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ค าน า 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในคณะซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนา
ให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในคณะสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้คณะวิทยาการจัดการมีความสามารถในการแข่งขันกับภายนอกได้ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงได้น าหลักการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management)  มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคณะ
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู้เป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือน 

คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 แล้ว
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการรายงานการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา 2560 จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ และมหาวิทยาลัย ให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้และมีความสามารถในการแข่งขันต่อไป 

    

 

 

 

 

    คณะกรรมการจัดการความรู้         
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การจัดการความรู้ (KM) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 

คณะวิทยาการจัดการ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการในปีการศึกษา 2560 มี 2 เรื่อง คือ  

1) การผลิตบัณฑิต เรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2) การเขียนผลงานทางวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ในปีการศึกษา 2560 ท้ัง 2 เรื่อง มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 
1. การจัดการความรู้การเขียนผลงานทางวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

มีกิจกรรมการจัดการความรู้ ดังนี้ 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมกับระบุบทบาทหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ  
1.2 การจัดประชุมเพื่อถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ ด้วยการ

เสวนา และเล่าเรื่องจากผู้มีประสบการณ์ 
1.3 รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ให้เป็นระบบ แล้วจัดท าเอกสารและสารสนเทศความเช่ียวชาญหรือสรุป

องค์ความรู้ของคณาจารย์ในคณะ 
1.4 ตรวจสอบข้อมูลและความรู้ท่ีได้ตรงกับเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญหรือผู้ให้ข้อมูล 
1.5 ประมลกล่ันกรององค์ความรู้ท่ีได้โดยให้ผู้เกี่ยวข้องท่ีเช่ียวชาญในแต่ละด้านได้ตรวจสอบเนื้อหา

และรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนและสมบูรณ์  
1.6 จัดท าเอกสารเผยแพร่ โดยมีช่องทางในการเข้าถึงความรู้และการประชาสัมพันธ์ใน google drive 

และ Facebook อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
1.7 น าความรู้ท่ีได้ไปใช้การปฏิบัติงาน พร้อมท้ังสรุปผลการด าเนินงานจัดการความรู้ 
 
ผลการจัดประชุมเพื่อถอดองค์ความรู้เก่ียวกับเทคนิคและวิธีการเขียนผลงานางวิชาการ  สามารถ

สรุปได้ดังนี้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และ รอง

ศาสตราจารย์ อาจารย์พี่เล้ียงท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ ได้ถ่ายทอดหลักการและให้ความรู้ ดังนี้  
เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหนงทางวิชาการ จะมีการปรับเปล่ียนเป็นเกณฑ์ใหม่

โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 จึงขอท าความเข้าใจกับอาจารย์ให้เร่งด าเนินการเพื่อให้ทัน
เกณฑ์เก่า และต้องยื่นผลงานให้ทันตามกรอบระยะเวลา แต่หากยื่นไม่ทันอาจารย์ทุกท่านจ าเป็นต้องท า
ความเข้าใจหลักเกณฑ์ใหม่ พ.ศ.2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 
 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560  
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1. การพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ให้ด ารงต าแหนงผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  

การพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ กระท าได้ 2 วิธี คือ การแต่งต้ังโดยวิธี
ปกติ และการแต่งต้ังโดยวิธีพิเศษ 

1.1 การแต่งต้ังโดยวิธีปกติ ให้ด าเนินการดังนี้ 
1.1.1 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี  
หรือ ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ 
ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้อง  ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน  ท่ีก าหนดโดย
สถาบันนั้นๆ 

ในกรณีท่ีผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งต้ังเป็นอาจารย์พิเศษ  ใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ี ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า สามหน่วย
กิตระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพท่ีใช้ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเสนอ  ขอก าหนด
ต าแหน่งมาแล้ว อาจน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาท่ีสอน  หรือปฏิบัติงานด้าน
วิชาชีพนั้นมารวมค านวณเวลาในการสอนให้สามในส่ีส่วนของเวลาท่ีท าการสอน   

ในกรณีท่ีอาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพิ่ม ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติ หน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์
ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อขอ
แต่งต้ังต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 
2) ผลการสอน  
 ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอท่ีครอบคลุมข้อมูล  ท่ีจ าเป็นทุกๆ ด้าน 

โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  และสามารถประเมิน
การเรียนรู้ได้ผลถูกต้องท่ีสุด ท้ังในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ แต่สภา
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้สูงขึ้นตามระดับต าแหน่งท่ีประเมินได้ ผู้ขอต้องมีช่ัวโมงสอนประจ าวิชาใด
วิชาหนึ่งท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบท
วิภาค และมีความช านาญในการสอน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอนท่ีผลิต
ขึ้นตามภาระงานสอน ส าหรับกรณีท่ี ผู้ขอได้ท าการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาท่ีมีผู้สอนร่วมกันหลายคน 
จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อท่ีผู้ขอเป็นผู้สอน 
แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมา
และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันตามข้อ ๕ แนวทางการประเมินผลการ
สอน ในเอกสารแนบท้าย 
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3) ผลงานทางวิชาการ   
 ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมี ปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

  (1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ  
  (2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ  
  (3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ 
  (4) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม  
 ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  หรือ
บทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (2) - (4) ได้  

 การน างานวิจัยหรืองานใดๆ ท่ีท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่
ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าไ ด้ท าการศึกษาหรือวิ จัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ  
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยท่ีเพิ่มขึ้น  
จากเดิมเท่านั้น  

 ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน 
ตามเอกสารแนบท้าย 

 
4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
  (1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็น ผลงานของตน

และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่  ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิง ผลงานเดิมตามหลัก
วิชาการ ท้ังนี้ ในลักษณะท่ีจะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  

  (2) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในผลงาน  ทางวิชาการ
ของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า  

  (3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ  ส่วน
บุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน  

  (4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ  เป็นเกณฑ์ 
ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่ขยาย
ข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ  

  (5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  
  (6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคน หรือสัตว์ ผู้

ขอต าแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ  สถาบันท่ีมีการ
ด าเนินการ 
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1.1.2 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

1) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  
2) ผลการสอน ให้ยึดตามหลักเกณฑ์การขอต าแหน่ง ผศ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่

ต้อง มีความช านาญพิเศษในการสอน  
3) ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 2 วิธี ดังนี้  
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ  
 (2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ  
 (3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง และ  
 (4) ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม  
วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ และมีปริมาณอย่าง

น้อย ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และมี

คุณภาพดี 1 เรื่อง หรือ  
 (2) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงาน ทางวิชาการใน

ลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ  
 (3) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงาน วิชาการรับใช้

สังคมซึ่งมีคุณภาพดี  
 ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์ โดยวิธีท่ี 2 นั้น ผู้ขออาจใช้ต าราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เล่ม และมี
คุณภาพดี 1 เล่ม แทนผลงานตาม (1) - (3) ได้ 

ห้ามน างานวิจัยหรืองานใดๆ ท่ีท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่า
ได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็น
ได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยท่ีเพิ่มข้ึน จากเดิมเท่านั้น 

1.1.3 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง  รอง
ศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามท่ีก าหนดไว้เหมือนกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาจ าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 

 

1.1.4 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
1) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และปฏิบัติ

หน้าท่ีในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  
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2) ผลการสอน ผู้ขอต้องมีช่ัวโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดท่ีก าหนดไว้ใน  หลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษา 

3) ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้  
 วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก  และมี

ปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  ท่ีอยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ  
 (2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ท่ีอยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้อง  ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันท้ังหมด อย่างน้อย 
5 เรื่อง 

และ  
(3) ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม  
วิธีที่ 2  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และมีปริมาณ

อย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
(1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ  
(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้อง ได้รับการเผยแพร่ ใน
ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการ รับใช้สังคม รวมกันท้ังหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง 

 ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์  และ
มนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้  

  วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก และมีปริมาณ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

  (1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ  

  (2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และผลงาน ทางวิชาการในลักษณะอื่น 
หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันท้ังหมดอย่างน้อย 2 เรื่อง และ  

  (3) ต ารา หรือ หนังสือ 2 เล่ม  
  วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และมีปริมาณ

อย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
  (1) ผลงานวิจัย 3 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ  
  (2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ ต าราหรือ หนังสือ 1 เล่ม และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันท้ังหมด อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ 

  (3) ต ารา หรือ หนังสือ 3 เล่ม 
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  ห้ามน างานวิจัยหรืองานใดๆ ท่ีท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่
ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าไ ด้ท าการศึกษาหรือวิ จัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ  
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยท่ีเพิ่มขึ้น 
จากเดิมเท่านั้น ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ การแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐาน
ว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ตามเอกสารแนบท้าย  

4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามท่ีก าหนดไว้ในการขอต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

1.2  วิธีการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติให้ด าเนินการ ดังนี้  

 1.2.1  การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  
  1)  ให้คณะวิชาเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ  พิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ ตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด พร้อม
ด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย  

  2)  ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน  โดยอาจ
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม  

  3)  ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ใน
สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้  

   (1) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งต้ังจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
   (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน 
1.3 การแต่งต้ังอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรอง
ศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีต่างไปจากท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งยังไม่ครบ
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรื อการเสนอแต่งต้ังอาจารย์ประจ าให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยท่ีผ้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน 

การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ด าเนินการ ดังนี้  
1.3.1 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  
 ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งต้ัง  

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย
ห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของท่ีประชุม 
ให้ถือเสียงข้างมาก ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

1.3.2 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  ให้เสนอผลงานทาง
วิชาการได้เฉพาะวิธีท่ี ๑ เท่านั้น และให้ด าเนินการ ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรอง
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ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งต้ัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณา
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้าง
มาก ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

1.3.3 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้
เฉพาะวิธีท่ี 1 เท่านั้น และให้ด าเนินการ ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์
โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งต้ัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของท่ีประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าส่ีในห้าเสียง ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น 

 
จากการถอดบทเรียนหลักเกณฑ์จากท้ัง 2 ฉบับสามารถ สรุปได้ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. 
รศ. และ ศ. พ.ศ.2550-2556  และ พ.ศ.2560  (มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2561) 
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เมื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เก่าและใหม่ จึงมีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ท่ีเข้าร่วมการจัดการ
ความรู้ ช้ีให้เห็นการประสบความส าเร็จจากการด าเนินงานตามระบบและกลไกของสาขาวิชาการบัญชี ซึ่ง
คณะวิทยาการจัดการมีตัวอย่างหรือรูปแบบอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชีท่ีประสบผลส าเร็จในการจัดการ
ความรู้ภายในสาขาวิชา และท าให้ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีสามารถส่งผลงานทาง
วิชาการได้ท้ังส้ิน 5 คน และปีการศึกษา 2560 อาจารย์สาขาวิชาบัญชีส่งผลงานได้เพิ่มอีก 3 คน ซึ่งปัจจุบัน
ผ่านการประเมินได้ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว 6 คน 

คณะจึงได้ด าเนินการแต่งต้ังอาจารย์พี่เล้ียงการท างานผลงานทางวิชาการอย่างเป็นทางการ (อ้างอิง
ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์พี่เล้ียงฯ) มีการอบรมเพื่อการติดตามผลอีกครั้งเมื่อวันท่ี 19-22 ธันวาคม 2560 ท่ีคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีลักษณะการตรวจทานผลงานของอาจารย์ พร้อมท้ังให้
ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น  จึงได้ถอดความรู้จากนักปฏิบัติท่ีดีภายในคณะ โดยใช้วิธีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์จากการพูดคุย การสนทนา แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และพี่สอนน้อง ของสาขาวิชาการบัญชีโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

เริ่มจากการถอดบทเรียนจากอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี น าโดยท่านคณบดี เพื่อถอดความรู้ 
ประสบการณ์ ตลอดจนเทคนิคพิเศษต่างๆ ออกมาเป็นแนวปฏิบัติในการเขียนผลงานทางวิชาการ  แล้วให้
ทีมอาจารย์ท่ีประสบผลส าเร็จท าการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจ มีการประกบคู่เขียน 
ให้กับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 18 คน  

ผลจากการจัดการความรู้ สามารถถอดบทเรียนและความรู้ต่างๆ ออกมาเป็นแนวปฏิบัติการเขียน
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งแบ่งขั้นตอนของกระบวนการด าเนินการได้เป็น 
4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการเขียนงานทางวิชาการของอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมข้อมูลเพื่อพิจารณาน ามาประกอบการเขียน 

1.1 อาจารย์จะต้องเตรียมแนวการสอนและเตรียมหนังสือท่ีจะเขียนโดย 
1.1.1 ควรเลือกเรื่องท่ีเราถนัดมากท่ีสุด 
1.1.2 เรื่องท่ีเรามีผลงานวิจัย 
1.1.3 เป็นเรื่องท่ีเราสอนเป็นประจ า 
1.1.4 เป็นเรื่องท่ีเรามีเอกสารอ้างอิงพร้อม 
1.1.5 เป็นเรื่องท่ียังไม่มีใครเขียน 
1.1.6 มีการเขียนท่ีมีแบบอย่างแตกต่างกับผู้อื่น 
1.1.7 มีความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานของวิชานั้นๆ 
1.1.8 มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น 
1.1.9 มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นอย่างสม่ าเสมอ 
1.1.10 สอน หรือปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยใช้ความรู้นั้น 
1.1.11 เป็นเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของผู้เขียนเองเป็นเรื่องท่ีควรมีเอกสารอ้างอิง

เพียงพอ 
1.2 อาจารย์อาจมีเอกสารประกอบการสอนหรือต าราท่ีได้เขียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับค าแนะน าท่ี

ถูกต้องในการเขียน 
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติการเขียนผลงาน 
สาขาวิชาการบัญชี ได้เลือก อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นสถานท่ีในการจัดท าโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพราะเห็นว่าเป็นสถานท่ีค่อนข้างมีบรรยากาศดี เหมาะส าหรับใน
การท างานซึ่งท าให้มีสมาธิในคิดวิเคราะห์และเรียบเรียงงานได้เป็นอย่างดี และสามารถให้เวลาเต็มท่ีกับการ
เขียนผลงาน เนื่องจากสาขาวิชาฯ จะไม่อนุญาตให้กลับบ้านตลอดระยะเวลาการอบรม โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 
16-20 มิถุนายน 2558 รวมเป็นเวลา 5 วัน อาจารย์ที่เข้าร่วมมีจ านวน 8 ท่าน ได้แก่  

1. ผศ.อรชุมา มูลศรี    2. ผศ.ประนมพร ข่าขันมาลี  
3. ผศ.สุริสา จัตุชัย    4. ดร.ชนัญฎา สินช่ืน  
5. ดร.รชต  สวนสวัสด์ิ    6. อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์         
7. อ.วันวิสา  เนื่องสมศรี    8. อ.กนกกาญจน์  ใต้จันทร์กอง 
 
แผนก าหนดการในแต่ละวัน มีดังนี้ 
2.1 วันท่ี 1 รับฟังการบรรยายโดยวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ และ  

ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช ท้ังสองท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเขียนผลงานทางวิชาการเป็นอย่างดี โดยรศ.
ดร. สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ ท่านไม่ใช่อาจารย์ของสาขาวิชาการบัญชี แต่ท่านมีความรู้ความเช่ียวชาญ ท่าน
สามารถช้ีแจงและแนะน าวิธีการในการเขียนต ารา การท าวิจัยและการเขียนเอกสารประกอบการสอนท่าน
วิทยากรจะมาบรรยายให้ผู้เข้าอบรมได้ฟังใช้เวลาในการบรรยายประมาณ 3 ช่ัวโมง ส่วน ผศ.ยุพาลัย ทองธิ
ราช ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี และได้รับผลงานทางวิชาการทาง ด้านการบัญชี ท่านจะมา
เน้นย้ าช้ีแจงและแนะน าวิธีการในการเขียนต ารา และการเขียนเอกสารประกอบการสอนเฉพาะของ
ทางการบัญชีใช้เวลาในการบรรยายประมาณ 3 ช่ัวโมงโดยมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1.1 จะเขียนร่วมกับใคร 
2.1.2 ก าหนดกรอบความคิด ภาพรวมของหนังสือ 
2.1.3 ก าหนดหัวเรื่อง (topic) ของแต่ละบท 
2.1.4 ก าหนดหัวข้อรอง (sub-topic) ของแต่ละบท 
2.1.5 เลือกสไตล์ในการเขียน 
2.1.6 ก าหนดจ านวนหน้าในแต่ละบท 
2.1.7 ก าหนดขนาดของหนังสือ 

2.2 วันท่ี 2 วิทยากรจะให้อาจารย์ได้หัดเขียนเอกสารประกอบการสอนและต ารามาอย่างละ 1 บท 
โดยมีวิทยากรแต่ละท่านดูแลอย่างใกล้ชิด 

2.3 วันท่ี 3 อาจารย์ได้หัดเขียนเอกสารประกอบการสอนและต าราโดยมีวิทยากรแต่ละท่านดูแล
อย่าง 

ใกล้ชิด 
2.4 วันท่ี 4 อาจารย์ได้หัดเขียนเอกสารประกอบการสอนและต ารามาอย่างละ 1 บท 
2.5 วันท่ี 5 เดินทางกลับ 

 
ขั้นตอนที่ 3 รายงานความก้าวหน้า 

หลังจากท่ีได้เข้ารับการอบรมเรียบร้อย อาจารย์ก็ต้องรายงานความก้าวหน้าต่อวิทยากรอย่าง
ต่อเนื่องโดยแบ่งอาจารย์ที่ได้เขียนผลงานแล้วออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
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3.1 อาจารย์ท่ียังไม่เคยเขียนเอกสารประกอบการสอนและต ารา จะต้องน าส่ิงท่ีเขียนได้มาส่ง
วิทยากร 

ครั้งละ 1 บท โดยวิทยากรจะใช้เวลาอ่านสักระยะ คือ ผศ.ประนมพร ข่าขันมาลี และดร.รชต  สวนสวัสด์ิ 
จากนั้นวิทยากรจะให้ค าแนะน า โดยรศ.ดร. สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ ท่านจะให้ค าแนะน าด้านการ

อ้างอิงข้อมูล สารบัญ ความร้อยเรียง และการจัดรูปเล่ม หลังจากผศ.ประนมพร ข่าขันมาลี ได้รับค าแนะน า
จากท่านรศ.ดร. สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ แล้วจะต้องน าไปแก้ไขให้ถูกต้องตามค าแนะน า หลังจากนั้น ผศ.
ประนมพร ข่าขันมาลี จะน าเอกสารประกอบการสอนและต าราท่ีแก้ไขแล้วไปให้ท่าน ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช 
ได้อ่านในส่วนของเนื้อหาทางการบัญชี ท่านจะให้ค าแนะน าในส่วนของทฤษฎี ความเช่ือมโยง ความเป็น
ปัจจุบัน โดยวิทยากรจะใช้เวลาอ่านสักระยะ จากนั้น ผศ.ประนมพร ข่าขันมาลี จะต้องน าไปแก้ไขให้
ถูกต้องตามค าแนะน า 

3.2 อาจารย์ท่ีมีเอกสารประกอบการสอนหรือต าราท่ีได้เขียนไว้แล้ว จะต้องน าผลงานนั้นมาให้  
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช ได้อ่านท้ังหมด ท่านจะให้ค าแนะน าในทุกเรื่องเช่น ทฤษฎี ความเช่ือมโยง ความเป็น
ปัจจุบัน ความร้อยเรียง อาจารย์จะต้องน าไปแก้ไขให้ถูกต้องตามค าแนะน าซึ่งจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง 
ได้แก่ อ.สุริสา จัตุชัย อ.อรชุมา มูลศรี อ.วันวิสา เนื่องสมศรี และ ดร.ชนัญฎา สินช่ืน 
 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผล และสรุปผล 
อาจารย์จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี 3  จนครบทุกบทกระท่ังเป็นรูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ แล้วน าส่งให้

รูปเล่มให้ท่าน ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช อ่านอีกครั้งหนึ่งก่อนจะด าเนินการส่งรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ไปยัง
มหาวิทยาลัยเพื่อขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
 

ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สรุปอาจารย์ท่ีเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้วสามารถ

แสดงได้ตามตารางข้างล่างดังนี้ 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล วัน เดือน ป ี
ส่งของผลงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ วัน/เดือน/ปี 
ด ารงต าแหน่ง 

ผลการตรวจจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 ผศ.อรชุมา  มูลศร ี 7 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22 ตุลาคม 2560  
2 ผศ.สุรสิา จัตุชัย 18 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 มกราคม 2560  
3 ผศ.ประนมพร ข่าขันมาลี  7 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 มิถุนายน 2560  
4 อ.วันวิสา เน่ืองสมศรี ส่งแก้ไข 

19 ธันวาคม 2560 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 มกราคม 2561  

5 อ.ขนิษฐา  ศักด์ิสุรีย์มงคล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 มกราคม 2561  
6 อ.ปิญะธิดา  อมรภิญโญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 ตุลาคม 2560  
7 ดร.ชนัญฎา สินชื่น 2 มีนาคม 2560   ก าลังแก้ไข 
8 ดร.รชต  สวนสวัสด์ิ เมษายน 2560   ก าลังแก้ไข 
9 อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการเขียน
ผลงาน 
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แนวปฏิบัติท่ีดีในการส่งเสริมให้อาจารย์ เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

จากการถอดบทเรียนในกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์เขียนผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ของสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการเห็นว่ากระบวนการดังกล่าว ก่อให้เกิดผลท่ีเป็น
รูปธรรมท าให้อาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชีได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น คณะฯ จึงได้
น ามาปรับใช้กับอาจารย์ในคณะฯ  ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนของกระบวนการด าเนินการได้เป็น 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมข้อมูลเพื่อพิจารณาน ามาประกอบการเขียน 
1.1 อาจารย์จะต้องเตรียมแนวการสอนและเตรียมหนังสือท่ีจะเขียนโดย 

1.1.1 ควรเลือกเรื่องท่ีเราถนัดมากท่ีสุด 
1.1.2 เรื่องท่ีเรามีผลงานวิจัย 
1.1.3 เป็นเรื่องท่ีเราสอนเป็นประจ า 
1.1.4 เป็นเรื่องท่ีเรามีเอกสารอ้างอิงพร้อม 
1.1.5 เป็นเรื่องท่ียังไม่มีใครเขียน 
1.1.6 มีการเขียนท่ีมีแบบอย่างแตกต่างกับผู้อื่น 
1.1.7 มีความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานของวิชานั้นๆ 
1.1.8 มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น 
1.1.9 มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นอย่างสม่ าเสมอ 
1.1.10 สอน หรือปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยใช้ความรู้นั้น 
1.1.11 เป็นเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของผู้เขียนเองเป็นเรื่องท่ีควรมีเอกสารอ้างอิง

เพียงพอ 
1.2 อาจารย์อาจมีเอกสารประกอบการสอนหรือต าราท่ีได้เขียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับค าแนะน าท่ี

ถูกต้องในการเขียน 
 

ขั้นตอนที่ 2 ข้ันปฏิบัติการเขียนผลงาน 
คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ณ เชียง

คานเม้าท์เทนริเวอร์ อ.เชียงคาน จ.เลย  ในระหว่างวันท่ี  โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 12 - 15 มิถุนายน 2560 และ
วันท่ี 19-22 ธันวาคม 2560 โดยมีอาจารย์ที่เข้าร่วมมีจ านวน 18 ท่าน  

แผนก าหนดการในแต่ละวัน มีดังนี้ 
2.1 วันท่ี 1 รับฟังการบรรยายโดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ  

ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช และผศ.วราพร  กรีเทพ  โดยวิทยากร จะมาเน้นย้ าช้ีแจงและแนะน าวิธีการในการ
เขียนต ารา และการเขียนเอกสารประกอบการสอนเฉพาะใช้เวลาในการบรรยายประมาณ 3 ช่ัวโมงโดยมี
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1.1 จะเขียนร่วมกับใคร 
2.1.2 ก าหนดกรอบความคิด ภาพรวมของหนังสือ 
2.1.3 ก าหนดหัวเรื่อง (topic) ของแต่ละบท 
2.1.4 ก าหนดหัวข้อรอง (sub-topic) ของแต่ละบท 
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2.1.5 เลือกสไตล์ในการเขียน 
2.1.6 ก าหนดจ านวนหน้าในแต่ละบท 
2.1.7 ก าหนดขนาดของหนังสือ 

2.2 วันท่ี 2 วิทยากรจะให้อาจารย์ได้หัดเขียนเอกสารประกอบการสอนและต ารามาอย่างละ 1 บท 
โดยมีวิทยากรแต่ละท่านดูแลอย่างใกล้ชิด 
 2.3 วันท่ี 3 อาจารย์ได้หัดเขียนเอกสารประกอบการสอนและต าราโดยมีวิทยากรแต่ละท่านดูแล
อย่างใกล้ชิด 

 
ขั้นตอนที่ 3 รายงานความก้าวหน้า 
หลังจากท่ีได้เข้ารับการอบรมเรียบร้อย อาจารย์ก็ต้องรายงานความก้าวหน้าต่อวิทยากรอย่าง

ต่อเนื่องโดยแบ่งอาจารย์ที่ได้เขียนผลงานแล้วออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
3.1 อาจารย์ท่ียังไม่เคยเขียนเอกสารประกอบการสอนและต ารา จะต้องน าส่ิงท่ีเขียนได้มาส่ง
วิทยากร 

ครั้งละ 1 บท โดยวิทยากรจะใช้เวลาอ่านสักระยะ คือ ผศ.ประนมพร ข่าขันมาลี และดร.รชต  สวนสวัสด์ิ 
จากนั้นวิทยากรจะให้ค าแนะน า โดยรศ.ดร. สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ ท่านจะให้ค าแนะน าด้านการ

อ้างอิงข้อมูล สารบัญ ความร้อยเรียง และการจัดรูปเล่ม หลังจากผศ.ประนมพร ข่าขันมาลี ได้รับค าแนะน า
จากท่านรศ.ดร. สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ แล้วจะต้องน าไปแก้ไขให้ถูกต้องตามค าแนะน า หลังจากนั้น ผศ.
ประนมพร ข่าขันมาลี จะน าเอกสารประกอบการสอนและต าราท่ีแก้ไขแล้วไปให้ท่าน ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช 
ได้อ่านในส่วนของเนื้อหาทางการบัญชี ท่านจะให้ค าแนะน าในส่วนของทฤษฎี ความเช่ือมโยง ความเป็น
ปัจจุบัน โดยวิทยากรจะใช้เวลาอ่านสักระยะ จากนั้น ผศ.ประนมพร ข่าขันมาลี จะต้องน าไปแก้ไขให้
ถูกต้องตามค าแนะน า 

3.2 อาจารย์ท่ีมีเอกสารประกอบการสอนหรือต าราท่ีได้เขียนไว้แล้ว จะต้องน าผลงานนั้นมาให้  
ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช ได้อ่านท้ังหมด ท่านจะให้ค าแนะน าในทุกเรื่องเช่น ทฤษฎี ความเช่ือมโยง ความเป็น
ปัจจุบัน ความร้อยเรียง อาจารย์จะต้องน าไปแก้ไขให้ถูกต้องตามค าแนะน าซึ่งจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง 
ได้แก่ อ.สุริสา จัตุชัย อ.อรชุมา มูลศรี อ.วันวิสา เนื่องสมศรี และดร.ชนัญฎา สินช่ืน 
 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผล และสรุปผล 
อาจารย์จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี 3  จนครบทุกบทกระท่ังเป็นรูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ แล้วน าส่งให้

รูปเล่มให้ท่าน ผศ.ยุพาลัย ทองธิราชอ่านอีกครั้งหนึ่งก่อนจะด าเนินการส่งรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ไปยัง
มหาวิทยาลัยเพื่อขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
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ผลจากการด าเนินงานเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
1) คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 มีการระบุบทบาท

หน้าท่ีและองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ปฏิบัติ 
2) มีแผนการจัดการความรู้ 2 ด้าน คือ แผนด้านการผลิตบัณฑิต และแผนด้านการวิจัย  
3) ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา พบว่า มีการด าเนินงานจัดการความรู้ด้านการผลิต 2 เรื่อง 

ได้แก่  
3.1) การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ได้ด าเนินการเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องจากคณะมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ร่วมกันทุกหลักสูตรมาแล้ว 
10 กว่าปี ท าให้ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการท้ังจากอาจารย์นิเทศนักศึกษา และ
นักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะจึงได้ด าเนินงานมีการแต่งต้ังอาจารย์คณะกรรมการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ และอาจารย์คณะท างานรายวิชาฝึกประสบการณ์ฯ โดยเป็นตัวแทนอาจารย์จากทุก
สาขาวิชา มีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนและสร้างแนวปฏิบัติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ตลอดปีการศึกษา 2560 ท าให้สามารถได้คู่มือและแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกสาขาวิชาท่ีสมบูรณ์ในการใช้ประกอบรายวิชา เพื่อให้เกิด
แนวปฏิบัติอย่างเดียวกันของท้ังอาจารย์และนักศึกษา 

3.2) การจัดการความรู้เรื่องการท าผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ใน
คณะ และสามารถถอดบทเรียนจนได้แนวปฏิบัติท่ีดี ดังนี้  

(1) มีการประมวลและกล่ันกรองความรู้ ท้ังจากเนื้อหารายวิชาจากต าราและเอกสารอื่นๆ เพื่อ
ถ่ายทอดให้อาจารย์ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันท่ี 14-18 ธันวาคม 2560 มีการช่วยอ่านและ
ตรวจสอบผลงานอย่างใกล้ชิด จนท าให้อาจารย์มีผลงานท่ีคืบหน้าและสามารถส่งผลงานได้ถึง 2 คน 

(2) การแต่งต้ังและจัดพี่เล้ียงในสาขาวิชาหรือศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันให้กับอาจารย์ที่ก าลังท า
ผลงานวิชาการ เพื่อคอยให้ค าปรึกษาเทคนิคและวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ รวมถึงการกระตุ้นและ
ผลักดันให้อาจารย์สามารถเขียนผลงานวิชาการให้ส าเร็จ ได้แก่ 

- รศ.ดร.สุทัศนา  เป็นพี่เล้ียงให้กับ อ.รุ่งตะวัน อ.ณพล และ อ.ระพีพรรณ  
- ผศ.ดร.วัชรพร  เป็นพี่เล้ียงให้กับ อ.สุวัฒนา  
- ผศ.วราพร เป็นพี่เล้ียงในการท าวิจัยและเขียนบทความให้กับ อ.นวียา  
- ผศ.สุริสา, ผศ.อรชุมา เป็นพี่เล้ียงในการเขียนหนังสือให้กับ อ.ธวัลรัตน์ สาขาการบัญชี 
- ผศ.ศุภกฤต เป็นพี่เล้ียงในการท าวิจัยและเขียนบทความให้กับ อ.ศักรินทร์ สาขา

เศรษฐศาสตร์ 
- ผศ.โชคชัย เป็นพี่เล้ียงให้กับ อ.สุพจน์  อ.สุพักตร์ และ อ.เสาวนีย์ สาขาวิชาการเงิน 

(3) ท าให้ปัจจุบันมีอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการใกล้จะสมบูรณ์ถึง 3 เล่ม ได้แก่  
- อ.สุพจน์ รายวิชาการเงินส่วนบุคคล   
- อ.ธวัลรัตน์ รายวิชาการวางแผนและควบคุมก าไร 
- อ.สุวัฒนา รายวิชาหลักการประชาสัมพันธ์ 

(4) ท าให้ปัจจุบันมีอาจารย์ที่สามารถท าผลงานส าเร็จและได้ยื่นส่งเพื่อขอก าหนดต าแหน่งไป
แล้ว 2 เล่ม ได้แก่  

- อ.รุ่งตะวนั ส่งต าราเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน และเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย ์
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- อ.ระพีพรรณ ส่งต าราเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ และเอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(5) มีการเข้าถึงความรู้ โดยอาจารย์สามารถยืม-คืนเอกสารประกอบการสอนมีการประเมินผล
การจัดท าเอกสารประกอบการเรียน 

(6) มีการแบ่งปนัและแลกเปล่ียนความรู้ การจัดท าผลงานทางวิชาการและการวิจัยทุกช่องทาง
การส่ือสาร  

(7) มีการเรียนรู้ โดยการน าผลงานวิชาการท่ีผ่านการอบรมไปสู่การจัดการเรียนการสอนใน 
มคอ.3 ของปีการศึกษา 2561 สามารถจัดท าเป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการภูมิปัญญา อ.ระ
พีพรรณ และรายวิชาการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ของ อ.รุ่งตะวนั  

(8) การจัดการความรู้ท้ัง 2 ประเด็นได้มีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยการน าความรู้ท่ี
รวบรวมได้มาจัดท าเอกสาร 

 
2. การจัดการความรู้ : การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 คณะวิทยาการจัดการมีการบริหารจัดการการเรียนการสอน รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ของทุกหลักสูตรโดยร่วมกัน โดยแบ่งหน้าท่ีคณะกรรมการออกเป็น 2 ระดับ คือ 

1. คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะวิทยาการจัดการ   
โดยกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา และเลขานุการ จากทุกสาขาวิชา  
บทบาทหน้าท่ี   ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  

2. คณะกรรมการด าเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

โดยกรรมการประกอบด้วย อาจารย์ประจ าจากทุกสาขาวิชา สาขาวิชาละไม่น้อยกว่า 1 คน 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 มีคณะกรรมการด าเนินงานท้ังส้ิน 17 คน ประกอบด้วย 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศวิมล  บัวราษฎร์ กรรมการ (สาขาวิชาการตลาด) 
2) อ.คมกริช  สนิทชน กรรมการ (สาขาวิชาการตลาด) 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา  ธัญสุนทรสกุล กรรมการ (สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป) 
4) อ.วฤธรณ์  ตุลย์ณวัฒน์ กรรมการ (สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป) 
5) ดร.รชต  สวนสวัสด์ิ กรรมการ (สาขาวิชาการบัญชี) 
6) อ.ปิญะธิดา กรรมการ (สาขาวิชาการบัญชี) 
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ กรรมการ (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
8) ดร.สาวิตรี  บุญมี  กรรมการ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
9) อ.สมวรร  ธนศรีพนิชชัย  กรรมการ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
10) อ.นิษา  ศักด์ิชูวงษ์  กรรมการ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
11) อ.เสกศิลป์  มณีศรี  กรรมการ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
12) อ.ปิยะภรณ์  ไพทยาภรณ์  กรรมการ (สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว) 
13) อ.ปริชญา  อุดมผล กรรมการ (สาขาวิชาการจัดการโรงแรม) 
14) อ.ปารนารี  บ่วยฤกษ์ดี กรรมการ (สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด) 
15) อ.สาวิณี  สุริยันรัตกร  กรรมการ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
16) อ.สุพักต์  มะกุล  กรรมการ (สาขาวิชาการเงิน) 
17) อ.สุวัฒนา  ดีวงษ์  กรรมการ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) 
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บทบาทหน้าท่ี   การบริหารจัดการ และด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
 

เนื่องจากทุกหลักสูตรจะมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 350 ช่ัวโมง เป็นรายวิชาเอก
บังคับ ท่ีนักศึกษาทุกคนต้องออกฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ ท้ังจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 2-3 เดือน รวมช่ัวโมงแล้วไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง และเนื่องจากเป็นการ
บริหารจัดการรวมทุกหลักสูตร รวมแล้วกว่าปีละ 1,000 คน จึงท ารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องมี
การก าหนดขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ตลอดจนเงื่อนไข ระเบียบต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน คณะกรรมการท้ัง 2 ส่วน จึงได้มีข้อสรุปเพื่อหาแนวทางท่ีดีในการด าเนินงานของฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแก่นักศึกษา  

คณะ จึงจัดโครงการเพื่อจัดการความรู้ท่ีอยู่ในตัวของคณะกรรมการทุกคนท่ีล้วนแล้วแต่มี
ประสบการณ์ในการท างาน และการออกนิเทศนักศึกษา โดยใช้วิธีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทุก
เดือน ท้ังก่อนและหลังเปิดภาคเรียน และก่อนและหลังนักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชานี้  จากการประชุม
หารือกันท าให้สามารถสรุปกลไกและกระบวนการ และแนวทางปฏิบัติในการออกฝึกงานแก่นักศึกษา ดังนี้ 
 
 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1) นักศึกษาต้องผ่านการเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร โดยเกรดเฉล่ียสะสมก่อน
ออกฝึกประสบการณ์ต้องไม่น้อยกว่า 2.00 

2) ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ช้ันปีท่ี 4 หน่วยกิตรวมต้องไม่ต่ ากว่า 100 หน่วยกิต  
3) ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน (2 ปีต่อเนื่อง) และนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ช้ันปีท่ี 3 

หน่วยกิตรวมไม่ต่ ากว่า 80 หน่วยกิต  
โดยตรวจสอบได้จากรายละเอียดใบแจ้งผลการเรียนท้ังหมดท่ีนักศึกษาแนบ ถ้าไม่มีรายละเอียดผล

การเรียนท่ีผ่านมาท้ังหมดมาแสดงจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
จากการจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะกรรมการ

ด าเนินงานฯ สามารถสรุปและรวบรวมเป็นคู่มือปฏิบัติงานได้  
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ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าประชุมเพ่ือรับฟังรายละเอียด 

รับเอกสารแบบขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(PE01) 

น าแบบขอฝึกฯ (PE01) ย่ืนที่ คุณดาว  
ศูนย์ฝึกฯ ห้องส านักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2  

เพ่ือรับเอกสาร PE02, PE03, PE04 

สถานประกอบการพิจารณา 

พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือลงความเห็นอนุญาตใน
เอกสาร PE02 

ไม่อนุญาต 

รับ 

ประกาศการพิจารณาเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(บอร์ดติดประกาศชั้น 1) 

นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกฯ 
(นักศึกษาท่ีไม่เข้าปฐมนิเทศจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกฯ) 

พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ 
นักศึกษาและสถานประกอบการ 

อนุญาต 

ติดต่อขอฝึกฯ ตามสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต
จากอาจารย์นิเทศ 

ไม่รับ 

คณะกรรมการฝึกฯ พิจารณาเอกสาร 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รอการนิเทศจากอาจารย์นิเทศ 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่งเอกสารที่
อาจารย์นิเทศ ดังน้ี 
    1. สมุดบันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เล่มชมพู) 
    2. แบบประเมินจากหัวหน้าหน่วยงาน 
    3. เล่มรายงาน 
    4. หนังสือส่งตัวกลับสถาบันฯ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


