอบ ประธานกรรมการ
2) ศ.นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการ
3) ศ.ดร.สนิท   อักษรแก้ว กรรมการ
4) ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ กรรมการ
5) ศ.ดร.ชาติชาย   ณ เชียงใหม่         กรรมการ
6) ศ.ดร.วีรชาติ   เปรมานนท์            กรรมการ
7) รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล เลขานุการ
8) ผอ.กองบริหารงานบุคคล              ผู้ช่วยเลขานุการ

เห็นชอบ การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2562

รับทราบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยให้ปรับแก้ไข               
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและน ากลับมาเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

รับทราบ ผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563

รับทราบ (ร่าง) ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งที่ 2

รับทราบ รายงานฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



ถึงคิวโรงเรียนยุคนิวนอร์มัล ที่ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หยิบยกมาเป็นประเด็นหารือแลกเปลี่ยนในเวที Recovery Forum ในหัวข้อ “School Reopening and Teacher 
Empowerment to cope with the Next Normal in Education” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์ ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริม               
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาพูดคุยแลกเปลี่ยน

ดร.ชูกิจ กล่าวว่า หลังประเทศต้องเผชิญกับโควิด-19 สสวท. ได้ท าการส ารวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันของครูระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยพบว่า นักเรียน / ครู / ผู้ปกครอง ร้อยละ 70 ไม่คุ้นเคย/ไม่พร้อมกับการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านอุปกรณ์               
และเทคโนโลยี พบว่า ร้อยละ 31 ขาดอุปกรณ์ ขาดความพร้อม สัญญาณโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทางบ้านไม่มีก าลังสนับสนุน ด้านพฤติกรรม พบว่า 
ร้อยละ 12 นักเรียนขาดสมาธิระหว่างเรียนออนไลน์ การสอนค่อนข้างจะเป็นแบบ One-way(จะเป็น Two-way เฉพาะครูที่มีเทคนิคและปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์สอนออนไลน์ได้ดี) และปัญหาของผู้ปกครองต้องท างาน ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานให้ตั้งใจกับการเรียนออนไลน์ และด้านการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
พบว่า ร้อยละ 13 ครูที่สนใจการสอนออนไลน์ ต้องการแนวทางหรือการฝึกอบรมจากส่วนกลาง ที่เก่ียวกับวิธีการใช้โปรแกรม เทคนิคการสอนออนไลน์ รวมถึง
การสนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์และโปรแกรม และสื่อ/ต าราเรียนออนไลน์ ซ่ึงปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้มีการจัดท า
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ ในสถานการณ์ COVID–19 โดยมีเนื้อหาทั้งในส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบปกติ และ                 
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน บทบาทในการเรียนของนักเรียน บทบาทในการสอนของครู การเรียนในชั้นเรียน (On-Site) การเรียนผ่านโทรทัศน์ 
(On-Air) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) เป็นต้น

นอกจากนี้ สสวท. ยังได้สรุปนิวนอร์มัลทางการศึกษาไทยว่า การศึกษายุคนิวนอร์มัลนั้นระบบการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม มีการให้
ความส าคัญกับกระบวนการ รวมถึง well-being ของนักเรียนแบบองค์รวม เกิดการพัฒนาการศึกษาโดยการรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกระดับ ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชน ร่วมกันตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการศึกษา ออกแบบหลักสูตรโดยค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน มีแบบทดสอบที่ หลากหลาย             
เพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมถึงนักเรียนและครูร่วมกันออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียน อย่างไรก็ตาม แนวทางการปรับการศึกษายุคนิ วนอร์มัล
จ าเป็นต้องปรับบทบาทครูในรูปแบบดั้งเดิมเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ หรือ Learning Facilitator โดยเชื่อว่า คานงัดของการศึกษาไทย คือ การมีครูคุณภาพจ านวนมาก
ที่มีความสามารถในการเป็น Facilitatorมีความสามารถในการเชื่อมโยงหลักสูตร วิธีการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา โดยปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านการฝึกอบรมครูให้ครูเปลี่ยนจากผู้สอน (Teacher) ไปเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ชักชวนให้เด็กได้เรียนรู้ ทั้งนี้ สสวท. ได้น าเสนอ 2 แนวคิดส าคัญ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

เสนอใช้วิกฤตโควิดเป็นโอกาส
ปรับการจัดการศึกษาคร้ังใหญ่ รับวิถีนิวนอร์มัล พัฒนาครู พร้อมสู่โลกยุคใหม่ 

ดึงราชภัฏ เอกชน ประชาสังคม และชุมชน เป็นพีเ่ลี้ยง



ในการมุ่งเน้นการพัฒนาครู คือ 1) เปลี่ยนจากครูแบบเดิม เป็นครู              
ท่ีสอนครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตจริงได้ (Transform Teachers to 
New Normal in Education) อาทิ โครงการศูนย์กลางการพัฒนา STEM 
Facilitator เมืองสะเต็มศึกษา ฐานปฏิบัติการส าหรับฝึกแนวทางสะเต็ม
ศึกษา ท่ีจัดต้ังขึ้นโดยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม (Public-Private-People Partnership) ซึ่งจะเป็น
ต้นแบบในการขยายผลสู่ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ครู วิทย์ – คณิต  
ท่ัวประเทศ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา และนักเรียนสามารถน าสมรรถนะด้านสะเต็มมาใช้ เพ่ือการเรียนรู้             
การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพในศตวรรษ ท่ี 21

2)  แพลตฟอร์ มสนับสนุน เ พ่ือการ พัฒนาครู อย่ า งยั่ งยื น 
(Supporting Platform for New Normal Teachers) ท้ังแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการท่ีเป็น National Online Platform อาทิ 
ระบบพี่ เ ลี้ ย งและการก ากับ  MENTORING & SUPERVIS ING
แพลตฟอร์มการให้ค าปรึกษา Online STEM Education ส าหรับ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง

“หากค่อยๆ พัฒนาครูให้มีจ านวนเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพื่อขยาย
วิธีการเรียนแบบ STEM Education ได้ จะท าให้เด็กมีความเข้าใจ 
ท าให้เด็กคิด วิเคราะห์เป็น เมื่อเด็กเรียนระดับมหาวิทยาลัย จะสามารถ
น าความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ มาประกอบการเรียนได้ ซ่ึง ตอนนี้              
มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง  38 แห่ง 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครู ผ่านการพัฒนาครูในทุกพื้นที่ของ
ประเทศ ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น               
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิทยาการค านวณ” ด้าน ดร.กิติพงค์ ได้แลกเปลี่ยนถึงความต้องการบุคลากรของ

บริ ษั ท ท่ี เ ปลี่ ย นไป  โดย เน้ น บุคลากร ท่ีมี  Agility ท่ี ไ ม่ ใ ช่มี เ พี ย ง            
ความเชี่ยวชาญ รู้ลึกเฉพาะเรื่อง แต่ต้องเป็นคนมีความสามารถท่ี
หลากหลาย ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีต้องปลูกฝังต้ังแต่เด็ก และต้องสร้างระบบการเรียนรู้              
ท่ีแตกต่างจากปัจจุบัน ซึ่งเป็นความท้าทายทางด้านการศึกษา และมองว่า
ต้องหาความร่วมมือท้ังจากภาคเอกชน ชุมชน เข้ามาเป็นก าลังเสริม

นอกจากนี้  ท่ี ประชุมยั ง ไ ด้ แลก เปลี่ ย นความ คิด เ ห็น กั น                  
อย่างหลากหลาย โดยส่วนใหญ่เห็นว่าในยามวิกฤตในครั้งนี้ เป็นโอกาส
ส าคัญท่ีจะจัดการศึกษาตามวิถีนิวนอร์มัล และจะต้องท าอย่างรวดเร็ว 
เป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดครั้ งใหญ่ มีความท้ายทายท่ีจะยกระดับ
การศึกษา ปลดล็อคระบบการศึกษาในหลายมิติได้ โดยเฉพาะการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นแพลตฟอร์มหลักในการขับเคลื่อนสู่ เป้าหมาย               
โดยดึงภาคเอกชน ประชาสังคม และชุมชน เข้ามาช่วย และมองว่าควร
เปลี่ยนระบบการศึกษาประเทศไทยให้เป็น Education Agility Platform 
โดยเชื่อว่าเด็กไทยมีศักยภาพ หากจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ตาม                  
วิถีใหม่ส าหรับยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม จัดแพลตฟอร์ม กิจกรรม 
ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้มีส่วน ได้               
ส่วนเสียของสังคม จะสร้างระบบการศึกษาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคม             
ได้อย่างสมบูรณ์ เป็น New Normal in Education อย่างแท้จริง



วัตถุประสงค์
1) เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยใช้งานวิจัยเพ่ือพัฒนา

ประเทศ ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2562) ที่มีการจัดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยตามความถนัด สอดคล้องกับนโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทย 
และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกของมหาวิทยาลัยไทย

2) เพ่ือให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เช่น การยกเลิกการก าหนดสัดส่วน
เปอร์เซ็นต์ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น

3) เพ่ือให้มีความทันสมัย รองรับการท างานร่วมกันของคณาจารย์และ
นักวิจัยไทย รวมทั้งกับบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชนอ่ืนๆ การเกิดสาขา 
Multidisciplinary และ Interdisciplinary

4) เพ่ือให้เกณฑ์การพิจารณามีการก าหนดมาตรฐานการให้คะแนน                
ที่ชัดเจนขึ้นในการก้าวสู่ต าแหน่งวิชาการแต่ละต าแหน่ง

5) เพ่ือแก้ไขเกณฑ์เดิมที่มีความไม่เหมาะสม
การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้
1) การยกเลิกการก าหนดสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของผู้ขอว่าต้องมีส่วนร่วม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และยังยกเลิกการก าหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ ดังนั้น เดิมผลงานทางวิชาการ
แต่ละผลงานจะสามารถน ามาใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งของผู้ขอได้
เพียงคนเดียว แต่ในเกณฑ์ใหม่ผลงานทางวิชาการแต่ละผลงาน สามารถมีผู้ขอ
ใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการขั้นต่ าได้มากกว่า 3 คน ทั้งนี้ขึ้นกับบทบาทหน้าที่
และการยืนยันว่าเป็นผู้วิจัยหลัก ทั้งหมดนี้เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมให้
คณาจารย์มีการท างานร่วมกัน และให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
เข้าด้วยกันในการสร้างสรรค์ผลงาน

2) การยกเลิกเปอร์เซ็นต์สัดส่วนผลงาน โดยให้ใช้ลายเซ็นรับรองแค่    
2 ท่าน คือ ผู้ประพันธ์อันดับแรกหรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ

3) ในเกณฑ์ใหม่นี้อนุญาตให้มีการใช้ผลงานเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งก่อนหน้าการขอเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของผลงานที่ใช้เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง ซ่ึงในเกณฑ์เดิมไม่อนุญาตให้ใช้เลย

4) ในเกณฑ์ใหม่นี้อนุญาตให้มีการใช้ผลงานที่ผู้ขอเป็นอาจารย์              
ที่ปรึกษา เช่น ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาแพทย์ประจ าบ้าน เป็นต้น

5) ในเกณฑ์ใหม่นี้ก าหนดเพ่ิมเติมให้สามารถน าผลการพิจารณาเดิม             
ที่เคยใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วมาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ในสาขาวิชาที่ต่ ากว่าในสาขาวิชาเดียวกันได้

6) ในเกณฑ์ใหม่นี้อนุญาตให้ผู้ขอสามารถขอต าแหน่งทางวิชาการ            
โดยวิธีปกติได้ หากต้องการปรับเปลี่ยนสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่เป็นสาขาวิชา             
ในศาสตร์เดียวกัน ซ่ึงในเกณฑ์เดิมต้องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
โดยวิธี พิเศษ เนื่องจากต้องการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานที่ เ ป็น 
Multidisciplinary และ Interdisciplinary รวมถึงการเกิดสาขาวิชาใหม่ๆ

7) ในเกณฑ์ใหม่มีการเพ่ิมวิธีในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการส าหรับผู้ขอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจาก International 
Peers สามารถขอก าหนดต าแหน่งได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพียงแต่ต้องผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณาเฉพาะ
จริยธรรมและจรรยาบรรณเท่านั้น ในการก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวกระท าได้
เฉพาะต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์บางสาขา ทั้งนี้เกณฑ์                 
ที่ก าหนดเป็นแค่ระดับค่าเฉลี่ยของ Life-time H-index และ Citation ของ                 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 100 คนแรกในแต่ละสาขาที่ด ารง
ต าแหน่งในประเทศไทย มิใช่เกณฑ์ที่ก าหนดจากค่าสูงสุด การใช้เกณฑ์ใหม่นี้
เป็นการลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายของสถาบันอุดมศึกษาในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ

8) มีการปรับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท 
จากเดิมระดับดี ดีมาก และดีเด่น เป็นระดับ B, B+,A และ A+ พร้อมทั้งก าหนด
ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกันในแต่ละระดับ 
เนื่ อง จาก เกณฑ์ เดิมก าหนดคุณภาพของผลงานทา งวิชา การระดั บ                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ เป็นระดับเดียวกัน รวมทั้งมีปรับ
ค าอธิบายของลักษณะคุณภาพของผลงานแต่ละประเภทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น                  
โดยให้ค านึงถึงคุณภาพระดับนานาชาติ

9) ส าหรับเกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 ก าหนดให้การขอต าแหน่ง
ศาสตราจารย์  โดยวิ ธีที่  2 ต้องมีผลงานทางวิชาการคุณภาพดี เด่น 
(Outstanding)  อย่ า งน้อย  5 เรื่ อง  ซ่ึ ง เ ป็นการยากมากที่ จะมีผู้ ผ่ า น            
การประเมินด้วยเกณฑ์นี้ ดังนั้นในเกณฑ์ใหม่จึงก าหนดให้ผลงานทางวิชาการ             
มีคุณภาพระดับ A+ ซึ่งมีคุณภาพเทียบเทา่ระดับดีเด่น อย่างน้อย 2 เร่ืองเท่านั้น   

10) เกณฑ์ ก.พ.อ. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการ
รับใช้สังคมมาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการส าหรับนักสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ที่มีความประสงค์จะน าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน
มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ และจากข้อมูลการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่มีการปรับเกณฑ์ ก.พ.อ. ตั้งแต่ฉบับที่ 9 
พบว่ามีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานเหล่านี้เป็น     
จ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือเป็นการรองรับ พ.ร.บ. การอุดมศึกษาฉบับใหม่ ที่มีการ
แบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยเป็น 4 กลุ่ม และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ      
โดยมีการจัดอันดับที่ดีขึ้น จึงการปรับเกณฑ์ส าหรับคณาจารย์ สายสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ที่เป็นนักวิชาการที่เน้นการตีพิมพ์ให้เหมาะสมกับความเป็น
สังคมวิชาการนานาชาติ นอกจากนี้ผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการ                
ในลักษณะอ่ืนอีก 10 ประเภท มาใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการได้



11) เกณฑ์ใหม่ การก าหนดคุณภาพระดับ A+ ที่ก าหนดให้ผลงาน
ทางวิชาการต้องเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่น (Outstanding) รวมทั้งได้รับ   
การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสาร 
Top 5% แรกของสาขาวิชานั้นๆ และการก าหนดคุณภาพระดับ A ตีพิมพ์                    
ในวารสาร Top 15% แรกของสาขาวิชานั้นๆ เป็นการก าหนดเพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถประเมินผลงานทางวิชาการอยู่ในกรอบที่ใกล้เคียงกัน
โดยที่วารสารที่อยู่ใน Top 5% นั้น ไม่ได้หมายถึงการพิจารณาเฉพาะวารสาร 
5% หรือ 15% แรกในฐานข้อมูล Scopus เนื่องจากเกณฑ์ใหม่ไม่ได้ระบุ
เช่นนั้น แต่ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ ในการ
วิเคราะห์ว่าวารสารนั้นอยู่ใน 5% หรือ 15 % แรกของวารสารนานาชาติ                
ที่นักวิชาการไทยในสาขาวิชานั้นเคยตีพิมพ์

เผยมติ ท่ีประชุม ก.พ.อ. สั่งขยายเวลาบังคับใช้ประกาศหลักเกณฑ์ตั้ง 'ผศ.-รศ.-ศ. ' ใหม่ออกไป 2 ปี 
หลังโดนกระแสคัดค้าน พร้อมให้ฝ่ายอนุฯ วิชาการสร้างความเข้าใจรับฟังข้อท้วงติง-เสนอแนะ ให้กว้างขวางขึ้น
เพ่ือน าไปปรับปรุงเพ่ิมเติมก่อนด้วย

12) มีการจัดท าคู่มือแนะน าในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
ในระบบอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและวิจัย ได้แก่ ร่างประกาศ Adjunct 
Professorship ร่างประกาศการเทียบโอนต าแหน่งวิชาการ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
บุคลากรที่มิใช่คณาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ หากมีความรู้ความสามารถและได้ท าประโยชน์ให้กับ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ

ส านัก ข่ าวอิศ รา (www.isranews.org) รายงานความ
คืบหน้ากรณีเกิดการคัดค้านประกาศคณะกรรมการ ข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ .ศ.  2563 ท่ีมีผลบัง คับใช้ตั้ งแต่วัน ท่ี 
24 มิถุนายน 2563 ท่ีผ่านมา ซึ่งมีผลกระทบให้คณาจารย์ท่ีเตรียม
ตัวย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์เดิมได้รับความเดือดร้อน ว่า 
ล่าสุดท่ีประชุมคณะกรรมการ ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ออกไปเป็น
ระยะเวลา 2 ปี โดยในระหว่างน้ีหากอาจารย์รายใด จะส่งผลงาน
วิชาการสามารถเลือกส่งได้ทั้งตามหลักเกณฑ์ ปี 60 หรือ ปี 63

นอกจากนี้ท่ีประชุม ก.พ.อ.ยังเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการ
วิชาการสื่อสารสร้างความเข้าใจและรับฟังข้อท้วงติงและข้อเสนอแนะให้
กว้างขวางเพื่อการปรับปรุงประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าวต่อไปด้วย

อนึ่ งก่ อนหน้ านี้  ส านัก ข่ าวอิศรา รายงานไปแล้วว่ า 
เมื่ อ วัน ท่ี  25 มิ ถุนายน ท่ี ผ่ านมา  รองศาสตราจารย์  เ กศนี
วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ท าหนังสือถึง 
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เพื่ อคัดค้านประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

เ ร่ื อ ง ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร แต่ ง ตั้ ง บุ ค คล ให้ ด า ร ง ต า แ หน่ ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563                
ท่ีจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีจะเกิดจากประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว 5 ประการ 
อาทิ ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 
ไม่มีบทเฉพาะกาลท่ีก าหนดระยะเวลาให้คณาจารย์สามารถเตรียมตัว
จัดท าผลงาน และวางแผนในการย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการ จึง เกิด    
ผลกระทบให้คณาจารย์ ท่ี เต รียมตั ว ย่ืนขอต าแหน่งทาง วิช าการ              
ในเกณฑ์เดิมได้รับความเดือดร้อน ขณะท่ีการก าหนดหลักเกณฑ์จ านวน
และระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการในการขอต าแหน่งทางวิชาการ      
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ด้วยการเพ่ิมจ านวนและระดับคุณภาพ
ผลงานมากกว่าเดิมนั้น ท าให้ลดแรงจูงในการย่ืนเสนอขอต าแหน่ง              
ทางวิชาการและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการโดยเฉพาะในระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

นอกจากนี้  อธิการบดีมธ. ยังได้เสนอข้อเสนอเร่งด่วนท่ีสุด 
เห็นควรชะลอการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว โดยให้ แก้ไขบทเฉพาะกาล 
ขยายระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้คณาจารย์ได้มีโอกาสตรียมตัว และวางแผน
ในการย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการได้ และเห็นควรตั้งคณะท างานซึ่งเป็น
ตัวแทนจากคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพื่อพิจารณายกร่าง
หรือปรับปรุงจากประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 ฉบับเดิมท่ีใช้อยู่เป็นหลัก 
โดยให้คณาจารย์ได้รับรู้โดยท่ัวกัน และได้รับการยอมรับจากคณาจารย์
ก่อนบังคับใช้จริงโดยท่ัวกันต่อไปด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : ส านักข่าวอิศรา

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



ส านักงานสภามหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจา้พระยา

อาคาร 100 ปี ศรีสุรยิวงศ์ ชั้น ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑
http://uc.bsru.ac.th
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