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- กลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- แนวทางการทํางานวิจัย สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
- งานวันวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
- การกําหนดภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
- คุณภาพการเรียนการสอน การให้คะแนน การส่งคะแนน และนิสิตตกค้าง
- การประเมินความดีความชอบ รอบท่ี ๒
- การบริหารงานในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ ๓ การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสํานึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
และสือสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

กลยุทธ์ที่ ๕ การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

การวิจยัเฉพาะเร่ืองแบบเจาะลกึ

ปริญญาท่ีจบ, งานสอน, ประสบการณ์

สิ่งท่ีต้องเพ่ิมเติม

๑. ความรู้ทางวิชาการ
๒. ประสบการณ์ด้านการปฏิบตัิ
๓. ท่ีปรึกษา
๔. ผู้ วิจยัร่วม ผู้ให้การสนบัสนนุ
๕. ความรอบรู้ในเหตกุารณ์
๖. การร่วมประชมุสมัมนาทางวิชาการ
๗. สมาคมทางวิชาการ, วิชาชีพ
๘. กฎ ระเบียบ ต่างๆ

ผลงานวิจยัระดบันานาชาติ

การพฒันางานไปสูเ่ชิงพานิชย์

การพฒันางานวิจยัไปสูช่มุชน

แนวทางการวิจยั 
การวิจยัเบือ้งต้น

ผลงานวิจยัระดบัชาติ

ผลงานนวตักรรม สทิธิทาง
ปัญญา, สทิธิบตัร ฯลฯ

การสร้างความร่วมมือ 
ผลงานวิจยั

การเรียน การสอน ตํารา

๑. จรรยาบรรณของนกัวิจยั
๒. จรรยาบรรณการใช้สตัว์ทดลอง
๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๔. หลกัของความเป็นมนษุย์ ฯลฯ

สิ่งท่ีมีและสร้างสรร ผลท่ีเกิดได้

Business Unit

ทุนในการพัฒนางานวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
การให้บริการวิชาการ
การเกิดธุรกิจ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
การยอมรับในสังคม
เครื่อข่ายความร่วมมือฯ
ฯลฯ

การมุ่งสูส่งัคม
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การสนบัสนนุทนุวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิจยัรุ่นใหม่

ทนุสนบัสนนุก่อนการขอทนุวิจยั

การให้บริการปรึกษา
การวิจยั

การพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั

นกัวิจยัอาคนัตกุะ

การวิจยัเชิงพืน้ท่ี
การสนบัสนนุประชมุวิชาการนานาชาติ
ในต่างประเทศ

การสนบัสนนุประชมุวิชาการระดบัชาติ
และระดบันานาชาติในประเทศ

การวิจยัเพ่ือการตีพมิพ์ระดบันานาชาติ

การวิจยัและพฒันาต่อยอดเพ่ือใช้ประโยชน์
เชิงพานิชย์

ผู้ ช่วยสอนและอาจารย์บางส่วน
ของเวลา

ศาสตราจารย์อาคนัตกุะ

ส่งเสริมการวิจยัร่วมต่างประเทศ

การวิจยัตามยทุธศาสตร์และนโยบาย
ของมหาวิทยาลยัฯ

สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการตีพมิพ์ผลงาน
วิจยัในวารสารนานาชาติ

รางวลัผลงานตีพมิพ์ระดบัชาติ
และนานาชาติ

การประกาศเกียรติคณุนกัวิจยั
และหน่วยงานท่ีทําผลงานวิจยั

การสนบัสนนุการวิจยัสายสนบัสนนุ

การวิจยัร่วมกบัภาคเอกชน

การสนบัสนนุการวิจยัของนิสิต
นกัศกึษาในต่างประเทศ

สนบัสนนุการไปประชมุวิชาการนานาชาติ
ในต่างประเทศของนิสิต นกัศกึษา

การสนบัสนนุการทําบณัฑิตนิพนธ์
วิทยานิพนธ์และดษุฏีนิพนธ์ พืน้ฐานความรู้ด้านวิชาการพืน้ฐานความรู้ด้านวิชาการ

การมอบโล่และเกียรติบัตร
  - ตําแหน่งทางวิชาการ
  - ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่ สกอ. รับรอง
  - ผลงานจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และนวัตกรรม
  - สาขาที่มีผลงานวิจัยสูงที่สุด (ผลงานต่อจํานวนนักวิจัย)
  - บุคลากรสร้างช่ือเสียง หรือได้รับรางวัลจากภายนอก
  - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ๒ กลุ่มงาน
  - สาขาที่จัดนิทรรศการดีเด่น
  - ผู้ชนะการประกวดจรวดขวดน้ํา

การมอบเกียรติบัตร
  - นิสิตสร้างช่ือเสียงจากภายนอก
  - นิสิตได้คะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา
  - นิสิตความประพฤติดี เรียบร้อย มารยาทดี แต่งกายดี
        สาขาละ ๒ คน (หญิง และชาย)

นิทรรศการ
  - เทิดพระเกียรติ 
  - สาขาวิชาต่างๆ
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การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ

ส่งเร่ืองเต็ม

ส่งบทคัดย่อ
ตีพิมพ์ใน

วารสารงานวิจัย

รายงานฉบับ
สมบูรณ์

รางวัลนําเสนอ

ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

๑. อาจารย์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓. รองศาสตราจารย์
๔. ศาสตราจารย์

ภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

๑. ภาระงานสอน
๒. ภาระงานท่ีปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ
       - งานวิจัย
       - งานแต่งหรือเรียบเรียงตําราหรือหนังสือ
       - งานสร้างสรรค์ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน
             ที่เทียบได้กับงานวิจัย
       - งานเขียนบทความทางวิชาการ
๓. ภาระงานอ่ืนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

(๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
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- การเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพ
- การให้คะแนนอย่างถูกต้องและยุติธรรม 
- การส่งคะแนนให้ตรงต่อเวลา 
- บริหารนิสิตตกค้าง
- การทําบัณฑิตนิพนธ์
- การให้การดูแลนิสิตในสาขาวิชา

หน้าที่หลักของคณาจารย์ในมหาวทิยาลัยมี 4 ประการคือ

1. การสอน
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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http://world.yale.edu/sites/default/files/repu-rodrigo500.gif

http://giving.yale.edu/sites/default/files/imce/Magliocco_008%20web.jpg

1. สร้างอารมณ์ให้เป็นกลางๆ
2. สร้างปณิธานส่วนตัว

- ฉันต้องเก่ง
- ฉันทํางานได้ทุกอย่าง
- ฉันเรียนให้จบใน 3 ปี ฯลฯ

3. สร้างบทบาทสมมุติ
4. สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม
5. รื้อฟื้นความสําเร็จท่ีผ่านมา
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เดินไปให้ถูกต้องจนถึงจุดหมายปลายทาง

ชีวิตคืออะไร
1. ร่างกาย เป้าหมายสูงสุดคือ วิวัฒนาการสูงสุด
2. จิต หรือ วิญญาณ คือ สติปัญญา

Community Engaged Learning, Teaching and 
Scholarship, Office of Academic Affairs,
Loyola University New Orleans
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๑. ชั่วโมงสอนแต่ละสัปดาห์ (ไม่นับวิชาศึกษาท่ัวไป และภาคพิเศษ)
๒. ส่งผลการเรียนตามกําหนดเวลา
๓. การได้รับทุนวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย / บทความวิชาการ
๔. เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์จากงานวิจัย / บัณฑิตนิพนธ์จากการฝึกงาน
๕. การให้บริหารวิชาการและการนําผลงานวิจัยไปใช้กับชุมชนหรือใช้ในการเรียนการสอน
๖. การผลิตหนังสือ / ตํารา / เอกสารคําสอน / เอกสารประกอบการสอน ท่ีใช้ขอตําแหน่งทางวิชาการได้
๗. ช่วยเหลืองานบํารุงศิลปะ/วัฒนธรรมและการมีจิตอาสาช่วยของคณะวิทยาศาสตร์ฯ หรือมหาวิทยาลัย
๘. เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาแนะแนวการศึกษาให้แก่นิสิต-นักศึกษา

แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ของข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบบ ป. มบส-๑

สาขาวิชา

หน.ภาควิชา

หน.สํานักงานฯ

รองคณบดี

คณบดี หนังสือออกจากคณะ

รายงานการประชุมฯ

รูปแบบรายงานการประชุม

๑. วาระการประชมุ
๒. รายงานการประชมุ
๓. สรุปย่อ
๔. การติดตามวาระการประชุม

เรื่องสําคญัที่ผ่านการประชมุสาขาวิชา
   - อัตรากําลังประจําสาขาวิชา
   - แผนการใช้งบประมาณ

การเยี่ยมสาขาวิชาในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘
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