บันทึกการจัดการความรู้ (KM)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การจัดทาผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งชานาญการ กรอบตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์
รายละเอียด (ใคร / ทาอะไร / ที่ไหน / เมื่อไหร่ / อย่างไร)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การ
จัดทาผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งชานาญการ กรอบตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ โดยเชิญผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
และบุคลากรสายสนับสนุน ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันแสดงความ
คิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นประเด็ น การจั ด ท าผลงานเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง ช านาญการ กรอบต าแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์ โดยเชิญดร.ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ สังกัดสถาบันวิท ยาศาสตร์ทาง
ทะเล มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ร่ ว มกั น เปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละสรุ ป ประเด็ น ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ เมื่ อ วั น อั ง คารที่ ๕ สิ ง หาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมนาใจซายน์ SD 117 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลเป็นประการใด
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ดร.ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา ดร.สวามินี ธีระวุฒิ ดร.ศิริพรรณ
บรรหาร ดร.กัญจน์ชญาหงส์เลิศคงสกุล ดร.ชุลีพร พุฒนวล ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์ เ นท ดร.อโนชา สุ ข สมบู ร ณ์
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ นางกฤติกา วัฒนพันธุ์ นายกมล สมพันธุ์ นายจรูญจันทร์เจริญ นายนิวัฒ น์ วงษ์พยัคฆ์
นางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ นายรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ นางสาววรนาฎ จงโยธา นางสาวประภารัตน์ มณีรัตน์
นายบรรจง จักรกลจันทร์ นายสุรพงษ์ ธงชัย นางรังสิมา สูตรอนันต์ นายสรนนท์ วัฒนพันธุ์ นางสาวมีลักษณ์
ชัยกิตติเจริญวุฒิ นายพิทยุตม์ ประทุมรัตน์ นางสาวลลิต ขาวงษ์รัตนโยธิน นางสาวกนกวรรณ พูนดี นายศุภกิจ
ศรีสวัสดิ์ นางปรีดาวรรณ พรงาม นางสาวจันทนีย์ นพรัตน์อาภากุล นางสาวสุติรัตน์ ปุ่ น ประเสริ ฐ นางสาวสมฤดี
หวานระรื่น นางศิวไลซ์ คนฉลาด ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง นางสาวสิ ริมาส คาเสี ยง ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์
เกตุแก้ว นายธนพัฒ พรหมทา และนางสาวพรพรรณ สีลาผอง ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรู้เกี่ยวกับ การ
จัดทาผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งชานาญการ กรอบตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และสรุปเป็นบันทึกการจัดการความรู้
ได้ ดังนี
แนวทางการปฏิบัติ
การขอกาหนดตาแหน่งให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๐๐๑ / ๒๕๕๕ เรื่อง การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตังพนักงาน ให้ดารงตาแหน่งสูงขึน พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยสรุป ดังนี
วิธีการขอกาหนดตาแหน่ง
๑. วิธีปกติ
คุณสมบัติครบตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กาหนด คือ
๑. กาหนดตาแหน่งผู้ชานาญการ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
* บรรจุ ป.ตรี ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตังแต่ ๙ ปี
* บรรจุ ป.โท ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตังแต่ ๕ ปี
* บรรจุ ป.เอก ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตังแต่ ๒ ปี

๒
๒. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขันต่าของระดับที่แต่งตัง
กรณีขอกาหนดตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ต้องเป็นผู้ชานาญการ หรือ ผู้ชานาญการวิชาชีพเฉพาะมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี
กรณีขอกาหนดตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒. วิธีการพิเศษ
เป็นกรณีทคี่ ุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งกาหนดไว้ ดังนี
* ระยะเวลาปฏิบัติงาน น้อยกว่าที่กาหนด
* ขอกาหนดตาแหน่งสูงขึนโดยไมได้มีตาแหน่งระดับต่ากว่ามาก่อน
* การขอเปลี่ยนตาแหน่ง ในสาขาที่แตกต่างจากสาขาเดิม
* เงินเดือนต่ากว่าขันต่าของระดับที่แต่งตัง
ผลงานที่ใช้ในการยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึนเสนอประวัติ และผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ประกอบด้วย
๑. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ สังเคราะห์ ( ๑ เรื่อง) และ
๒. งานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน (๑ เรื่อง)
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑. ไม่มีตัวอย่างของงานวิจัย งานวิเคราะห์ หรืองานสังเคราะห์ให้ดูเป็นตัวอย่างทาให้ยากต่อการเริ่มเขียน
ผลงานเนื่องจากยังขาดทิศทาง และตัวอย่างที่ดีในการเขียน
๒. ปัญหาในการกาหนดหัวข้อเรื่องของการเขียนผลงานวิจัย งานวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ดี และแนวปฏิบัติ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตผลงานยังไม่ชัดเจน หรือที่เห็นว่าจะผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินได้ง่ายขึน
๓. การจัดเก็บเอกสารสาหรับบุคลากรที่จะใช้ในการประเมินค่างาน ควรมีการจัดเก็บที่เป็นระบบและใช้
ประกอบหรือตรวจสอบได้ทุกเมื่อ
๔. ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนผลงานวิจัย งานวิเคราะห์และงานสังเคราะห์ให้แก่
บุคลากรสายสนับสนุน จากวิทยากรผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ตรง โดยลงรายะเอียดในการเขียน
ทีละบท เพือ่ ให้เห็นภาพมากขึน
เสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี
๑. งานวิจัยที่จะใช้ในการเสนอขอตาแหน่งชานาญการ ควรนาไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิใน
การตรวจสอบผลงานก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินได้ง่ายขึน
๒. งานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนงานในลักษณะอื่น ที่จะใช้ประกอบในการเสนอขอตาแหน่งชานาญการ ควร
จัดทาเป็นรายงานในลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์
๓. งานนวัตกรรม ไม่ควรนาไปขอจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร เนื่องจากมีขันตอนยาวนาน ดังนัน เพื่อความ
รวดเร็วควร เขียนเค้าโครงเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแทน เนืองจากจะมีระยะเวลาที่รวดเร็วกว่า
๔. แบบฟอร์มในการเขียนผลงานวิจัย งานวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ควรใช้แบบฟอร์มของสภาวิจัย เพื่อให้
รายงานการวิจัย มีรายละเอียด หัวข้อครบถ้วนง่ายต่อการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ

๓
ภาพประกอบ

๔

ผู้สรุปประเด็นความรู้ : ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง
ผู้บันทึก : นางสาวสิริมาส คาเสียง
นางสาวสมฤดี หวานระรื่น
วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

