
  

บันทึกการจัดการความรู้ (KM)  ด้านการบริหารจัดการ 
เรื่อง  “แนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ” 

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ  ห้องประชมุน้ําใจซายน ์SD ๑๑๗ ชัน้  ๑  อาคารสิรินธร  คณะวิทยาศาสตร์ 

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

 

 ประเด็นความรู้ 
ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร  คณะวิทยาศาสตร์  จะจัดโครงการจัดการความรู้  

(KM)  ด้านการบริหารจัดการ  เรื่อง  “แนวทางการจัดทาํผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
ของบุคลากรสายวิชาการ”  ในวันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมนํ้าใจซายน์ SD ๑๑๗ ช้ัน ๑  
อาคารสิรินธร  คณะวิทยาศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ 
และนําไปสู่การจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ  โดยได้เชิญ  คุณวัชระ วงศ์เกิดสุข  รองศาสตราจารย์ ดร.กล่าวขวัญ  ศรีสุข  และ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน  กิ่งทอง  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์และนาํไปสู่ 
การจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ   
 

๑.๑  แนวทางปฏิบัติ 
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

ตําแหน่งทางวิชาการเป็นตําแหน่งของอาจารย์ท่ีแสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสงู มีความเช่ียวชาญ  
มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ผู้ท่ีสามารถดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
*  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
-  อาจารย์ประจํา (ข้าราชการฯ  พนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา) 
-  อาจารย์บางส่วนเวลา(พนักงานมหาวิทยาลัยบางส่วนเวลา) 
-  นักวิจัย 
 
* ผู้มิได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
-  อาจารย์พิเศษ 
-  อาจารย์อาคันตุกะ 

 
*  อาจารย์ (ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา)  มี ๓ ระดับ คือ 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
-  รองศาสตราจารย์ 
-  ศาสตราจารย์ 

 
*  อาจารย์บางส่วนเวลา  มี ๓ ระดับ คือ 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา 
-  รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา 
-  ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา 
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*  นักวิจัย  มี ๓ ระดับ คือ 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย 
-  รองศาสตราจารย์วิจัย 
-  ศาสตราจารย์วิจัย 

 
*  อาจารย์พิเศษ  มี ๓ ระดับ คือ 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
-  รองศาสตราจารย์พิเศษ 
-  ศาสตราจารย์พิเศษ 

 
*  อาจารย์อาคันตุกะ 
-  ศาสตราจารย์อาคันตุกะ 

 
 

*  ตําแหน่งทางวิชาการ อ่ืนๆ 
- ศาสตราจารย์คลินิก 
-  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
-  ศาสตราจารย์วิจัยเกียรติคุณ 
-  ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคุณ 
-  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 

 
การพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 
มี ๓ วิธี คือ  วิธีปกติ  วิธีพิเศษ  วิธีเทียบ 

 
วิธีปกติ > มีคุณสมบัติตามที่กําหนด มี ๒ แบบ ได้แก่  วิธีปกติ  ๑  และ  วิธีปกติ  ๒ 
วิธีพิเศษ > วิธีท่ีใช้แก่ผูข้อที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเช่ียวชาญ 
วิธีเทียบ > วิธีท่ีใช้แก่ผูข้อที่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการมาแล้ว 

 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
-  คุณสมบัติ ภาระงาน 

 -  ผลการสอน 
 -  ผลงานทางวิชาการ 
 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 ปริญญาตรี  ๙ ปี 
 ปริญญาโท  ๕ ปี 
 ปริญญาเอก  ๒ ปี 
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เอกสารการสอน 

 แผนการเรียนการสอน 
  ผศ   ต้องมี   เอกสารประกอบการสอน 
  รศ   ต้องมี   เอกสารคําสอน 
 

 ผลการสอน 
  ผศ   ต้องได้ระดับ  ชํานาญ 
  รศ   ต้องได้ระดับ  ชํานาญพิเศษ 
  ศ     ต้องได้ระดับ  เช่ียวชาญ 
 
 ผลงานทางวิชาการ 

  -  เป็นเจ้าของ 
  -  เป็นผู้ดําเนินการหลัก 
  -  มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
  -  เผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ./ประกาศมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์ผลงานทางวิชาการ 
 ผศ./ผศ.พิเศษ/ผศ.วิจัย/ผศ.ม.บ. 

วิธีปกติ แบบที่ ๑ (ยกเว้นข้าราชการ)  ผลงานที่ย่ืนต้องมีคุณภาพ  ระดับ ดี 
วิธีปกติ แบบที่ ๒ (ยกเว้นข้าราชการ)  ผลงานที่ย่ืนต้องมีคุณภาพ  ระดับ ดี 
วิธีพิเศษ (ยกเว้นข้าราชการ)     >  ผลงานท่ีย่ืนต้องมีคุณภาพ  ระดับ ดีมาก 

 
 รศ./รศ.พิเศษ/รศ.วิจัย/รศ.ม.บ. 

วิธีปกติ แบบที่ ๑     >  ผลงานท่ีย่ืนต้องมีคุณภาพ  ระดับ ดี 
วิธีปกติ แบบที่ ๒ (ยกเว้นข้าราชการ)     >  ผลงานท่ีย่ืนต้องมีคุณภาพ  ระดับ ดีมาก 
วิธีพิเศษ     >  ผลงานที่ย่ืนต้องมีคุณภาพ  ระดับ ดีมาก 

 
 ศ./ศ.พิเศษ/ศ.วิจัย/ศ.ม.บ. 

วิธีปกติ แบบที่ ๑     ผลงานท่ีย่ืนต้องมีคุณภาพ  ระดับ ดีมาก 
วิธีปกติ แบบที่ ๒     ผลงานท่ีย่ืนต้องมีคุณภาพ  ระดับ ดีเด่น 
วิธีพิเศษ     ผลงานที่ย่ืนต้องมีคุณภาพ  ระดับ  ดีเด่น 

 
เกณฑ์จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

-  ต้องมีความซ่ือสัตย์ทางวิชาการ  ไม่นําผลงานของผู้อ่ืน        ไม่ว่าเอกสารแผนการเรียนการสอน   
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน สื่อการสอน หนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการ  โครงการวิจัย หรือผลงาน
อ่ืนๆ  มาเป็นผลงานของตน  ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน แม้เพียงส่วนหน่ึงส่วนใดโดยไม่มีการอ้างอิงท่ีถูกต้อง 
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ตามหลักวิชาการ  และไม่กระทําอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนอัน กฎหมายระบุว่าเป็นความผิด  
รวมทั้งไม่นําผลงานทางวิชาการของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ 

-  ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบคุคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีนํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและ 
แสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

-  ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้นและสิทธิมนุษยชน 
-  ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์  ไม่มีอคติมาเก่ียวข้อง  และเสนอ 

ผลงานตามความเป็นจริง  ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหาย
แก่ผู้อ่ืน  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อความท่ีค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทาง
วิชาการ 

-  ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 
การกระทําผิด 

-  ยุติการพิจารณา 
-  ถอดถอนในกรณีแต่งต้ังแลว้   
-  ดําเนินการทางวินัย 
-  ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการน้ันทั้งหมด 
-  ห้ามขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการเป็นเวลา ๕ ปี 

 
ประเภทผลงานทางวิชาการ 

-  บทความทางวิชาการ 
-  ตํารา 
-  หนังสือ 
-  ผลงานวิจัย 
-  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
-  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 
บทความทางวิชาการ 

-  งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการกําหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน  ท้ังน้ีมีการ 
วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนําความรู้จากแหลง่ต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยท่ี
ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย     ประกอบด้วย การนําความที่แสดงเหตุผลหรือท่ีมาของ
ประเด็นท่ีต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์ และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
ท่ีครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 
ตํารา 

-  เอกสารทางวิชาการท่ีเผยแพร่แล้วและไดใ้ช้ประกอบการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา  และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบดังนี้ คํานํา สารบัญบทของเน้ือหา  สาระ
ต้องมีความทันสมัยเม่ือพิจารณาถึงวันท่ีผู้ขอแต่งต้ังย่ืนเสนอขอ มีการอธิบายหรือการวิเคราะห์สงัเคราะห์  และมีการ
อ้างอิงแหล่งขอ้มูลท่ีทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์  การสรุปเอกสารอ้างอิง และหรือบรรณานุกรมที่เขียนตามระบบ
สากล ดัชนีค้นคําหรือข้อความ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเน้ือหาทั้งหมดของรายวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือ  
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หลักสูตรก็ได้  โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์  ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชา
ในการเรียนการสอนในหลักสตูรระดับอุดมศึกษา   การอธิบายสาระมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล  แผนภาพ  
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบ จนผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจในสาระสําคัญได้โดยเบ็ดเสร็จ 

 
หนังสือ 

-  เอกสารทางวิชาการท่ีเผยแพร่แล้วท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ขอแต่งต้ังที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ไปสู่วง 
วิชาการ และ/หรือผู้อ่านท่ัวไป  โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตร  หรือต้องนํามาประกอบการ
เรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง  ท้ังนี้ จะต้องเป็นเอกสารท่ีเรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ  มีรากฐานทางวิชาการที่
ม่ันคง  และให้ทัศนะของผู้เขยีนท่ีสร้างเสรมิปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชาน้ันๆ 
และหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเน่ือง   มีการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบท่ีมีองคป์ระกอบ ดังน้ี คํานํา สารบัญ บทของเน้ือหา  
สาระต้องมีความทันสมัยเม่ือพิจารณาถึงวันท่ีจัดพิมพ์  มีการอธิบายหรือการวิเคราะห์ สังเคราะห์  และมีการอ้างอิง
แหลง่ข้อมูลทีทั่นสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์  การสรุป เอกสารอ้างอิง และหรือบรรณานุกรมที่เขียนตามระบบสากล 
ดัชนีค้นคําหรือข้อความ เผยแพร่แล้วมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

 
ผลงานวิจัย 

-  ผลงานทางวิชาการที่ได้เผยแพร่แล้วและแสดงถึงการค้นคว้าท่ีถูกต้องตามจริยธรรมของการวิจัย และอย่าง 
เป็นระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยอันเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูล  
คําตอบ  หรือข้อสรุปรวมท่ีจะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอ้ือต่อการนําวิชาการน้ันไปประยุกต์ ผลงานวิจัย
ต้องไม่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาใดใด ไม่ใช่บทคัดย่อ 
(abstract) หรอื การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster presentation) หรือการเสนอรายงานการวิจัยต่อผู้ว่าจ้างให้
ทําวิจัย ฯ 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

-  ผลงานทางวิชาการ อันเป็นส่ิงประดิษฐ์หรอืงานสร้างสรรค์  อาทิ การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง  ผลงานการ
สร้างสิง่มีชีวิตพันธ์ุใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง  ผลงานด้านศิลปะ สารานุกรมฯ  และให้หมายความรวมถึงงานแปลจาก 
ตัวงานต้นแบบที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ  ท่ีเป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ 
หรือวิทยาการสาขาอ่ืนที่มีความสําคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเม่ือนํามาแปลแล้วจะเป็นการเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทย 
เป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหน่ึงเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง ก็ได้ แต่มิใช่ เอกสาร
ประกอบการสอน  เอกสารคําสอน  สื่อการสอน บทความทางวิชาการ   ตํารา  หนังสือ  งานวิจัย   บทคัดย่อ
ผลงานวิจัย  การเสนอรายงานในการประชุมทางวิชาการ ฯ  งานแปลหนังสือหรือตําราท่ัวๆไป 

 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

-  ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ท่ีเกิดขึ้นโดยใช้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหน่ึง 
สาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
น้ีต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นทางด้านใดด้านหน่ึง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน  วิถีชีวิต  
ศิลปะวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  อาชีพ   เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง  คุณภาพชีวิต  หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงาน
ท่ีนําไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นท่ีสามารถแสดงได้เป็นท่ีประจักษ์ว่าสามารถใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการ
รับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 



  

-๖- 
 

-  ทั้งน้ี ไม่นับรวมงานที่แสวงหากําไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ     
-  จัดทําเป็นเอกสาร โดยมีคําอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานน้ัน เพ่ือช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงานท่ีทําให ้

เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้าง
ความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแงใ่ด 
 

เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน 
-  เอกสารที่ได้ใช้ประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหน่ึงหรือส่วนหน่ึงของรายวิชาตามหลักสูตรของ 

มหาวิทยาลัย  ที่สะท้อนให้เห็น เน้ือหาวิชาท่ีทันสมัย  ถูกต้อง  และวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   ประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียนการสอน  และเอกสารเน้ือหาวิชา โดย
มีการตีพิมพ์หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม  และผูข้อแต่งต้ังเป็นผู้เขียนหรือเขยีนร่วมกับผู้อ่ืน  ท้ังน้ีต้องมิใช่การลอกเลียน
ผลงาน  จัดเป็นเคร่ืองมือสําคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน 

 
เอกสารที่ใช้ประเมินเอกสารคําสอน 

-  เอกสารคําบรรยายท่ีได้ใช้สอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วนหน่ึงของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ท่ีสะท้อนให้เหน็เน้ือหาวิชาที่ทันสมัย ถูกต้อง  และวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียนการสอน และเอกสารเน้ือหาวิชา มีความสมบูรณ์กว่า
เอกสารประกอบการสอน และมีสิง่ต่างๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้น  เช่น รายช่ือบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบ
เรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเน่ือง  แผนภูมิ(chart) แถบเสียง(tape) หรือภาพเลื่อน(slide)  ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้
ประกอบการอธิบาย ภาพ  แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพ่ือขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และ
บรรณานุกรมที่ทันสมัย โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม และผูข้อแต่งต้ังเป็นผู้เขียนหรือเขยีนร่วมกับผู้อ่ืน ท้ังนี้
ต้องมิใช่การลอกเลียนผลงาน จัดเป็นเครื่องมือสําคัญของนิสิตที่นําไปศึกษาด้วยตนเองหรือศกึษาเพ่ิมเติมขึ้นจากการ
เรียนในวิชาน้ันๆ 

 
๑.๒.  ปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา 
 คุณสมบัติ 

- ภาระงานไม่ครบตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการสําหรับคณาจารย์ 
- ช่ัวโมงภาระงาน น้อยไป/มากเกิน (จนไม่มีเวลานอนพัก) 
- การสอนนอกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา-ไม่ใช่ภาระงานการสอน แต่เป็นภาระงานการบริการ

วิชาการ 
 

 ผลการสอน 
- ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นไม่ได้เข้าสังเกตุการสอน 
- เอกสารประกอบการสอน /เอกสารคําสอน ผิดประเภท   
- ไม่มีแผนการเรียนการสอน 
- ไม่ได้ระบุว่าเอกสารประกอบการบรรยาย /เอกสารคําสอน-ใช้กับรายวิชาใด เม่ือไร 
 
 
 
 



  

-๗- 
 

 ผลงานทางวิชาการ 
- บทคัดย่อ / โปสเตอร์ / รายงานการวิจัยท่ีไม่มี peer review     ไม่จัดเป็น ผลงานวิจัย 
- เป็นเจ้าของผลงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐ 
- ตัดต่อ ลอกเลียน ฯ ผลงานของคนอื่น 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน-ผิดประเภท 
- บทความวิชาการ-ไม่ใช้สําหรับ รศ. และ ศ. 
- หนังสือ/ตํารา -ไม่ได้ระบุว่าเป็นหนงัสือหรอืตํารา ไม่มีรับรอง 
- งานแปล -เป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน และต้องไม่ใช่ language translation 
- ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ขอ 
- ไม่ได้การตีพิมพ์เผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ./ประกาศมหาวิทยาลัย 
 

 อ่ืนๆ 
- ขอผิดวิธี 
- ไม่ได้เขียนเสนอเอกสารผลงานทางวิชาการตามแบบแผนสากล(APA) 

 
๑.๓  แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  

เอกสารประกอบการขอกําหนดตําแหน่ง 
 
-  ผลงานทางวิชาการ       จํานวน   ๗   ชุด 
-  ม.บ.ว. ๐๑-๕๖ หรือ ก.พ.อ. ๐๓      จํานวน   ๗   ชุด 
-  แบบตรวจสอบการเผยแพร่หนังสือหรือตํารา พร้อมคําสั่งฯ จํานวน   ๗   ชุด  (ถ้ามี) 
-  ม.บ.ว. ๑๓-๕๖ หรือแบบรับรองการมีส่วนร่วมฯ  จํานวน   ๗   ชุด 
-  ม.บ.ส. ๐๑-๕๖, ๐๒-๕๖, ๐4-๕๖, ๐๖-๕๖  จํานวน   ๗   ชุด 
 

 เอกสารอ่ืนๆ 
-  มคอ. ๓ และ มคอ. ๕     จํานวน   ๓   ชุด   
- เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน  จํานวน   ๓   ชุด  
- แบบประวัติพนักงานจากระบบงานบุคคล   จํานวน   ๑   ชุด  

 
 
 
ผู้สรุปประเด็นความรู้      นางสาวสิริมาส    คําเสียง       
หน่วยงาน     สํานักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์      
วันท่ีบนัทึก    วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙       

 
  
 
 



  

 
โครงการจัดการความรู้ (KM)  ด้านการบริหารจัดการ 

เรื่อง  “แนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ” 
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชมุน้ําใจซายน ์SD ๑๑๗ ชัน้  ๑  อาคารสิรินธร  คณะวิทยาศาสตร์ 
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ผู้สรุปประเดน็ความรู้ ...................................................................................................................... 

     หน่วยงาน ..........................................................................วันท่ีบันทึก........................................... 
 



-๑- 

 

 
ประมวลภาพกิจกรรม 

โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง “แนวทางการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ” 

ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้อง SD-117 ชั้น ๑  อาคารสิรินธร  คณะวิทยาศาสตร์ 

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

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการส่ือสารองค์กร จัดโครงการอบรม เร่ือง “หลักเกณฑ ์ขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” 
วิทยากรได้รับเกียรติจากคุณวัชระ วงศ์เกิดสุข นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา และ โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการ

บริหารจัดการ เร่ือง “แนวทางการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.
กล่าวขวัญ ศรีสุข ภาควิชาชีวเคมี และ ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง ภาควิชาชีววิทยา รว่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง

ประชุมน้ าใจซายน ์(SD-117) ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับหลกัเกณฑ์ ขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสาร และเพือ่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชนแ์ละน าไปสู่การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 

 


