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บทน ำ 

 

นโยบำย เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ และมำตรกำรในกำรบริหำรงำนบุคคล 

 

นโยบำย 

1. วิทยาลัยการศกึษาจะบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมาย 

และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะยา 

 2. วิทยาลัยการศกึษาจะจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มี ความชัดเจน 

โปร่งใส ยุติธรรม และ เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร 

3. วิทยาลัยการศกึษาก าหนดให ้ผู้บังคับบัญชาทุกคน มีหนา้ที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ภายในหนว่ยงานของตน ตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย 

 4. วิทยาลัยการศกึษาก าหนดใหพ้นักงานมีหน้าที่ ที่จะต้องยึดถือระเบียบข้อบังคับในการท างาน

ของมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานด้วยความสามารถ มีความรับผดิชอบ มคีวามมุ่งมั่น ทุ่มเทใหเ้กิดผลส าเร็จ

ของงาน 

 5. วิทยาลัยการศกึษามีการมอบหมายงานความรับผดิชอบให้กับบุคลากรตามความจ าเป็นและ

ความเหมาะสมของงาน  

 6. วิทยาลัยการศกึษาส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ

และประสิทธิภาพต่อการท างานในหน้าที่ความรับผดิชอบอย่างตอ่เนื่อง ทั้งงานในหน้าที่รับผดิชอบ และงาน

ส่วนอื่นที่ได้รับมอบหมาย  

 

เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้มีการก าหนดนโยบายด้านบุคลากรที่ชัดเจน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์การสร้างระบบ

การบริหารจัดการที่ดี 

 2. เพื่อใหม้ีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม  มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. เพื่อให้กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นโยบายของรัฐและหนว่ยงานกลาง 

4. เสริมสร้างให้บุคลากรในหนว่ยงานมีจริยธรรม และจิตส านึกที่ดใีนการปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน 
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มำตรกำร 

1. จัดประชุม/อบรม/หรือเข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจในความส าคัญ

ของการบริหารงานบุคคล 

2. ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกงานบุคคลากรของวิทยาลัยฯ 

3. จัดท าแนวปฏิบัติหรอืแนวทางการด าเนินงานบุคลการของวิทยาลัยฯ เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน 

 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อพัฒนำบุคลำกรของวทิยำลัยกำรศึกษำ 

 กลยุทธ์ 15 จัดให้มรีะบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร   

  มำตรกำร จัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 

กลยุทธ์ 16 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 มำตรกำร จัดให้มีโครงสร้างองค์กรท่ีเอื้อให้การท างานเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. ส่วนงำน งานธุรการ 

2. หน่วย การเจา้หนา้ที่ 

3. ผู้รับผิดชอบ 

 ชื่อ – นำมสกุล  นางยลดา อนิเปรีย้ว 

 ต ำแหน่ง   บุคลากร 

 กำรศึกษำ   ระดับปริญญาตรี  

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  

     มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

     ระดับปริญญาโท  

     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 สถำนที่ปฏิบัติงำน  ส านักงานวิทยาลัยการศกึษา 

 หมำยเลขติดต่อภำยใน 1382 

 หมำยเลขโทรศัพท์มือถอื 094-9356441 

  E-mail   mg_tourism@hotmail.com 

4. หน้ำที่รับผิดชอบ 

 มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับงานการบริหารจัดการด้านการบริหารบุคคลทั้งหมดของวิทยาลัย

การศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

 1. ดา้นธุรการ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 

 2. ดา้นบริหารต าแหน่งและอัตราก าลังของวิทยาลัยการศกึษา 

 3. ดา้นทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากรวิทยาลัยการศกึษา 

 4. ด้านงานทุนการศกึษาและฝกึอบรมของบุคลากรวิทยาลัยการศกึษา 

 5. ดา้นระบบเงินเดอืนและค่าตอบแทนของบุคลากรวิทยาลัยการศกึษา 

 6. ด้านนิติการภายในวิทยาลัยการศกึษา 

 7. ด้านสวัสดิการของบุคลากรภายในวิทยาลัยการศกึษา 

 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี 

 

  

mailto:mg_tourism@hotmail.com
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1. ขั้นตอนกำรลำ 

1.1 ขั้นตอนกำรขอลำป่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรให้บรกิำรงำนบุคคลวิทยำลัยกำรศึกษำ  

กระบวนกำรงำนบรกิำร ระยะเวลำ 

การลาป่วย 2 วันท าการ 

ผู้รับบริการ (อาจารย์ / เจ้าหนา้ท่ี) 

1. ท าหนงัสอืขออนุมัตลิาปว่ย (แบบฟอร์มการลาฯ) 

2. หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาสายงาน ลงนาม 

3. เจ้าหนา้ที่บุคลากรวิทยาลัย ตรวจสอบ 

4. ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี ลงนาม 

5. คณบด ีลงนาม 

ส่งเอกสารคืน 

อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 

หากได้รับการอนุมัติแลว้หน่วยงานเจ้าหนา้ที่จะส าเนา

เร่ืองดังกล่าวให้กับผู้รับบริการผ่านช่องเอกสาร  

ผู้รับบรกิำร 

ส ำนักงำนวทิยำลัย 

*** หมายเหต ุ สิทธิการลามีดังน้ี 

  พนักงานมหาวิทยาลัย มีสทิธิการลาปว่ย 1 ปงีบประมาณ 60 วันท าการ (คร่ึงปีงบประมาณไมเ่กิน 30 วันท าการ) 

และลาปว่ยเพื่อรักษาตัวเป็นเวลานาน ปีงบประมาณละไมเ่กิน 120 วันท าการ (คร่ึงปีงบประมาณไม่เกิน 60 วันท าการ) 

  - กรณพีนักงานมหาวิทยาลัย ลาปว่ยตดิตอ่กัน 3 วันขึน้ไป ต้องมใีบรับรองแพทย์ 

  - การเลื่อนขั้นเงินเดอืน การลากิจ ลาป่วย รวมกัน ในคร่ึงปีงบประมาณต้องไมเ่กิน 23 วันท าการ   

     (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)/(1 ต.ค. – 31 ม.ีค.) 
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1.2 ขั้นตอนกำรขอลำคลอดบุตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรให้บรกิำรงำนบุคคลวิทยำลัยกำรศึกษำ  

กระบวนกำรงำนบรกิำร ระยะเวลำ 

การลาคลอดบุตร 2 วันท าการ 

ผู้รับบริการ (อาจารย์ / เจ้าหนา้ท่ี) 

1. ท าหนังสอืขออนุมัตลิาคลอดบุตร (แบบฟอร์มการลาฯ) 

2. หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาสายงาน ลงนาม 

3. เจ้าหนา้ที่บุคลากรวิทยาลัย ตรวจสอบ 

4. ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี ลงนาม 

5. คณบด ีลงนาม 

ส่งเอกสารคืน 

อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 

หากได้รับการอนุมัตแิลว้หน่วยงานเจ้าหนา้ที่จะส าเนา

เร่ืองดังกล่าวให้กับผู้รับบริการผ่านช่องเอกสาร  

ผู้รับบรกิำร 

ส ำนักงำนวทิยำลัย 

*** หมายเหต ุ สิทธิการลาคลอดมดีังนี ้

  พนักงานมหาวิทยาลัย มีสทิธิการลาคลอดบุตรครึ่งหนึ่งไมเ่กิน 90 วัน โดยไมต่อ้งมีใบรับรองแพทย ์สามารถลา

ก่อนหลังวันท่ีคลอดก็ได้ แตเ่มื่อรวมวันลาแลว้ตอ้งไม่เกิน 90 วนั 

  กรณ ีพนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับค่าจ้างจากมหาวิทยาลัย 45 วัน และได้รับจากส านักงานประกันสังคมอกี 45 

วัน และการลาคลอดบุตรตอ้งส าเนาใบลาคลอดบุตรหรือใบยกเลิกการลาคลอดบุตรให้กองคลัง 
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1.3 ขั้นตอนกำรขอลำกิจส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรให้บรกิำรงำนบุคคลวิทยำลัยกำรศึกษำ  

กระบวนกำรงำนบรกิำร ระยะเวลำ 

การขอลากิจส่วนตัว 2 วันท าการ 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการ (อาจารย์ / เจ้าหนา้ท่ี) 

1. ท าหนังสอืขออนุมัตลิากิจส่วนตัว (ตามแบบฟอร์มการลา) ล่วงหน้า 3 วันท าการ 

2. หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาสายงาน ลงนาม 

3. เจ้าหนา้ที่บุคลากรวิทยาลัย ตรวจสอบ 

4. ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี ลงนาม 

5. คณบด ีลงนาม 

ส่งเอกสารคืน 

อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 

ผู้รับบรกิำร 

ส ำนักงำนวทิยำลัย 

6. อธิการบดี ลงนาม มหำวทิยำลัย อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 

หากได้รับการอนุมัตแิลว้หน่วยงานเจ้าหนา้ที่จะส าเนา

เร่ืองดังกล่าวให้กับผู้รับบริการผ่านช่องเอกสาร  

**  ข้อ 1-5 ลากิจ ภายในประเทศ 

     ข้อ 1-6 ลากจิต่างประเทศ 

*** หมายเหต ุ สิทธิการลามดีังนี้ 

  พนักงานมหาวิทยาลัย มีสทิธิการลาปว่ย 1 ปงีบประมาณ 60 วันท าการ (คร่ึงปีงบประมาณไมเ่กิน 30 วันท าการ) 

และลาปว่ยเพื่อรักษาตัวเป็นเวลานาน ปีงบประมาณละไมเ่กิน 120 วันท าการ (คร่ึงปีงบประมาณไมเ่กิน 60 วันท าการ) 

  - กรณพีนักงานมหาวิทยาลัย ลาปว่ยตดิตอ่กัน 3 วันขึน้ไป ต้องมใีบรับรองแพทย์ 

  - การเลื่อนขั้นเงินเดอืน การลากิจ ลาป่วย รวมกัน ในคร่ึงปีงบประมาณต้องไมเ่กิน 23 วันท าการ   

     (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)/(1 ต.ค. – 31 ม.ีค.) 
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1.2 ขั้นตอนกำรขอลำพักผ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรให้บรกิำรงำนบุคคลวิทยำลัยกำรศึกษำ 

กระบวนกำรงำนบรกิำร ระยะเวลำ 

การลาพักผ่อน 2 วันท าการ 

 

ผู้รับบริการ (อาจารย์ / เจ้าหนา้ท่ี) 

1. ท าหนังสอืขออนุมัตลิาพักผ่อน (แบบฟอร์มการลาฯ) 

2. หัวหน้าสาขาวชิา/ผู้บังคับบัญชาสายงาน ลงนาม 

3. เจ้าหนา้ที่บุคลากรวิทยาลัย ตรวจสอบ 

4. ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี ลงนาม 

5. คณบด ีลงนาม 

ส่งเอกสารคืน 

อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 

หากได้รับการอนุมัตแิลว้หน่วยงานเจ้าหนา้ที่จะส าเนา

เร่ืองดังกล่าวให้กับผู้รับบริการผ่านช่องเอกสาร  

ผู้รับบรกิำร 

ส ำนักงำนวทิยำลัย 

*** หมายเหต ุ ทุกต าแหนง่งานส าหรับปีแรกต้องปฏบัิตงิานครบ 6 เดือน จึงจะมสีิทธิลาและสามารถสะสมวันลาพักผ่อนได้ดังนี้ 

  พนักงานมหาวิทยาลัย มีสทิธิการลาพักผ่อนได ้10 วันท าการ มีสิทธิสะสมวันลาได้ 2 กรณ ีดังนี้ 

- ปฏบัิตงิานยังไม่ถงึ 10 ปี มีสทิธิสะสมวันลาได้ไมเ่กิน 20 วันท าการ 

- ปฏบัิตงิานมากกว่า 10 ป ีให้มีสิทธิสะสมวันลาได้ไมเ่กิน 30 วนัท าการ 
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2. กำรขออนุมัติไปปฏิบัติงำนและกำรส่งรำยงำนกำรปฏิบัติงำน  

2.1 ขั้นตอนกำรขออนุมัติไปปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรให้บรกิำรงำนบุคคลวิทยำลัยกำรศึกษำ  

กระบวนกำรงำนบรกิำร ระยะเวลำ 

ขออนุมัตไิปปฏิบัติงาน 2 วันท าการ 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการ (อาจารย์ / เจ้าหนา้ท่ี) 

1. ท าหนังสอืขออนุมัตไิปปฏบัิติงาน (ตามแบบฟอร์มการขออนุมัติไปปฏบัิตงิาน) 

2. หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาสายงาน ลงนาม 

3. เจ้าหนา้ที่บุคลากรวิทยาลัย / การเงินวทิยาลัย (กรณีเบิกค่าใชจ้่าย) 

ตรวจสอบ 

4. ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี ลงนาม 

5. คณบด ีลงนาม 

ส่งเอกสารคืน 

อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 

ผู้รับบรกิำร 

ส ำนักงำนวทิยำลัย 

**  ข้อ 1-5 ขออนุมัตลิาไปปฏบัิตงิานภายในประเทศ 

     ข้อ 1-6 ขออนุมัตลิาไปปฏบัิตงิานตา่งประเทศ 

 

*** หมายเหต ุ 1. กรณีการขอเบิกค่าใชจ้่าย 

     - กรณจีะขอเบิกค่าใชจ้่ายใหด้ าเนนิการผ่านระบบ e-budget และน าเอกสารดังกล่าวส่งท่ีหน่วยงานเจ้าหนา้ที่

วทิยาลัย เพื่อด าเนนิการต่อไป 

     - กรณไีมข่อเบิกค่าใชจ้่ายใดๆ ให้น าเอกสารดังกลา่ว ส่งท่ีหนว่ยการเจ้าหนา้ที่วทิยาลัย เพื่อด าเนนิการต่อไป 

  2. ใชห้นังสือเชญิเข้าร่วมโครงการหรือหลักสูตรอบรมสัมมนา แนบมาพร้อมกับหนังสือขออนุมัติฯ 

6. อธิการบดี ลงนาม มหำวทิยำลัย อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 

หากได้รับการอนุมัตแิลว้หน่วยงานเจ้าหนา้ที่จะส าเนา

เร่ืองดังกล่าวให้กับผู้รับบริการผ่านช่องเอกสาร  
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2.2 ขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรให้บรกิำรงำนบุคคลวิทยำลัยกำรศึกษำ  

กระบวนกำรงำนบรกิำร ระยะเวลำ 

การรายงานผลการปฏิบัติงานภายในประเทศ 2 วันท าการ 

การรายงานผลการปฏิบัติงานต่างประเทศ ขึน้อยู่กับการด าเนินการของมหาวิทยาลัย 

 

หากได้รับการอนุมัตแิลว้หน่วยงานเจ้าหนา้ที่จะส าเนา

เร่ืองดังกล่าวให้กับผู้รับบริการผ่านช่องเอกสาร  

**  ข้อ 1-5 ขอรายงานผลไปปฏบัิตงิานภายในประเทศ 

     ข้อ 1-6 รายงานผลไปปฏบัิตงิานตา่งประเทศ 

 

ผู้รับบริการ (อาจารย์ / เจ้าหนา้ท่ี) 

1. ท าหนังสอืขอรายงานผลการปฏบัิตงิาน (ตามแบบฟอร์ม) 

2. หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาสายงาน ลงนาม 

3. เจ้าหนา้ที่บุคลากรวิทยาลัย ตรวจสอบ 

4. ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี ลงนาม 

5. คณบด ีลงนาม 

ผู้รับบรกิำร 

ส ำนักงำนวทิยำลัย 

6. อธิการบดี ลงนาม มหำวทิยำลัย 
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3. กำรขออนุญำตสอบ/เรยีนภำษำต่ำงประเทศและกำรอนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำย 

3.1 ขั้นตอนกำรขออนุมัติสอบวัดควำมรู้/ลงทะเบียนเรยีนภำษำต่ำงประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรให้บริกำรงำนบคุคลวทิยำลัยกำรศกึษำ  

กระบวนกำรงำนบริกำร ระยะเวลำ 

การขออนุมัติสอบวัดความรู้/ลงทะเบียนเรียนภาษาตา่งประเทศ ขึน้อยูก่ับการด าเนินการของมหาวทิยาลัย 

*** หมายเหต ุ 1. เอกสารแนบมดีังนี้ 

      - ตารางเรียน / ตารางสอน ของสถาบันท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

      - หนังสือแสดงคะแนน (เดิม) 

  2. ผู้ท่ีจะขออนุญาตสมัครสอบวดัความรู้หรือเรียนภาษาตา่งประเทศต้องตรวจสอบคุณสมบัตติาม ประกาศ

มหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง การจา่ยเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน หรอืคา่สมัครและสอบวัดความรู้ภาษาตา่งประเทศ พ.ศ. 2555  

ผู้รับบริการ (อาจารย์) 

1. ท าหนังสอืขออนุมัตสิอบวัดความรู้/ลงทะเบียนเรียนภาษาตา่งประเทศ 

(ขอตัวอยา่งได้ท่ี กองการเจ้าหนา้ที่ โทร 1377) 

2. หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาสายงาน ลงนาม 

3. เจ้าหนา้ที่บุคลากรวิทยาลัย ตรวจสอบ 

4. ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี ลงนาม 

5. คณบด ีลงนาม 

ส่งเอกสารคนื 

อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 

หากได้รับการอนุมัตแิลว้หน่วยงานเจ้าหนา้ที่จะส าเนา

เร่ืองดังกล่าวให้กับผู้รับบริการผ่านช่องเอกสาร  

ผู้รับบรกิำร 

ส ำนักงำนวทิยำลัย 
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3.2 ขั้นตอนกำรขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบวัดควำมรู้ / ค่ำใช้จ่ำยลงทะเบียนเรยีน 

ภำษำต่ำงประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรให้บริกำรงำนบคุคลวทิยำลัยกำรศกึษำ  

กระบวนกำรงำนบริกำร ระยะเวลำ 

การขออนุมัติสอบวัดความรู้/

ลงทะเบียนเรียน

ภาษาต่างประเทศ 

7 วันท าการ 

 

 

 

 

หากได้รับการอนุมัตแิลว้หนว่ยงานเจ้าหนา้ที่จะส าเนา

เร่ืองดังกล่าวให้กับผู้รับบริการผ่านช่องเอกสาร  

*** หมายเหต ุ  

1. เอกสารแนบมดีังนี ้

- ส าเนาหนังสือ (บันทึกข้อความ) การขออนุญาตสมัครสอบ/ขออนุญาตลงทะเบียนภาษาตา่งประเทศ 

- ส าเนาตารางสอบ (ของศูนยท่ี์สอบ)   - ผลแสดงคะแนนการสอบครัง้ล่าสุด  - ใบแสดงคา่ใชจ้่าย (ใบเสร็จรับเงิน) 

2. ผู้ท่ีจะขออนุญาตเบิกค่าใชจ้่ายในการสมัครสอบวัดความรู้หรือเรียนภาษาตา่งประเทศตอ้งตรวจสอบคุณสมบัตติามประกาศ

มหาวทิยาลัยพะเยาเร่ือง การจ่ายเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนหรือค่าสมัครและสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ. 2555 

ผู้รับบริการ (อาจารย์) 

1. ท าหนังสอืขออนุมัตเิบิกค่าใชจ้่ายในการสอบวัดความรู้/ค่าใชจ้่ายลงทะเบียนเรียน

ภาษาต่างประเทศ (ขอตัวอยา่งได้ท่ี กองการเจ้าหนา้ที่ โทร 1377) 

2. หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาสายงาน ลงนาม 

3. เจ้าหนา้ที่บุคลากรวิทยาลัย ตรวจสอบ 

4. เจ้าหนา้ที่ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบ 

5. ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี ลงนาม 

ส่งเอกสารคืน 

อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 

ผู้รับบรกิำร 

ส ำนักงำนวทิยำลัย 

6. คณบด ีลงนาม 

ส่งเอกสารคืน 
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4. กำรขอส่งผลภำษำอังกฤษ  

    ขั้นตอนกำรขอส่งผลภำษำอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรให้บรกิำรงำนบุคคลวิทยำลัยกำรศึกษำ  

กระบวนกำรงำนบรกิำร ระยะเวลำ 

การขอส่งผลภาษาอังกฤษ ขึน้อยู่กับการด าเนินการของมหาวิทยาลัย 

ผู้รับบริการ (อาจารย์) 

1. ท าหนังสอืขอส่งผลภาษาอังกฤษ (บันทึกข้อความ) 

2. หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาสายงาน ลงนาม 

3. เจ้าหนา้ที่บุคลากรวิทยาลัย ตรวจสอบ 

4. ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี ลงนาม 

5. คณบด ีลงนาม 

ส่งเอกสารคืน 

หากได้รับการอนุมัตแิลว้หน่วยงานเจ้าหนา้ที่จะส าเนา

เร่ืองดังกล่าวให้กับผู้รับบริการผ่านช่องเอกสาร  

ผู้รับบรกิำร 

ส ำนักงำนวทิยำลัย 

*** หมายเหต ุ ใชใ้บแจ้งผลคะแนน (ส าเนา) จากสถาบัน/หนว่ยงานท่ีท าการสอบรับรองส าเนาถูกตอ้ง เป็นเอกสารประกอบ (แนบ) 

6. อธิการบดี ลงนาม มหำวทิยำลัย อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 
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5. กำรขอปรับวุฒ/ิปรับประสบกำรณ์  

    ขั้นตอนกำรขอปรับวุฒ/ิปรับประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรให้บริกำรงำนบุคคลวิทยำลัยกำรศึกษำ  

กระบวนกำรงำนบริกำร ระยะเวลำ 

การขอปรับวุฒิ/ปรับประสบการณ์ ขึน้อยู่กับการด าเนินการของมหาวิทยาลยั 

*** หมายเหต ุ เอกสารแนบดังนี้ 

  - ใบรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานเดิม (ตัวจรงิ) กรณีขอปรับประสบการณ์การท างาน 

  - ใบรับรองวุฒท่ีิจะขอปรับ (ส าเนา) กรณีขอปรับคุณวุฒกิารศึกษา 

ผู้รับบริการ (อาจารย์/เจ้าหนา้ที)่ 

1. ท าหนังสอืขอปรับวุฒ/ิปรับประสบการณ์ (บันทึกข้อความ) 

2. หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาสายงาน ลงนาม 

3. เจ้าหนา้ที่บุคลากรวิทยาลัย ตรวจสอบ 

4. ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี ลงนาม 

5. คณบด ีลงนาม 

ส่งเอกสารคืน 

หากได้รับการอนุมัตแิลว้หน่วยงานเจ้าหนา้ที่จะส าเนา

เร่ืองดังกล่าวให้กับผู้รับบริการผ่านช่องเอกสาร  

ผู้รับบรกิำร 

ส ำนักงำนวทิยำลัย 

6. อธิการบดี ลงนาม มหำวทิยำลัย อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 
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6. กำรขออนุมัติกลับเข้ำปฏิบัติงำน  

    ขั้นตอนกำรขอกลับเข้ำปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรให้บริกำรงำนบุคคลวิทยำลัยกำรศึกษำ  

กระบวนกำรงำนบริกำร ระยะเวลำ 

การขออนุมตัิกลับเข้าปฏิบัติงาน ขึน้อยู่กับการด าเนินการของมหาวิทยาลยั 

*** หมายเหต ุ เอกสารแนบดังนี้ 

  - หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือส าเนาใบปริญญาบัตร (อนุมัติจบจากสภามหาวทิยาลัย) 

  - หนังสือรายงานผลการศึกษา (Transcript) 

ผู้รับบริการ (อาจารย์/เจ้าหนา้ที)่ 

1. ท าหนังสือขออนุมัติกลับเข้าปฏบัิตงิาน (บันทึกข้อความ) 

2. หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาสายงาน ลงนาม 

3. เจ้าหนา้ที่บุคลากรวิทยาลัย ตรวจสอบ 

4. ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี ลงนาม 

5. คณบด ีลงนาม 

ส่งเอกสารคืน 

หากได้รับการอนุมัตแิลว้หน่วยงานเจ้าหนา้ที่จะส าเนา

เร่ืองดังกล่าวให้กับผู้รับบริการผ่านช่องเอกสาร  

ผู้รับบรกิำร 

ส ำนักงำนวทิยำลัย 

6. อธิการบดี ลงนาม มหำวทิยำลัย อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 
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7. กำรขอลำศึกษำต่อ กำรขอรับทุนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม/กำรวิจัย 

    ขั้นตอนกำรขอลำศึกษำต่อ กำรขอรับทุนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม/กำรวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรให้บริกำรงำนบคุคลวทิยำลัยกำรศกึษำ  

กระบวนกำรงำนบริกำร ระยะเวลำ 

การขอลาศกึษาตอ่ การขอรับทุนการศึกษาและการฝึกอบรม/การวจิัย ขึน้อยูก่ับการด าเนินการของมหาวทิยาลัย 

*** หมายเหต ุ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 

  1. หนังสอืขออนุญาตสอบแข่งขัน 

  2. หนังสอืตอบรับในการศึกษาต่อ 

  (กำรขอรับทุน ต้องแนบผลภำษำองักฤษตำมที่มหำวิทยำลยัก ำหนด) 

บุคลากร 

1. ท าหนังสือขออนุมัติลาศึกษาต่อ / รับทุนศึกษาต่อ 

2. หัวหน้าสาขาวิชา 

3. เจ้าหนา้ที่บุคลากรวิทยาลัย 

4. ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี  

5. คณบด ี 

ส่งเอกสารคืน 

ผู้รับบรกิำร 

ส ำนักงำนวทิยำลัย 

6. กองการเจ้าหนา้ที่ (งานทุน) มหำวทิยำลัย 

อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 7. อธิการบดี 
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8. กำรขอขยำยระยะเวลำศึกษำต่อ ขยำยระยะเวลำกำรฝึกอบรม/กำรวิจัย  

    ขั้นตอนกำรขอขยำยระยะเวลำศึกษำต่อ ขยำยระยะเวลำกำรฝึกอบรม/กำรวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรให้บริกำรงำนบคุคลวทิยำลัยกำรศกึษำ  

กระบวนกำรงำนบริกำร ระยะเวลำ 

การขอลาศกึษาตอ่ การขอรับทุนการศึกษาและการฝึกอบรม/การวจิัย ขึน้อยูก่ับการด าเนินการของมหาวทิยาลัย 

1. ท าหนังสอืขออนุมัตขิยายระยะเวลาศกึษาตอ่ / รับทุนศึกษาต่อ 

2. หัวหน้าสาขาวิชา 

3. เจ้าหนา้ที่บุคลากรวิทยาลัย 

4. ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี ลงนาม 

5. คณบด ี 

ส่งเอกสารคืน 

ผู้รับบรกิำร 

ส ำนักงำนวทิยำลัย 

*** หมายเหต ุ การขอขยายระยะเวลา 1 ครัง้ / รอบ  (มรีะยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา) 

  ระดับปริญญาโท   ไมเ่กิน 4 ป ี

  ระดับปริญญาเอก  ไมเ่กิน 6 ปี 

  ระดับปริญญาโท – เอก ไมเ่กิน 8 ป ี

   

6. กองการเจ้าหนา้ที่ (งานทุน) มหำวทิยำลัย 

อนุมัต/ิไมอ่นุมัติ 7. อธิการบดี 

บุคลากร 
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9. กำรขอรับกำรประเมินกำรสอนและเอกสำรประกอบกำรสอน เพื่อก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

   ขั้นตอนกำรขอรับกำรประเมินกำรสอนและเอกสำรประกอบกำรสอนฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มำตรฐำนกำรให้บริกำรงำนบคุคลวทิยำลัยกำรศกึษำ  

กระบวนกำรงำนบริกำร ระยะเวลำ 

การขอรับการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อก าหนด

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ภายใน 60 วันหลังจากจัดท าค าสั่ง

แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการ 

 

6. เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชการ 

มหำวทิยำลัย 

1. ท าหนังสอืขอรับการประเมินการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

หมำยเหตุ หากมีความประสงคป์ระเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์ห้ด าเนินการจัดท าหนังสอืขอรับ

การประเมินการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ อกี 1 ฉบับ 

5. ด าเนินการประเมิน  

ผู้รับบรกิำร 

ส ำนักงำนวทิยำลัย 

แจ้งผลการประเมิน 

บุคลากร 

*** หมายเหต ุ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ให้ด าเนินการพจิารณาให้แล้วเสร็จ และส่งผล

การประเมินให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ ภายใน 60 วัน หลังจากมีค าสั่งแตง่ตัง้ฯ 
 

   

3. เจ้าหนา้ที่บุคลากรวิทยาลัย 

4. เสนอคณบดีสั่งการ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ 

____________________________________ 

โดยที่เป ็นการสมควรปร ับปรุงการบร ิหารงานบุคคล อาศัยอำนาจตามความ 
ในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ 
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๘/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบคุคล 

พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕  
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๒ 
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยพะเยา  
 “การบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย

และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 
“คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  คณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามความในข้อ ๓๒ ของข้อบังคับนี้ 

อธิการบดี ... 
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-๒- 

  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 “หัวหนา้ส่วนงาน”  หมายความว่า  หัวหนา้ส่วนงาน ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายบริหารวิชาการ 

และสายสนับสนุนกลุ่มบริหารจัดการ 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ทีไ่ด้รับการบรรจุ

และแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย และมีกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

“ลูกจ้างมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ลูกจ้างที่ ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังจาก

คณะกรรมการ และทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย โดยการจ้างมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ 

หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

“บุคลากรมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจา้งมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู ้ร ักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี ้ ในกรณีที ่มีปัญหา 

ในการตคีวามหรอืปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้ให้คณะกรรมการเป็นผู้วนิิจฉัย 

กรณีที่คณะกรรมการไม่อาจวินิจฉัยได้ หรือกรณีเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการ 

ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ เพื่อพิจารณา วินจิฉัย หรอืตีความ และให้ถือเป็นที่สุด 

ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการ 

ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู ้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ทางด้านการบริหารงานบุคคลหรือที่เกี ่ยวข้อง 

โดยคำแนะนำของอธิการบดี จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ 

(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ 

(๔) หัวหนา้ส่วนงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ 

(๕) ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ 

(๗) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๘) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ทั้งนี ้อาจแต่งตั้ง ... 
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ทั ้งนี ้ อาจแต่งตั ้งพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดกองการเจ้าหน้าที่  เป็นผู ้ช่วยเลขานุการ  

ได้อกี ไม่เกิน ๒ คน  

ใหก้รรมการตาม (๒) และ (๔) มวีาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่

อีกกไ็ด้ 

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามวรรคสองกรรมการตาม (๒) และ (๔)  

พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการในประเภทนั้น 

(๔) สภามหาวิทยาลัยใหถ้อดถอน 

ข้อ ๗ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรง

ตำแหน่งแทนแลว้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลอือยู่ของผูซ้ึ่งตนแทน 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ต่อสภามหาวิทยาลัย  

(๒) กำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย    

เพื่อรายงานและขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

(๓) อนุมัติกรอบอัตรากำลัง บัญชีอัตราเงินเดือน และเกณฑ์ภาระงานขั ้นต่ำของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยในแต่ละตำแหน่ง 

(๔) อนุม ัต ิประเภทตำแหน่งบ ุคลากรมหาวิทยาลัย มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของมหาวิทยาลัย และสมรรถนะ 

 (๕) ให้ความเห็นชอบระเบียบ หรือประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบุคคลและการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

 (๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ทำงานใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งออกประกาศของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

กับการดำเนินงานที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ 

(๗) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย และกำกับให้ส่วนงานดำเนินการพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตดิตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลและการพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

 

(๘) กำหนดแบบสัญญา ... 
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(๘) กำหนดแบบสัญญาทดลองปฏิบัติงาน สัญญาปฏิบัติงาน และสัญญาอื ่น  ๆ  

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ใบลาและเอกสารอื่นใด 

อันเกีย่วกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ 

(๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตัง้พนักงานมหาวิทยาลัย 

(๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนอัตราการจ้างบุคลากรมหาวิทยาลัย

ภายในกรอบอัตรากำลังของแต่ละส่วนงาน 

(๑๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ 

ในการบรรจุและแต่งตั้งและกำหนดอัตรากำลังของแต่ละส่วนงาน 

(๑๒) รายงานผลการดำเน ินงานด้านการบริหารงานบุคคลของมหาว ิทยาลัย 

ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละหนึ่งครัง้ 

(๑๓) ในกรณีมีความจำเป็นคณะกรรมการ อาจกำหนดหลักเกณฑ์ระบบการบริหาร 

งานบุคคลตามข้อบังคับนี้ แตกต่างหรือมีลักษณะเฉพาะจากข้อบังคับนี้ก็ได้ โดยอาจออกเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัย 

(๑๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๑๕) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนกรรมการเท่าที่มอียู่ทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน 

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการหรือญาติสายตรงของกรรมการ 

กรรมการผู้นัน้ไม่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

การดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๒ 

การกำหนดตำแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การจ้าง และการทำสัญญาจ้าง 

 ข้อ ๑๐ บุคลากรมหาวิทยาลัย มี ๒ ประเภท ดังนี้ 

(๑) พนักงานมหาวิทยาลัย  

(๒) ลูกจา้งมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๑ บุคลากรมหาวิทยาลัย ... 
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ข้อ ๑๑ บุคลากรมหาวิทยาลัย จำแนกเป็น ๓ สาย คอื 

(๑) สายวิชาการ  

(๑.๑) ประเภทคณาจารย์ประจำ ได้แก่ 

(ก) อาจารย์ 

(ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(ค) รองศาสตราจารย์ 

(ง) ศาสตราจารย์ 

 (๑.๒) ตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกำหนด 

(๒) สายบริหารวิชาการ ได้แก่ 

(๒.๑) อธิการบดี 

(๒.๒) รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ  

 

(๒.๓) ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี

ฐานะเทียบเท่าคณะ  

(๒.๔) ตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกำหนด 

การเข้าสู่ตำแหน่ง หลักเกณฑ์ การแต่งตั้ง วิธีการจา้ง ภาระงาน อัตราเงินเดือนเงื่อนไข

ในการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินและการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับหรอืระเบียบหรอืประกาศของมหาวิทยาลัยว่าดว้ยการนัน้ 

 (๓)  สายสนับสนุน แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ 

(๓.๑) กลุ่มบริหารจัดการ ได้แก่ 

(๓.๑.๑)  ประเภทผู้บริหารและธุรการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

  (ก) ผูอ้ำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

(ข) ตำแหน่งอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 

(๓.๑.๒)  ประเภทผู้บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

(ก) ผูอ้ำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

(ข) ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าสำนักงานคณะ 

หัวหนา้สำนักงานวิทยาลัย หรอืที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

(ค) ตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกำหนด 

 

 

(๓.๑.๓)  ประเภทผูบ้ริหารส่วนงานอื่น ... 
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(๓.๑.๓)  ประเภทผู้บริหารส่วนงานอื่น ตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(ก) ผูอ้ำนวยการส่วนงานอื่น 

(ข) หัวหน้าสำนักงานส่วนงานอื่น หัวหน้าหน่วยงานภายในที่เรียกชื่อ

อย่างอื่น ที่มฐีานะเทียบเท่ากอง 

(ค) ตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกำหนด 

คุณสมบัติ การได้มา การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งในระดับต่าง ๆ  

ตามวรรคหนึ่ง ภาระงานและหน้าที่ เงื่อนไข การประเมินผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓.๒) กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่  

(๓.๒.๑)  นายแพทย์ 

(๓.๒.๒)  เภสัชกร 

(๓.๒.๓)  พยาบาล 

(๓.๒.๔)  ทันตแพทย์  

(๓.๒.๕)  นักกายภาพบำบัด 

(๓.๒.๖)  นักเทคนิคการแพทย์ 

(๓.๒.๗)  นักรังสีการแพทย์ 

(๓.๒.๘)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

(๓.๒.๙)  วิศวกรโยธา  

(๓.๒.๑๐)  วิศวกรไฟฟ้า 

(๓.๒.๑๑)  สถาปนิก  

(๓.๒.๑๒)  สัตวแพทย์  

(๓.๒.๑๓)  ตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกำหนด  

(๓.๓) กลุ่มตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่ 

  (๓.๓.๑)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

(๓.๓.๒)  เจ้าหน้าที่วิจัย  

(๓.๓.๓)  นักจิตวิทยา  

(๓.๓.๔)  นักตรวจสอบภายใน  

(๓.๓.๕)  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  

(๓.๓.๖)   นักประชาสัมพันธ์  

(๓.๓.๗)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

(๓.๓.๘)  นักวิจัย ... 
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(๓.๓.๘)  นักวิจัย 

(๓.๓.๙)  นักวิชาการเกษตร  

(๓.๓.๑๐)  นักวิชาการเงนิและบัญชี  

(๓.๓.๑๑)  นักวิชาการช่างศลิป์  

(๓.๓.๑๒)  นักวิชาการพัสดุ 

(๓.๓.๑๓)  นักวิชาการศกึษา  

(๓.๓.๑๔)  นักวิชาการสัตวบาล 

(๓.๓.๑๕)  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

(๓.๓.๑๖)  นักวิทยาศาสตร์  

(๓.๓.๑๗)  นักวิเทศสัมพันธ์  

(๓.๓.๑๘)  นักเอกสารสนเทศ  

(๓.๓.๑๙)  นิตกิร  

(๓.๓.๒๐)  บรรณารักษ์ 

(๓.๓.๒๑)  บุคลากร 

(๓.๓.๒๒)  วิศวกร 

(๓.๓.๒๓)  ตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกำหนด 

(๓.๔) กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก ่

(๓.๔.๑)  ช่างทันตกรรม  

(๓.๔.๒)  ช่างเทคนิค 

(๓.๔.๓)  ผูป้ฏิบัติงานการเกษตร  

(๓.๔.๔)  ผูป้ฏิบัติงานทันตกรรม 

(๓.๔.๕)  ผูป้ฏิบัติงานบริหาร  

(๓.๔.๖)  ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 

(๓.๔.๗)  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 

(๓.๔.๘)  ผูป้ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(๓.๔.๙)  ผูป้ฏิบัติงานสัตวบาล 

(๓.๔.๑๐)  ผูป้ฏิบัติงานหอ้งสมุด 

(๓.๔.๑๑)  ตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกำหนด 

(๓.๕) กลุ่มตำแหน่งประเภทบริการทั่วไป ได้แก่  

(๓.๕.๑)  พนักงานบริการ  

(๓.๕.๒)  ตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกำหนด 

ข้อ ๑๒ ลูกจา้งมหาวิทยาลัย ... 
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-๘- 

ข้อ ๑๒ ลูกจา้งมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 

(๑) ลูกจ้างที่ทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย และการจ้างมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 

หนึ่งปีงบประมาณ  

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที ่ทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย และการจ้างมีระยะเวลาตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๓) ผู้มีความรู ้ความสามารถพิเศษ ที่ทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย และการจ้าง 

มกีำหนดระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ 

การจ้าง การได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน การลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

วิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

ข้อ ๑๓ บุคลากรมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  

(๓) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมอืง 

(๔) ไม่เป็นผู้มหีนี้สนิล้นพน้ตัว หรอืเป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) ไม่เป็นผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศลีธรรมอันด ี 

(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรอืเสมอืนไร้ความสามารถ หรอืสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 

หรอืมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(๗) ไม่เป็นโรคติดต่อเรือ้รัง 

(๘) ไม่เป็นผู ้อยู ่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั ่งให้หยุดงานเป็นการชั ่วคราว 

ในลักษณะเดียวกับพักงาน หรอืพักราชการ 

(๙) ไม่เคยเป็นผูก้ระทำการทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผดิที่ได้กระทำโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนีห้รอืกฎหมายอื่น 

(๑๒) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานในกำกับของรัฐ หรอืนิตบิุคคล 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยคณะกรรมการอาจพิจารณา

เห็นชอบใหบ้รรจแุละแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยหรอือนุมัติจา้งลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติได้ 

ข้อ ๑๔ บุคลากรมหาวิทยาลัย ... 
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-๙- 

ข้อ ๑๔ บุคลากรมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง 

ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 

  ข้อ ๑๕ การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

หรอือนุมัตจิา้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

  ข้อ ๑๖ บุคลากรมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญาจ้างที่มีการกำหนด

เงื่อนไขการจ้าง ภาระงานที่ต้องปฏิบัติในระหว่างการจ้าง ระยะเวลาจ้าง ข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 

ที่พึงจะเกิดขึ้น  

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท 

ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกำหนด 

ข้อ ๑๗ วันและเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดงาน วันหยุดประจำปี ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 

  ข้อ ๑๘ พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ ่มตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ ่มตำแหน่ง

ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ และกลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป อาจได้รับแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งได้ ดังนี้ 

(๑) กลุ ่มตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มตำแหน่งประเภทเชี ่ยวชาญเฉพาะ  

ผูท้ี่มคีุณวุฒิปริญญาตรขีึน้ไป ให้กำหนดระดับตำแหน่ง ดังนี้ 

(๑.๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

(๑.๒) ระดับเชี่ยวชาญ 

(๑.๓) ระดับชำนาญการพิเศษ 

(๑.๔) ระดับชำนาญการ 

(๑.๕) ระดับปฏิบัติการ 

ระดับตำแหน่งใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 

(๒) กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้ที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ให้กำหนดระดับตำแหน่ง 

ดังนี้ 

(๑.๑) ระดับชำนาญงานพิเศษ 

(๑.๒) ระดับชำนาญงาน 

(๑.๓) ระดับปฏิบัติงาน 

ระดับตำแหน่งใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 

 คุณสมบัติการได้มา การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งในระดับต่าง ๆ  

ตามวรรคหนึ่ง ภาระงาน หน้าที่ เงื่อนไข และการประเมินผลในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ ๑๙ พนักงานมหาวิทยาลัย ... 
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-๑๐- 

ข้อ ๑๙ พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีตำแหน่งใด ประเภทใด สายใด จำนวนเท่าใด  

อยู่ในส่วนงานใด จะต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอย่างใด ให้คณะกรรมการกำหนด โดยคำนึงถึง
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
และภาระด้านงบประมาณ 
 คณะกรรมการอาจจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ก็ได้
โดยมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งให้แสดง ประเภท ชื ่อของตำแหน่งหน้าที ่และความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น 
คณะกรรมการอาจอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั ้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ต่างไปจากที่กำหนดก็ได้ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะบรรจุ 

และแต่งตั ้งบุคคลใดเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรืออนุมัติจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญ เข้าเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๒๑ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดพ้นจากตำแหน่งและออกจากงานไปแล้ว หรือ

ออกจากงานไปปฏิบ ัต ิงานพิเศษตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัย ถ ้าผู ้น ั ้นประสงค์จะกลับ 
เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้ง  
โดยให้อธิการบดีหรือผู้ที ่อธิการบดีมอบหมายสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งและรับเงินเดือน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

ข้อ ๒๒ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ออกจากงานไปโดยที่มิใช่เพราะกระทำความผิดวินัย  

ถ้าสมัครเข้าทำงาน และคณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้รับผู ้นั ้นเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ผู ้มีอำนาจสั ่งบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการ 
ที่คณะกรรมการกำหนด 

ข้อ ๒๓ ให้อธิการบดี หรือผู้ที ่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติบรรจุและ

แต่งตั ้งพนักงานมหาวิทยาลัย หรืออนุมัติจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ทุกตำแหน่ง เว้นแต่ตำแหน่ง 
ตามข้อ ๑๑ (๒) ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือ
ข้อบังคับที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

 การแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ ให้นำความ 
กราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั ้ง ถอดถอน รวมทั้งการให้ได้รับเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 

ข้อ ๒๔  การเลื่อนตำแหน่ง ... 
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-๑๑- 

ข้อ ๒๔ การเลื่อนตำแหน่งและการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้อธิการบดี 

หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้สั่งเลื่อน โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติคุณภาพ 

ปริมาณและผลงาน ความอุตสาหะ และการรักษาวินัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

กำหนด 

ส่วนที่ ๓ 

เงนิเดือน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ 

ข้อ ๒๕ อัตราเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือน 

ที่คณะกรรมการกำหนด และถ้ามีเหตุผลอันสมควรหรือบัญชีอัตราเงินเดือนที่ใช้อยู่ ไม่เหมาะสม  

ก็ใหม้ีการปรับบัญชีอัตราเงนิเดือนใหเ้หมาะสม  

ข้อ ๒๖ เงินประจำตำแหน่ง หรือเงินอื่นใดของผู ้ดำรงตำแหน่งผู ้บริหารให้เป็นไป 

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ ๒๗ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ  

หรอืเงินเพิ่มพเิศษประจำตำแหน่งหรอืเงินอื่นใด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด  

ข้อ ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจจัด

ให้มีระบบสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และเงินตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 

ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ประโยชน์

เกือ้กูล และเงนิตอบแทนดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

ห้ามมิให้จ่ายเงินตอบแทนตามวรรคแรกแก่พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งออกจากงานเพราะ

ถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก เนื่องจากกระทำผดิวินัยอย่างร้ายแรง 

ส่วนที่ ๔ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๒๙ ให้ส ่วนงานมีหน้าที่ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยในสังกัดเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้นำผลการประเมิน

ไปใช้ประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(๑) การพิจารณาผลการทดลองปฏิบัติงาน  

(๒) การปรับเงินเดอืน หรอืการจ่ายเงนิค่าตอบแทนพิเศษ 

(๓) การเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงาน  

 

(๔) การต่อสัญญาปฏิบัติงาน ... 
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(๔) การต่อสัญญาปฏิบัติงาน  

(๕) การเลื่อนตำแหน่ง 

(๖) การบรรจุและแต่งตั้ง 

(๗) การอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

         การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทำอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  

โดยคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพของงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ผลผลิตและ

ผลลัพธ์ของส่วนงาน โดยเฉพาะภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการพัฒนางานของส่วนงาน 

         การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และ

ตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับลักษณะภารกิจของส่วนงาน หน่วยงาน และตำแหน่งงาน        

โดยอาจจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยก็ได้ 

  ส่วนงานอาจกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยที ่สังกัดส่วนงานนั ้นได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงาน หรือ

คณะกรรมการที ่ทำหน้าที ่เทียบเท่าคณะกรรมการประจำส่วนงาน  ทั ้งนี ้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ

หลักเกณฑ์และวธิีการตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๓๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่งออกได้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

(๑) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

(๒) การประเมนิผลการปฏิบัติงานประจำปี 

(๓) การประเมินผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ 

  ข้อ ๓๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในแต่ละส่วนงาน  

ให้หัวหน้าส่วนงาน หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงานแต่งตั้ง เรียกว่า 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนงาน หรอืเทียบเท่า เป็นประธานกรรมการ 

และกรรมการอีก ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน 

           ในกรณีที่ส่วนงานใดไม่มีคณะกรรมการประจำส่วนงาน ให้คณะกรรมการที่ทำหน้าที่

เท ียบเท่าคณะกรรมการประจำส่วนงานแต่งตั ้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ ่ง หรือกรณีไม ่มี

คณะกรรมการดังกล่าวให้อธิการบดีหรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยที่สังกัดส่วนงานนั้น 

 

กรรมการตามวรรคหนึ่ง ... 
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           กรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีหน้าที่การงาน  

ไม่ต่ำกว่าผู้รับการประเมินและต้องมีบุคคลภายนอกส่วนงานนั้นอย่างนอ้ยหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ข้อ ๓๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของ 

แต่ละตำแหน่ง และตามภาระงานที่บุคลากรมหาวิทยาลัยผูน้ั้นได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๓๔ ให้ส่วนงานต้นสังกัดจัดทำเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเกณฑ์การประเมิน

ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงาน หน่วยงาน และตำแหน่งงาน ตลอดจนข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วน

ภาระงาน โดยประเมินจาก 

(๑) ปริมาณงาน 

(๒) คุณภาพงาน 

(๓) คุณลักษณะส่วนบุคคล 

สัดส่วนน้ำหนักคะแนน ตาม (๑) ถึง (๓) ต้องสอดคล้องกับลักษณะตำแหน่งงาน 

ในการประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประเมินหาข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาและผู้รับบริการ 

ตลอดจนผู้ร่วมงานของผู้รับการประเมิน 

ข้อ ๓๕ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น แจ้งให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทราบเป็นการล่วงหน้า 

ถึงเป้าหมายของการประเมิน หลักเกณฑ์และวธิีการประเมิน และสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 

ข้อ ๓๖ ให้ผู ้บังคับบัญชาชั ้นต้น ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ข้อ ๓๗ ส่วนงานอาจจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นประกาศของส่วนงานก็ได้ 

ข้อ ๓๘ ผลการประเมินการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

(๑) ดีมาก 

(๒) ดี 

(๓) ปานกลาง 

(๔) ตอ้งปรับปรุง 

(๕) ต่ำ 

ผลการประเมินในระดับใดต้องมีระดับคะแนนเท่าใด อาจกำหนดเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๙ คณะกรรมการอาจกำหนดแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัยก็ได้ 

 

ข้อ ๔๐ เมื่อส่วนงานได้ดำเนินการ ... 

60



-๑๔- 

  ข้อ ๔๐ เม ื ่อส ่วนงานได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัต ิงานเร ียบร้อยแล้ว 

ให้ผู ้บ ังคับบัญชาชั ้นต้นแจ้งผลการประเมิน ข้อดี และข้อควรปรับปรุงแก่ผู ้ร ับการประเมิน และ  

ใหท้ำความตกลงกับผูร้ับการประเมินเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

           ให้ส่วนงานรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย  

ในสังกัดเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๔๑ ผ ู ้ร ับการประเม ินสามารถโต ้แย ้งผลการประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานต่อ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติงานได้ 

ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้รับการประเมินได้ทราบผลการประเมนิการปฏิบัติงาน  

  เมื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ทราบถึงการโต้แย้งผลการประเมิน 

การปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานดำเนินการพิจารณา

ทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติงานและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับการประเมินทราบ ภายใน ๑๕ วัน  

นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการโต้แย้งผลการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าว 

  ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ผู้รับการประเมินไม่พอใจในผลการพิจารณาทบทวนผลการประเมิน  

การปฏิบัติงานตามข้อ ๔๑ วรรคสอง ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับการประเมิน

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับการประเมินได้ทราบผลการพิจารณาทบทวน 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

           ข้อ ๔๓ หากมีการโต้แย้งในกรณีเกี ่ยวกับกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ถูกประเมิน ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาเปลี่ยนกรรมการ 

ผูน้ัน้ได้ตามความเหมาะสม 

ส่วนที่ ๕ 

การลา 

ข้อ ๔๔ การลา มี ๙ ประเภท คอื 

  (๑) ลาป่วย 

  (๒) ลากิจส่วนตัว 

  (๓) ลาพักผ่อน 

 (๔) ลาคลอดบุตร 

  (๕) ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด 

  (๖) ลาอุปสมบท หรอืลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ 

 

(๗) ลาเข้ารับการตรวจเลือก ... 
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  (๗) ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรอืลาเข้ารับการเตรยีมพล 

  (๘) ลาไปเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ 

  (๙) ลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดูงาน หรอืปฏิบัติการวิจัย  

  ข้อ ๔๕ หลักเกณฑ์และวิธีการลา การได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินอื่น ๆ  

ในระหว่างการลาตามข้อ ๔๔ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ ๖ 

การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

  ข ้อ ๔๖ เพ ื ่อประโยชน ์ในการพ ัฒนาบ ุคลากรมหาว ิทยาล ัยให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ  

ในการปฏิบัติงาน ให้มีการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยตามสายงานแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

 (๑) การไปศกึษา ฝึกอบรม ดูงาน 

 (๒) การไปปฏิบัติงานวิจัย 

 (๓) การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 

 (๔) การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

 (๕) การแลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักวิชาการ 

 (๖) การอื่นใดที่จำเป็นหรอืเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

  หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยตามวรรคแรก ให้เป็นไป 

ตามที่คณะกรรมการกำหนด 

  การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาความรู้ความสามารถ 

คุณลักษณะ สายงาน ตำแหน่ง และคุณสมบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๔๗ การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรมหาวิทยาลัย อาจจัดเป็น

หลักสูตรเฉพาะก็ได้ โดยต้องสอดคล้องกับภาระงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท แต่ละกลุ่ม 

และแต่ละตำแหน่ง 

ข้อ ๔๘ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีหน้าที่เพิ่มพูนทักษะการสอน การวิจัย 

การพัฒนานิสิต การบริการวิชาการ และภารกิจอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิและตำแหน่ง

ทางวิชาการให้สูงขึน้  

ข้อ ๔๙ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุ่มบริหารจัดการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ 

และทักษะด้านการบริหาร รวมทั ้งการเตรียมพนักงานมหาวิทยาลัยที ่จะพัฒนาไปทำหน้าที ่บริหาร 

ในระดับต่าง ๆ 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย ... 
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พน ักงานมหาว ิทยาล ัยสายสน ับสน ุน กล ุ ่ มตำแหน ่ งประ เภทว ิ ชาช ีพ เฉพาะ  

กลุ่มตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป มีหน้าที่เพิ่มพูนความรู้และทักษะ

ในการทำงานในหน้าที่ที่รับผดิชอบ 

                                               ส่วนที่ ๗ 

การออกจากงาน 

ข้อ ๕๐ บุคลากรมหาวิทยาลัย ออกจากงาน หรอืพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ครบเกษียณอายุงาน 

(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 

(๔) ยุบหรอืเลิกตำแหน่ง หรอืยุบหน่วยงาน 

(๕) สิน้สุดสัญญา หรอืบอกเลิกสัญญา 

(๖) ถูกสั่งให้ออกหรอืเลิกจ้าง ตามข้อ ๕๓ ข้อ ๕๔ และข้อ ๕๕ 

(๗) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก 

การออกจากงานตามข้อนี้ใหถ้ือเป็นการเลิกสัญญาจ้างด้วย  

         ข้อ ๕๑ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีผลการประเมินดังต่อไปนี้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

(๑) มีผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ำ 

(๒) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีอยู่ในระดับต่ำ เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน  

(๓) มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในระดับต้องปรับปรุงลงไป เป็นเวลา 

สามปีตดิต่อกัน  

กรณีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เลิกสัญญาจ้าง 

ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นัน้ หรอืให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 

ข้อ ๕๒ บุคลากรมหาวิทยาลัยผูใ้ดประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออก 

ต่อผู ้บังคับบัญชาเหนือขึ ้นไปตามลำดับชั ้นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เว้นแต่พนักงาน 

มหาวิทยาลัยสายวิชาการใหย้ื่นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า ๙๐ วัน เพื่อใหอ้ธิการบดีเป็นผู้พิจารณา 

หากยื่นหนังสือลาออกน้อยกว่า ๓๐ วัน หรอื ๙๐ วัน แล้วแต่กรณี ใหอ้ธิการบดีมีอำนาจอนุมัติให้ลาออกได้ 

เมื่ออธิการบดีสั่งอนุญาตแลว้จึงให้ออกจากงานได้   

  ในกรณีที่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัคร

รับเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นัน้ขอลาออก 
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  สำหรับหนังสือขอลาออกที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออก 

มีคำสั ่งให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนครบกำหนด ๓๐ วันนับแต่วันที่ยื ่น และให้วันถัดจาก 

วันครบกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก เป็นวันอนุญาตการลาออก 

         นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าอธิการบดีเห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์แก่งานของ

มหาวิทยาลัย จะยับยั้งการอนุญาตใหล้าออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันขอลาออกหรือวันที่ถือว่า

เป็นวันขอลาออก 

          ในกรณีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย

อาจยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจการสอนครบถ้วนสมบูรณ์ในภาคการศึกษานั้น 

ก็ได้ 

ข้อ ๕๓ อธิการบดี มีอำนาจสั่งให้บุคลากรมหาวิทยาลัยออกจากงานหรือเลิกจ้างได้ 

ในการสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง นอกจากให้ทำได้ในกรณีที่ระบุไว้ในข้ออื่นแห่งข้อบังคับนี้แล้ว   

ให้ทำได้ในกรณีต่อไปนี ้

(๑) เมื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยผูใ้ดเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสม่ำเสมอ  

(๒) เมื ่อบุคลากรมหาวิทยาลัยผู ้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่  หรือ

บกพร่องในหนา้ที่ดว้ยเหตุใด ๆ 

(๓) เมื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่งอยู่ก่อนบรรจุ โดยไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๑๙ 

(๔) เมื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยผู้ใดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรูค้วามสามารถไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด 

  ข้อ ๕๔ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานพิเศษใด ๆ ตามความประสงค์

ของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีสั่งให้ผู้นั้นออกจากงานหรือเลิกจ้างได้ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น 

อธิการบดีจะสั่งให้ผู้นัน้ออกจากงานหรอืเลิกจ้างเป็นการช่ัวคราวก็ได้ 

  ข้อ ๕๕ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วย

การรับราชการทหาร ให้อธิการบดีสั่งให้ผู้นัน้ออกจากงานหรอืเลิกจ้างเป็นการช่ัวคราวก็ได้ 

  ข้อ ๕๖ พนักงานมหาวิทยาลัยผู ้ใดมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ให้พ้นจากตำแหน่ง 

การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะเกษียณอายุงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

  กรณีที่มเีหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

อาจใหพ้นักงานมหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะเกษียณอายุงานอยู่ปฏิบัติงาน

ต่อไปตามหลักเกณฑ ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563  

---------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการแต่งตั ้ง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2563 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่  

31 ตุลาคม 2563 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี ้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการแต่งตั้งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี ้ให้ใช้บ ังคับกับการยื ่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตั ้งแต่  

24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

แต่งตั้งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 

ข้อ 4 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี ้ให้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี ้

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

“มหาวทิยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลยัพะเยา 

“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 

“คณะ” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และ 7(4) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ที่มีการจัดการเรียนการสอน 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและ

เอกสารหลักฐานที่ใชใ้นการประเมินผลการสอน 
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ข้อ 6 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย ์

(2) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยคัดสรร

จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ ก.พ.อ. กำหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือ

สาขาวิชาที่มกีารจัดการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าหกคน 

(3) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็น เลขานุการ

(4) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ

สองปี หรอือาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ หรอืพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน

(4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิานัน้

(5) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(6) เป็นบุคคลล้มละลาย

(7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในกรณีที่ตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวางลงไมวาดวยเหตุใด

และยังไม่ไดดําเนินการใหไดมาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง 

ให้คณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเทาที่มอียู 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 

และได้แต่งตั้งหรือไดมีการเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซึ ่งได้แตงตั้งหรือไดรับเลือกใหดํารง 

ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนง 

เหลืออยูนอยกวาเกาสบิวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ในกรณีที ่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

แต่ย ังไม ่ได ้แต่งต ั ้งหร ือย ังไม ่ได ้เล ือกประธานกรรมการหรือกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิข ึ ้นใหม่ 

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่า

จะได้รับแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิขึน้ใหม่แล้ว 

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที ่ตามข้อบังคับนี้ และอาจมอบอำนาจหน้าที ่นั ้นได้ 

โดยทำเป็นประกาศของคณะกรรมการ 

การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ให้ดำเนนิการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 7 และข้อ 8 ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 9 ถึงข้อ 13 

ข้อ 7 การ...
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ข้อ 7 การพิจารณาแต่งตั ้งพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้พิจารณาจากคุณสมบติเฉพาะตำแหน่ง  

ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี ้

การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคหนึ่งกระทำได้ 2 วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการแต่งตั้ง

โดยวิธีพิเศษ 

ในกรณีที ่ ก.พ.อ. เปลี ่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการแต่งตั ้งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และข้อบังคับนี้ยังไม่ได้ปรับแก้ไข ก็ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ

แต่งต้ังตามที่ ก.พ.อ. กำหนดโดยอนุโลม 

ข้อ 8 การแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

โดยวิธีปกติให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ ์ดังนี ้

(1) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(1.1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องดำรง

ตำแหน่งอาจารย ์และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกป ีหรอื 

ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั ้นต้องดำรง

ตำแหน่งอาจารย ์และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรอื  

ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั ้นต้องดำรง

ตำแหน่งอาจารย์ และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย

กำหนด  

ในกรณีที่ผู้ขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ

ในสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาท ี่  ก.พ.อ. ร ับรอง และได ้สอนประจำว ิชาใดว ิชาหน ึ ่ ง  ซ ึ ่ ง เท ียบค ่าได้  

ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที ่ใช้ความรู ้ความเชี ่ยวชาญ 

ในสาขาวิชาที ่ เสนอขอกำหนดตำแหน่งมาแล้ว อาจนำระยะเวลาระหว่างเป ็นอาจารย์พ ิ เศษ  

ในภาคการศึกษาที่สอน หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมารวมคำนวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วน

ของเวลาทีท่ำการสอน 

ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพิ่ม ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 

ในตำแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับ 

วุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อขอแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่กำหนด 

ไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(1.2) ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็น

ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้สามารถ

ประเมินการเรียนรู ้ได้ผลถูกต้องที่สุด และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่คาดหวัง ทั้งในระดับ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์หรอืรองศาสตราจารย ์ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ผูข้อต้อง...
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ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความชำนาญในการสอน

จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึน้ตามภาระงานสอน สำหรับกรณีที่ผูข้อได้ทำการสอนหลายวิชา

หรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อ 

ที ่ผู ้ขอเป็นผู ้สอน แล้วแต่กรณีซึ ่งรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพ 

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมิน

จากคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยตามข้อ 5 แนวทางการประเมิน 

ผลการสอน หรือผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำหนด 

(1.3) ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ B และมีปริมาณ

อย่างน้อย ดังต่อไปนี ้ 

(๑.3.1) งานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ  

(1.3.๒) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ หรือ 

(1.3.๓) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชส้ังคม ๑ เรื่อง หรือ  

(1.3.4) งานวิจัย ๑ เรื่อง และตำราหรือหนังสือ ๑ เล่ม  

โดยที่งานวิจัยตาม (๑.3.1) - (1.3.๔) อย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น

ผูป้ระพันธ์อันดับแรก (First author) หรอืผูป้ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ทั้งนี ้ตามลักษณะ

การมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  

ที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ B หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพ

ระดับ B+ แทนงานวิจัยตาม (1.3.๒) - (1.3.๔) ได้ โดยที่ผลงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น

ผูป้ระพันธ์อันดับแรก (First author) ทั้งนี ้ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

การนำงานว ิจ ั ยหร ืองานใด ๆ  ท ี่ทำ เป ็นส ่ วนหน ึ ่ งของการศ ึกษา 

เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสำเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้ 

จะกระทำมิได ้เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าไดท้ำการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม

จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา 

หรอืวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น 

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์

ท ี่  ก .พ.อ.  กำหนด พร ้อมแสดงหล ักฐานว ่าการเผยแพร ่น ั ้นได ้ผ ่ านการประเม ินค ุณภาพ  

โดยคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั ้น ๆ หรือสาขาวิชาที ่เก ี ่ยวข ้อง (peer reviewer) 

ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

(1.4) จริยธรรม...
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(1.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่ง

ผูช้่วยศาสตราจารย์ตอ้งคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี ้

(๑.4.1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู ้อื ่นมาเป็น 
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ 

ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิง

ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี ้ในลักษณะที่จะทำใหเ้ข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม ่
(๑.4.๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที ่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงาน 

ทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า  

(๑.4.๓) ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผูอ้ื่นหรือสทิธิมนุษยชน  

(๑.4.๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ 

เป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย  
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง

ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

(๑.4.๕) ต้องนำผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางที ่ชอบธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย 

(๑.4.๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข ้อมูลจากการทำการวิจัย 

ในคนหรือสัตว์ ผู ้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ของสถาบัน ที่มีการดำเนินการ 

(2) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  

(2.1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ขอต้องดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  

(2.2) ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็น

ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้สามารถ
ประเมินการเรียนรู ้ได้ผลถูกต้องที่สุด และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่คาดหวัง ทั้งในระดับ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์หรอืรองศาสตราจารย ์ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความชำนาญพิเศษในการสอน

จะต้องเสนอเอกสารคำสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน สำหรับกรณีที่ผู้ขอได้ทำการสอนหลายวิชา

หรือสอนวิชาที ่ม ีผ ู ้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารคำสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อ 
ที ่ผู ้ขอเป็นผู ้สอน แล้วแต่กรณีซึ ่งรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพ 

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมิน

จากคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยตามข้อ 5 แนวทางการประเมิน 

ผลการสอน หรือผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำหนด 

(2.3) ผลงาน...
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(2.3) ผลงานทางวิชาการ ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๓ วิธี ดังนี ้

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ B+ 

และมีปริมาณอย่างนอ้ย ดังต่อไปนี ้

(๑) งานวิจัย ๒ เรื่อง หรอื 

(๒) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ 

หรอื  

(๓) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชส้ังคม ๑ เรื่อง  

และ 

(๔) ตำรา หรอื หนังสอื ๑ เล่ม 

โดยที่งานวิจัยตาม (๑) - (๓) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ ่ม ๑ และอย่างน้อย ๑ เรื ่อง  

ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และ

ตำราหรือหนังสือ อย่างนอ้ย ๑ เล่ม ผูข้อต้องเป็นผูป้ระพันธ์อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตามลักษณะ

การมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพและมีปริมาณ 

ดังต่อไปนี ้ 

(๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๓ เรื ่อง มีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย  

๒ เรื่อง และมีคุณภาพระดับ B+ อย่างนอ้ย ๑ เรื่อง หรอื 

(๒) งานวิจัย อย่างน้อย ๒ เรื ่อง มีคุณภาพระดับ A และผลงาน 

ทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างนอ้ย ๑ เรื่อง มีคุณภาพระดับ B+ หรอื  

(๓) งานวิจัย อย่างน้อย ๒ เรื ่อง มีคุณภาพระดับ A และผลงาน

วิชาการรับใชส้ังคม อย่างนอ้ย ๑ เรื่อง มีคุณภาพระดับ B+  

โดยที่งานวิจัยตาม (๑) - (๓) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และอย่างน้อย ๒ เรื ่อง  

ที ่มีคุณภาพระดับ A ผู ้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อ ันดับแรก (First author) หรือผู ้ประพันธ์บรรณกิจ 

(Corresponding author) ทั้งนี ้ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ ๒ นั้น ผู้ขออาจใช้ตำราหรือหนังสือ อย่างน้อย ๒ เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ A 

ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และอย่างน้อย ๑ เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ B+ แทน

ผลงานตาม (๑) - (๓) ได้ ทั้งนี ้ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

การนำงานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสำเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทำมิได้  

เว ้นแต่ผ ู ้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได ้ทำการศึกษาหร ือว ิจ ัยเพิ ่มเต ิมขยายผลต่อจากเร ื ่องเด ิม  

จนปรากฏ...
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จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา 

หรอืวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น  

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด พร้อมแสดง

หลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ 

หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  

ทั ้งนี้ อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ 

ก.พ.อ. กำหนด ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ไดร้ับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ใน ๓ 

ของผลงานที่นำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่ง โดยผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับ 

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิจำนวนอย่างน้อย ๒ เรื่องดว้ย  

วิธีที่ ๓ สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา 

ทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์แพทยศาสตร ์และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 

ผูข้อต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี ้

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่

ในฐานข้อมูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที ่ได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย ๕ เรื ่อง ผู ้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ ์อ ันดับแรก (First author)  

หรอืเป็นผูป้ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และ 

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time 

Citation) อย่างนอ้ย ๕๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ 

(๓) มคี่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ 

(๔) เป็นหัวหนา้โครงการวิจัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุนจาก

แหล่งทุนภายนอกสถาบัน อย่างนอ้ย ๕ โครงการ (Life-time) 

สำหร ับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการสาขาว ิชา 

ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสาร 

หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี ้

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๕ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่

ในฐานข้อมูล Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย  

๓ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 

author) และ 

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time 

Citation) อย่างนอ้ย ๑๕๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ 

(๓) มคี่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๔ และ 

(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal investigator) ที ่ได้รับทุน 

จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน อย่างนอ้ย ๕ โครงการ (Life-time)  

ทั้งนี ้หาก...
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ทั้งนี ้หากคณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

เป็นไปตามที ่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1.4) และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดแล้ว  

ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องแต่งตั ้งคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อทำหนา้ที่ประเมนิผลงานทางวิชาการ  

(2.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ตอ้งคำนึงถึงจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1.4) 

(3) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  

(3.1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู ้ขอต้องดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  

(3.2) ผลการสอน ผู ้ขอต้องมีชั ่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ ่งที ่กำหนดไว้  

ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

(3.3) ผลงานทางวิชาการ ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๓ วิธี ดังนี ้

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ A 

และมีปริมาณ ดังต่อไปนี ้

(๑ )  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๕ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรอื 

(๒)  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๑ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการ 

ในลักษณะอื่นที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือผลงานวิชาการ 

รับใชส้ังคม รวมกันทั้งหมด อย่างนอ้ย ๕ เรื่อง  

และ 

(๓) ตำรา หรอื หนังสอื อย่างนอ้ย ๑ เล่ม  

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์

อันดับแรก (First author) หรือผูป้ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และตำราหรือหนังสือ อย่างน้อย 

๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน 

ทางวิชาการ 

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพและมีปริมาณ 

ดังต่อไปนี ้

(๑ )  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๕ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการที ่อยู ่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด ที ่มีคุณภาพระดับ A+  

อย่างน้อย ๒ เรื่อง และมีคุณภาพระดับ A อย่างนอ้ย ๓ เรื่อง หรอื  

(๒) งานวิจัย...
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(๒)  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๑ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการ 

ในลักษณะอื่นที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือผลงานวิชาการ 

รับใช้ส ังคม รวมกันทั ้งหมด อย่างน้อย ๕ เรื ่อง โดยที ่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื ่อง  

ต้องมีคุณภาพระดับ A+ และอีกอย่างนอ้ย ๓ เรื่อง มีคุณภาพระดับ A 

(๓) งานว ิจ ัย อย ่างน ้อย ๑๐ เร ื ่อง ต ้องได ้ร ับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามที่ ก.พ.อ. กำหนด ที่มีคุณภาพระดับ A หรอื 

โดยที ่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื ่อง ที ่ม ีค ุณภาพระดับ A+  

และอย่างน้อย ๑ เรื ่อง ที ่ม ีค ุณภาพระดับ A ผู ้ขอต้องเป ็นผู ้ประพันธ์อ ันดับแรก (First author)  

หร ือผ ู ้ประพ ันธ ์บรรณกิจ (Corresponding author) สำหร ับผลงานตาม (๓) อย ่างน ้อย ๖ เร ื ่อง  

ที ่มีคุณภาพระดับ A ผู ้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อ ันดับแรก (First author) หรือผู ้ประพันธ์บรรณกิจ 

(Corresponding author) ทั้งนี ้ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์นั้น ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ้ดังนี ้ 

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ A 

และมีปริมาณ ดังต่อไปนี ้ 

(๑ )  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๓ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่   

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรอื  

(๒)  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๑ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่   

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการ 

ในลักษณะอื่น หรอืผลงานวชิาการรับใชส้ังคม รวมกันทั้งหมด อย่างนอ้ย ๓ เรื่อง  

และ 

(๓) ตำรา หรอื หนังสอื อย่างนอ้ย ๒ เล่ม  

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์

อันดับแรก (First author) หรือผูป้ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และตำราหรือหนังสือ อย่างน้อย 

๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน 

ทางวิชาการ 

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ และมีปริมาณ 

ดังต่อไปนี ้ 

(๑ )  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๕ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่   

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด โดยที่ผลงานวิจัยอย่างน้อย  

๒ เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+ และอีกอย่างนอ้ย ๓ เรื่อง มีคุณภาพระดับ A หรอื 

(๒) งานวิจัย...
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(๒)  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๑ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการ 

ในลักษณะอื ่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั ้งหมด อย่างน้อย ๕ เรื ่อง โดยที่ผลงาน 

ทางวิชาการอย่างน้อย ๒ เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+ และผลงานทางวิชาการอีกอย่างน้อย ๓ เรื่อง  

มีคุณภาพระดับ A หรอื  

(๓) ตำรา หรือ หนังสือ อย่างน้อย ๓ เล่ม ต้องมีคุณภาพระดับ A+ 

อย่างนอ้ย ๑ เล่ม และอีกอย่างนอ้ย ๒ เล่ม มีคุณภาพระดับ A  

โดยที ่ผลงานตาม (๑) - (๒) มีค ุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย ๒ เร ื ่อง  

และมีค ุณภาพระด ับ A อย ่างน ้อย ๑ เร ื ่อง ผ ู ้ขอต ้องเป ็นผ ู ้ประพ ันธ ์อ ันด ับแรก (First author)  

หรือผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) สำหรับตำราหรือหนังสือ มีค ุณภาพระดับ A+  

อย่างน้อย ๑ เล่ม และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๒ เล่ม ผู ้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก  

(First author) ทั้งนี ้ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

การนำงานวิจัยหรืองานใด ๆ ที ่ทำเป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษาเพื ่อรับปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสำเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทำมิได้  

เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทำการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ

ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้น

จากเดิมเท่านั้น  

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป ็นผลงานหลังจากได้ร ับการแต่งต ั ้ ง 

ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  

พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

ในสาขาวชิานั้น ๆ หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

ทั ้งนี ้ อนุโลมให้ใช ้ผลงานทางวิชาการที ่ได ้ร ับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 

ที่ ก.พ.อ. กำหนด ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ใน ๓ 

ของผลงานที่นำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่ง โดยผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับ 

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิจำนวนอย่างน้อย ๓ เรื่องดว้ย 

วิธีที่ ๓ สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา 

ทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์แพทยศาสตร ์และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 

ผูข้อต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี ้

(๑ )  งานว ิ จ ั ยอย ่ างน ้อย  ๑๐ เร ื ่ อ ง  ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บการ เผยแพร่  

ในวารสารที ่อยู ่ในฐานข้อมูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที ่ได้ร ับการแต่งต ั ้ง 

ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยผู ้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือเป็น

ผูป้ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และ 

(๒) มงีาน...
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(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time 

Citation) อย่างนอ้ย ๑,๐๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ 

(๓) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๑๘ และ 

(๔) เป็นหัวหนา้โครงการวิจัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุนจาก

แหล่งทุนภายนอกสถาบัน อย่างนอ้ย ๑๐ โครงการ (Life-time)  

สำหร ับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการสาขาว ิชา 

ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสาร

หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี ้

(๑ )  งานว ิ จ ั ยอย ่ างน ้อย  ๑๐ เร ื ่ อ ง  ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บการ เผยแพร่  

ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์  

โดยผู ้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือเป็นผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 

author) และ 

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time 

Citation) ซึ่งไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง ดังต่อไปนี ้

ก) สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ อย่างน้อย ๕๐๐ รายการ  

ข) สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร ์อย่างน้อย ๒๐๐ รายการ 

และ 

(๓) มคี่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ 

(๔) เป็นหัวหนา้โครงการวิจัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุนจาก

แหล่งทุนภายนอกสถาบัน อย่างนอ้ย ๑๐ โครงการ (Life-time) 

ทั ้งนี ้ หากคณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1.4) และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนดแล้ว ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องแต่งตั ้งคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทำหนา้ที่ประเมนิผลงานทางวิชาการ 

(3.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ตอ้งคำนึงถึงจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1.4)  

ข้อ 9 ว ิธ ีการแต่งต ั ้งพน ักงานสายว ิชาการของมหาว ิทยาล ัยให้ดำรงตำแหน่ง 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์โดยวิธีปกติให้ดำเนินการ ดังนี ้

(1) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย ์ 

(1.1) ให้คณะวิชาเสนอชื ่อผู ้ม ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ 

ตามแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กำหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ  

(1.2) ให้คณะกรรมการ ประเมินผลการสอนโดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

เพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม  

(1.3) ให้คณะ...
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(1.3) ให้คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมิน 

ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี ้

(1.3.๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 
ทางวิชาการ  

(1.3.๒) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จำนวนสามถึงห้าคน  

(1.3.3) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็น เลขานุการ 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด 

สำหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและผลงานที่เสนอขอ 
โดยต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ รวมทั้งมีตำแหน่ง 

ทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เสนอขอ และกำหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของจำนวนกรรมการทั ้งหมด และให้การดำเนินการ  

อยู่ในชัน้ความลับทุกขั้นตอน  

ในกรณ ีท ี ่ ผ ู ้ ข อ เสนอผลงานว ิ ชาการร ั บ ใ ช ้ ส ั งคม  สภามหาว ิ ทยาลั ย 
อาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที ่ปฏิบัติงาน

ร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ทำหน้าที่เป็นกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพิ่มเติมได้ไม่เกินสองคน 
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็นบุคลากร 

ในสังก ัดมหาวิทยาลัยนั ้น ให้แต่งต ั ้งได ้ไม ่เก ิน ๑ คน และแจ้งรายละเอียดเหตุผลความจำเป็น  

ให ้ก.พ.อ. ทราบ เมื่อรายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง หรือเสนอขอให้นำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาของ 

ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป  

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบัญชรีายชื่อผูท้รงคุณวุฒิที ่ก.พ.อ. กำหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเป็นราย ๆ ไป 

ทั ้งนี ้ การแต่งตั ้งคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.  

เรื ่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  
และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ท ั ้ งน ี ้  เกณฑ์การต ัดส ิน ผลงานทางว ิชาการต ้องม ีปร ิมาณและค ุณภาพ 
ที่แสดงความเป็นผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ 

เพื ่อทำหน้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงาน 

ทางว ิชาการของผู ้ขอกำหนดตำแหน่งอยู ่ ในเกณฑ์หรือไม่อย ู ่ ในเกณฑ์ท ี่  ก.พ.อ. กำหนดนั ้น  

สภามหาวิทยาลัย...
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สภามหาวิทยาลัยให้ยกเว้นการประชุม โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณา 

ของคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพ ื ่อทำหน้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 
(1.4) เมื ่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ตามข้อ 9 (1.3) แล้ว ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินให้ผ่าน ให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง 

และในกรณีที ่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินไม่ผ่าน ให้อธิการบดีแจ้งผลการประเมิน 

ให้ผูข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทราบ 

คำสั ่งแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของตำแหน่งทาง

วิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผูข้อด้วย 

(1.5) วันที่แต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

(1.5.1) กรณีท ี ่ค ุณสมบัต ิและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์  

ตั้งแต่วันที่กองการเจา้หน้าที่รับเรื่อง ใหแ้ต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่กองการเจา้หน้าที่ได้รับเรื่อง 

(1.5.2) กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (ยกเว้นผลงานวิจัยและ

บทความทางวิชาการจะนำมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้) ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่

กองการเจ้าหน้าที่ได้รับผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ 

(1.5.3) กรณีที่มีการส่งผลงานทางวิชาการ หลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิง 

ทางวิชาการ และหลักฐานความเป็นที ่ยอมรับนับถือในวงวิชาการเพิ ่มเติม ให้แต่งตั ้งได้ไม่ก่อนวันที่ 

กองการเจ้าหน้าที่ได้รับผลงานทางวิชาการ หลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐาน

ความเป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการเพิ่มเติมนัน้ ๆ 

(1.5.4) กรณีผลงานวิจ ัยหร ือบทความทางวิชาการท ี ่ม ีหนังส ือจาก

บรรณาธิการวารสารทางวิชาการรับรองว่าจะเผยแพร่ให้ได้เมื่อใด ในวารสารฉบับใด และกองการเจ้าหน้าที่

ได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อน หากผลงานวิจัยหรอืบทความทางวิชาการเรื่องนั้นได้รับการประเมินคุณภาพ

อยู่ในเกณฑ์ที ่กำหนด ให้แต่งตั ้งได้ไม่ก่อนวันที่มีหลักฐานว่าผลงานนั้นได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด หรอืวันที่กองการเจา้หน้าที่ได้รับผลงานฉบับเผยแพร่แลว้ 

(1.5.5) กรณีผู ้ขอรับการพิจารณาแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ยื่นเรื่องเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และต่อมาได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม 

หรือประเภทอื่น ๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ) หากได้รับการพิจารณาว่าคุณสมบัติ

และผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที ่ ก.พ.อ. กำหนด โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข จะแต่งตั ้งให้ 

ดำรงตำแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่กองการเจา้หน้าที่ได้รับเรื่อง และไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ลา 

ทั ้งนี ้ หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หรือส่งผลงานเพิ ่มเติม 

ในระหว่างการลา จะแต่งต้ังใหด้ำรงตำแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่ผู้ขอฯ กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

(1.5.6) กรณี...
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(1.5.6) กรณีผู ้ขอรับการพิจารณาแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ยื่นเรื่องเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและกองการเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนวันที่

เกษียณอายุงาน ลาออก โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น หรือถึงแก่กรรม หากบุคคลนั้นได้รับ 

การพิจารณาว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพของผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ 

ก.พ.อ. กำหนด ให้แต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่กองการเจ้าหน้าทีไ่ด้รับเรื่อง หรือได้รับผลงาน 

ทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ หรือได้รับผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม หรือได้รับผลงานวิจัย 

หรือบทความทางวิชาการฉบับเผยแพร่แล้วแต่กรณี ทั ้งนี ้ วันที ่แต่งตั้งดังกล่าวต้องเป็นวันที่ผู ้นั ้น 

ยังมีสถานภาพเป็นพนักงานของมหาวทิยาลัย 

(๒) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 

(2.1) ให้นำความในข้อ 9 (1.1) และ 9 (1.3) มาใช้บังคับกับการแต่งตั ้ง 
ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมิน 

ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด  
(2.2) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัต ิ 

(2.3) เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น 
เพื่อเสนอรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กำหนด  

(2.4) ให้นำความในข้อ 9 (1.5) มาใช้บังคับกับวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ข้อนี้โดยอนุโลม 

ข้อ 10 การแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการของมหาวทิยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

โดยวิธีพิเศษ 
มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั ้งผู ้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ 

รองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด

ตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตั ้งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ซึ ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ในตำแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่กำหนดให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั ้ง

พนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ดำรงตำแหน่ง

ผูช้่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรอืการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในศาสตร์ที่แตกต่างจากเดิม  

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ดำเนนิการ ดังนี ้

(1) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  

ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั ้ง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อย

สามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสิน 

ของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี ้ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ B+ 

(2) การแต่งตั้ง...

79



- ๑๕ - 

 

(2) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  

ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ดำเนินการตามวิธีการ

เช่นเดียวกับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั ้ง

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที ่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

ทั้งนี ้ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A  

(3) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  

ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ดำเนินการตามวิธีการ

เช่นเดียวกับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธ ีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั ้ง 

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที ่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

ทั้งนี ้ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A+ 

ข้อ 11 แบบคำขอฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) แบบเสนอแต่งต ั ้งฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)  

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอน 

ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ คำจำกัดความ 

ของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จำแนกตามระดับคุณภาพ  

และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กำหนด  

ข้อ 12 กรณีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับ

ตำแหน่งเดียวกันหรือระดับที่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ได้เคยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการนำ

ผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการอีกครั ้งหนึ่ง จะต้องดำเนินการภายในห้าปีนับตั ้งแต่วันที ่สภามหาวิทยาลัย 

มีมติเห็นชอบให้ผลงานดังกล่าวมีคุณภาพอยู่/ไม่อยู่ในเกณฑ ์ทั้งนี ้ไม่ว่าโดยผูข้อคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่  

ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละช้ินที่ผ่านการพิจารณา

มาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  

เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่น 

ที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผล 

ทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย หรือในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อ

พิสูจน์ภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย ผู้ขอสามารถนำ

ผลงานทางวิชาการนั ้นมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครั ้งใหม่ได้ แต่คณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิฯ จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อกีครั้งหนึ่ง 

ข้อ ๑3 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษ  

ผู้ขอกำหนดตำแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับ

ผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง 

ทางวิชาการ ดังต่อไปนี ้

(๑) กรณีที่...
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(๑) กรณีที ่ตรวจพบว่าผู ้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ 

มีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือนำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้

ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือนำผลงาน 

ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ  

จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี ้ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่า

เป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู ้อื ่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่ผู ้อื ่น และกระทำการใด ๆ ที ่เบี ่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงาน 

ตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น 

และดำเน ินการทางว ิน ัยตามข ้อเท ็จจร ิงและความร ้ายแรงแห่งการกระทำผ ิดเป ็นกรณี ๆ ไป  

และห้ามผู้กระทำผิดนั้นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี  

นับตั้งแต่วันทีส่ภามหาวิทยาลัยมีมต ิ

(๒) กรณีท ี ่ ได ้ร ับการพ ิจารณาอน ุม ัต ิ ให ้ดำรงตำแหน ่งทางว ิชาการไปแล ้ว  

หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ  

ครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู ้อื่นหรือนำเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงาน 

ของตนเอง หรือนำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  

หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี ้  

ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู ้อื่น 

หรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และกระทำการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษา 

หรือว ิจ ัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนตำแหน่ง 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

เสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพื ่อนำความกราบบังคมทูลเพื ่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน  

และดำเนินการทางวิน ัยตามข้อเท ็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทำผิดเป็นกรณี ๆ ไป  

และห้ามผู้กระทำผิดนั้นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี 

นับตั้งแต่วันทีส่ภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน หรอืนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน

แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑4 กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

กำหนด ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย และสามารถเสนอขอทบทวน 

ผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกล่าว 

แต่ละครั้งใหย้ื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ  

ภายใต ้บ ั งค ับข ้อ 9.๑.๔ เม ื ่อสภามหาว ิทยาล ัยได ้ร ับ เร ื ่ องการขอทบทวน 

ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีความเห็น

ประการใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และให้คำวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด  

 

ข้อ ๑5 ให้คณะ...
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ข้อ ๑5 ให้คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี ้ 

(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครัง้ที่หนึ่ง  

(ก) ในกรณีที่เห็นว่าคำชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มเีหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 

(ข) ในกรณีที่เห็นว่าคำชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มีมติรับไว้พิจารณา  

โดยมอบคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื ่อทำหน้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคำชี้แจงข้อโต้แย้งนัน้ 

(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครัง้ที่สอง 

(ก) ในกรณีที ่เห็นว่าคำชี ้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ช ี ้แจง  

ข้อโต้แยง้โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 

(ข) ในกรณีที่เห็นว่าคำชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผล

เพิ่มเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน

ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม จากที่แต่งตั้งไว้เดิมจำนวนสองถึงสามคน

เพื่อพิจารณาคำชี้แจง ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู ้ขอ ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ชุดเดิมทำหนา้ที่เป็นประธาน 

ข้อ ๑6 กรณีมีการแต่งตั ้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื ่อทำหน้าที ่ประเมินผลงาน 

ทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมนาคุณ

กรรมการสำหรับการทบทวนผลการพจิารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตัง้เพิ่มนั้นดว้ย  

ข้อ ๑7 สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะคำชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการ 

ที่ยื่นไว้เดิมทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ขอมีผลงาน

ทางวิชาการใหม่เพิ่มเติม หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องดำเนินการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวิชาการใหม่ และให้ถือว่าวันที ่ยื ่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยื ่นขอแก้ไขผลงานเดิม 

เป็นวันเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม ่

ภายใต้บังคับข้อ 9.๑.๔. กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี ้ให้สภามหาวิทยาลัย

เป็นผูว้ินิจฉัยชี้ขาดและใหค้ำวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

ข้อ ๑8 ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา  

มีอำนาจออกประกาศ กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวทิยาลัยพะเยา  

 

 

 

บทเฉพาะกาล...

82



 

83



84



 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564 

---------------------------- 

 โดยที่ เป็นการสมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน  

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 

ทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่  8/2563 เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2563  

จึงออกประกาศไว้ ดังนี ้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มผีลบังคับใชต้ั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2561 และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ 4 ให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน ดังนี ้
(1) ให้คณะโดยคณบดีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสาร 

ที่ใชป้ระเมินผลการสอนโดยมีองค์ประกอบ ดังนี ้
(1.1) คณบดี เป็นประธานอนุกรรมการ 
(1.2) ประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าในสาขาที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นอนกุรรมการ 
(1.3) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งที่ขอ  

จำนวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ 
(1.4) ให้คณบดีแต่งตั้งบุคลากรในสังกัด จำนวน ๑ คน เป็นเลขานุการ 

ในกรณีที่ไม่มีประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่า ตามข้อ (1.2) ให้คณบดีแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ (1.3) เป็นอนุกรรมการแทน  

ในกรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการ ตามข้อ (1.1) เป็นผู้เสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม เป็นประธานอนุกรรมการแทน 

(2) ให้คณะ...
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(2) ให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนา้ที ่ดังต่อไปนี ้

(2.1) ประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

ของผู้ที่จะขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ตามแบบประเมินผลการสอน

และแบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานในการประเมนิผลการสอน แนบท้ายประกาศนี้ 

การประเมินผลการสอนให้คณะอนุกรรมการระบุผลการพิจารณา  

กรณีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีความชำนาญในการสอน และตำแหน่งรองศาสตราจารย์  

ต้องมีความชำนาญพิเศษในการสอน  

การประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้น  

ตามภาระงานสอนต้องมีคุณภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 

(2.2) ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตาม (2.1) ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา

ดังกล่าว ให้ประธานอนุกรรมการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อขยายเวลาออกไปตามความจำเป็น  

ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๖๐ วัน และให้คณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบแล้วรายงานผลการประเมิน 

ต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการต่อไป 

(2.3) ผู้ที่จะขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจขอรับการประเมินผลการสอน 

และประเมินเอกสารหลักฐานที่ ใช้ ในการประเมินผลการสอน จากคณะต้นสังกัดล่วงหน้าก่อน 

ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการก็ได้ ทั้งนี้ ผลการประเมินมีอายุได้ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับ 

การประเมิน 

(3) เอกสารที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการสอน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้ดังนี ้

(3.1) แบบประเมินผลการสอน (สำหรับกรรมการแต่ละคน) ให้เป็นไปตาม

แบบฟอร์ม ปส. ๑ 

(3.2) แบบสรุปประเมินผลการสอน (สำหรับการประชุมร่วมกัน) ให้เป็นไปตาม

แบบฟอร์ม ปส. 2 

(3.3) แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ ใช้ในการประเมินผลการสอน 

(สำหรับกรรมการแต่ละคน) ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม ปส. 3 

(3.4) แบบสรุปการประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล 

การสอน (สำหรับการประชุมร่วมกัน) ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม ปส. 4 

(3.5) แบบรายงานการประเมินผลการสอนต่อคณะกรรมการประจำคณะ 

(สำหรับประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอน) ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม ปส. 5 

(3.6) แบบรายงานการประเมินผลการสอนต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง

ทางวิชาการ (สำหรับคณบดี) ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม ปส. 6 

(4) ลักษณะ...
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(4) ลักษณะของเอกสารเพื่อการประเมินผลการสอน 

(4.1) คำจำกัดความของเอกสารหลักฐานที่ใชใ้นการประเมินผลการสอน 

(4.1.1) แบบที่ 1 (เอกสารประกอบการสอน) 

(ก ) น ิยาม คือ  ผลงานทางวิชาการที่ เป็นเอกสารที่ ใช้ประกอบ 
ในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา 

และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน 

(ข) รูปแบบ คือ เป็นเอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน 
ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสาร 

ที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) สื่อการสอนออนไลน์ 
หรอืสื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจทิัลอื่น ๆ ซึ่งมีการอ้างอิงแหลง่ที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

(ค) การเผยแพร่ คือ อาจเป็นเอกสารที่จัดทำเป็นรูปเล่มหรือ 

ถ่ายสำเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออื่น ๆ อาทิ ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 

(4.1.2) แบบที่ ๒ (เอกสารคำสอน) 

(ก ) น ิย าม  คือ  ผลงานทางวิชาการที่ สอนวิชาใดวิชาหนึ่ ง 
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ  

โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน 

จัดเป็นเครื่องมอืสำคัญของผู้เรียนที่นำไปศึกษาด้วยตนเองหรอืเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานัน้ ๆ  
(ข) รูปแบบ คือ เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

ในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร)  

และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อ
เอกสารที่ เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide)  

สื่อออนไลน์ สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาที่ ใช้ประกอบการอธิบายภาพ  

แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย 
และถูกต้องตามกฎหมาย 

(ค) การเผยแพร่ คือ ต้องได้รับการจัดทำเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ 

หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออื่น ๆ ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้ “คำสอน” ให้แก่ผู้เรียน 

ในวิชานั้น ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 

(4.2) แผนการสอน  

เอกสารหรือหลักฐานที่ ใช้ในการประเมินผลการสอนต้องจัดทำแผน 

การสอนเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประเมินตรวจดูความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุระสงค์ รวมทั้งการจัดสื่อ 

การเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินผล อนุกรรมการประเมินต้องมีการตรวจสอบแผนการสอนให้ครบถ้วน    

ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

(1) ช่ือหลักสูตร
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(๑) ช่ือหลักสูตร 

(๒) ช่ือรายวิชาและรหัสวิชา 

(๓) ชื่ออาจารย์ผู้สอน ตำแหน่งทางวิชาการ และช่องทางการติดต่อ 

(๔) หัวข้อเรื่องที่สอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 

(๕) วันเดือนปีและเวลา ที่สอน 

(๖) วัตถุประสงค์การศึกษา (วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) ของวิชา 

(๗) เนือ้หาของเรื่องที่สอนโดยสังเขป 

(๘) วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

(๙) สื่อการเรียนรู ้

(๑๐) การวัดผลการเรียนรู้ ได้แก่ ตัวชี้วัด เกณฑ์ และวิธีการ 

ผู้ขออาจจัดส่งผลงานอื่น  ๆ ประกอบเอกสารหรือหลักฐานที่ ใช้ ใน 

การประเมินผลการสอนได้ เพื่อให้เนื้อหาการสอนมีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ เทป

บันทึกการสอน หุ่นจำลอง หรอือื่น ๆ  

(5) ขั้นตอนการดำเนนิงานของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

(5.1) เมื่อคณบดีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ให้ประธาน

อนุกรรมการจัดประชุมอนุกรรมการ เพื่อวางแผนการประเมินอย่างอิสระที่ไม่ขัดกับประกาศนี ้

(5.2) คณะอนุกรรมการจัดส่งผลการประเมินผลการสอน (แบบ ปส. ๑) และ 

แบบประเมินเอกสารสารและหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (แบบ ปส. ๓) ให้ประธานอนุกรรมการ

พิจารณาผลการประเมินตามที่ได้ตกลงกัน อาจจะประชุมร่วมกันหรือไม่ประชุมก็ได้ ในกรณีที่ไม่ผ่าน

การประเมินอาจพิจารณาให้มีการประชุมร่วมกันก็ได้ (consensus) เพื่อหาขอ้สรุป 

(5.3) ประธานอนุกรรมการจัดทำข้อสรุปรายงานผลการประเมินการสอน  

(แบบ ปส. ๒) และแบบสรุปเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (แบบ ปส. ๔) และ 

แบบรายงานผลการสอนไปยังคณะกรรมการประจำคณะ (แบบ ปส. ๕) 

(5.4) ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินก่อน 

การตัดสินผล ให้คณบดีแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ขอรับการประเมินผลการสอน และอนุกรรมการ

ประเมินการสอนรับรองการแก้ไข 

(5.5) ถ้าไม่มีการแก้ไขให้คณบดีจัดทำแบบสรุปรายงานผลการประเมินผล 

การสอน (แบบ ปส. ๖) ส่งไปยังเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

(๖) หลักเกณฑ์ในการประเมิน 

(6.1) การประเมินผลการสอน 

อนุกรรมการอาจกำหนดรูปแบบการประเมินโดยวิธีการสังเกตการสอน 

ในห้องเรียน หรือการใช้ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา หรือการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เช่น 

อาจารย์ ผูร้่วมสอน นักศึกษา ฯลฯ หัวข้อการประเมินม ี๑๐ หัวข้อ เกณฑ์การประเมินม ี๔ ระดับ ดังนี ้

(1) 4 มคี่า…
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(๑) ๔ มีค่าคะแนนเท่ากับ ดีเด่น 

(๒) ๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ดีมาก 

(๓) ๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ดี 

(๔) ๑ มีค่าคะแนนเท่ากับ ควรปรับปรุง  

อนุกรรมการแต่ละท่านประเมินในแบบประเมิน ปส. ๑ อย่างเป็นอิสระ  

เมื่อประชุมหาข้อสรุปได้ค่าคะแนนเฉลี่ยร่วมกัน และตัดสินผลค่าคะแนน ผลการประเมิน ดังนี ้

(1) น้อยกว่า ๒.๐๐ ไม่ผ่านการประเมิน 

(2) ๒.๐๐-๒.๗๕ มีความชำนาญในการสอน 

(3) ๒.๗๖-๓.๕๐ มีความชำนาญพิเศษในการสอน 

(4) ๓.๕๑ ขึน้ไป มีความเชี่ยวชาญในการสอน 

คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารสรุปการประเมินผลการสอน ตามแบบ ปส. ๒ 

(6.2) การประเมินปริมาณและคุณภาพของเอกสาร  

อนุกรรมการประชุมหาข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันระหว่างอนุกรรมการประเมิน

ยึดหลักประเมินตามลักษณะคุณภาพของเอกสาร และปริมาณของเนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวทาง 

การประเมินผลการสอน หัวข้อการประเมินมี ๑๐ หัวข้อ เกณฑ์การประเมินมี ๔ ระดับ คอื 

(๑) ๔ มีค่าคะแนนเท่ากับ ดีเด่น 

(๒) ๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ดีมาก 

(๓) ๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ดี 

(๔) ๑ มีค่าคะแนนเท่ากับ ควรปรับปรุง  

อนุกรรมการแต่ละท่านบันทึกผลการประเมินในแบบ ปส. ๓ อย่างเป็นอิสระ 

เมื่อประชุมหาข้อสรุปได้ค่าเฉลี่ยร่วมกัน และตัดสินผลค่าคะแนน ผลการประเมิน ดังนี ้

(1) น้อยกว่า ๒.๐๐ ไม่ผ่านการประเมิน 

(2) ๒.๐๐-๒.๗๕ ดี 

(3) ๒.๗๖-๓.๕๐ ดีมาก 

(4) ๓.๕๑ ขึน้ไป ดีเด่น 

คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารสรุปการประเมินปริมาณและคุณภาพ 

ของเอกสารหลักฐานที่ใชใ้นการประเมินการสอน ตามแบบ ปส. ๔ 

(6.3) แนวทางการประเมินผลการสอน 

ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนว่าผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

มีความสามารถสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน ตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชาที่สอน 

โดยใชแ้นวทางในการประเมินดังต่อไปนี ้

(6.3.1) มีการ...
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(6.3.1) มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดจุดมุ่งหมาย 

ของการสอนให้ชัดเจน และคัดเลือกการเรียนสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลลัพธ์การสอนเป็นไปตาม

จุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน  

(คำนิยามรูปแบบการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพดังตารางแนบท้าย) ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มา 

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 

(6.3.2) ความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการสอน 

ที่ทันสมัยต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง ใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดและตอบคำถามให้เข้าใจ

ได้ชัดเจน หรอืใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (Digital interactive media) 

(6.3.3) มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้ 

และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ 

สามารถเป็นผูเ้รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต (lifelong learner) 

(6.3.4) มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์

ความรูอ้ย่างมเีหตุผลในวิชาที่สอน 

(6.3.5) มีความสามารถให้ผู้ เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่ เรียน 

กับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(6.3.6) มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

(6.3.7) มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏิสัมพันธ์

แบบดิจิทัล (Digital interactive media) ที่ทันสมัยและเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถจำลองสถานการณ์

สมมติเพื่อให้ผูเ้รียนเข้าร่วมอย่างกระตอืรือร้น 

(6 .3 .8 ) มีความสามารถที่ จะสอดแทรก เทคนิคการมีปฏิสั มพั นธ์   

การร่วมงาน (interpersonal skill) ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) 
และรับความคิดเห็น 

(6.3.9) มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียน 

ในวิชาที่สอน 
(6.3.10) มีความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอน 

(7) ผู้ที่จะขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจใช้ผลการประเมินตามกรอบมาตรฐาน

อาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-Professional Standard Framework: UP-PSF) ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาที่ เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา  

และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมินการสอน ทั้งนี้ ผลการประเมินที่จะนำมาใช้จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่

วันที่ผ่านการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี ้

(7.1) ระดับ...
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แบบประเมินผลการสอน 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน....................................................สังกัดหลักสูตร...................................... 

คณะ............................................................เสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง................................. 

ในสาขาวิชา...............(รหัสสาขาวิชา)...........อนุสาขาวิชา...................(รหัสสาขาวิชา).................... 

ลำดับ

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
๔ 

ดีมาก 
๓ 

ด ี
๒ 

ควร
ปรับปรุง 

๑ 
๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกำหนด

จุดมุ่ งหมายของการสอนให้ชัด เจน และคัดเลือก 

การเรียนสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลลัพธ์การสอน

เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยเสนอเอกสาร

หลักฐานที่สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็น

ผูส้อน ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการและกฎหมาย 

ความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อ

การสอนที่ทันสมัยต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ

และติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใชภ้าษาที่เข้าใจง่าย 

ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง 

ใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดและตอบคำถามให้เข้าใจได้

ชัด เจน หรือใช้สื่ อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทั ล (Digital 

interactive media) 

มีความสามารถที่ จะสอนให้ผู้ เรียนสามารถเสาะ

แสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควร

เชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(lifelong learner) 

มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 

แบบฟอร์ม ปส. ๑ 

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564 
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ลำดับ

ที ่
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
๔ 

ดีมาก 
๓ 

ด ี
๒ 

ควร
ปรับปรุง 

๑ 

5 

 

6 
 

7 

 
 

 

 
8 

 

 
 

9 

 
10 

มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของ

วิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน อุปกรณ์ และ 

สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (Digital interactive media)  
ที่ทันสมัยและเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถจำลอง

สถานการณ์ สมมติ เพื่ อ ให้ ผู้ เรียน เข้ าร่ วมอย่ าง

กระตอืรือร้น 
มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ 

การร่วมงาน (interpersonal skill) ความสามารถใน 

การแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) 
และรับความคิดเห็น 

มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของ

ผูเ้รียนในวิชาที่สอน 

มีความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน 

    

รวม  

คะแนนเฉลี่ยที่ได้  =  คะแนนรวม ๑๐ ข้อ 
                                       ๑๐                     

 

 

 

 

ลงช่ือ......................................................................................ผูป้ระเมนิ 

(.....................................................................................) 

…….………/……………..………./………………. 
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แบบสรุปประเมินผลการสอน 
 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน....................................................สังกัดหลักสูตร.................................. 

คณะ.......................................................เสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.................................

ในสาขาวิชา...............(รหัสสาขาวิชา)...........อนุสาขาวิชา..................(รหัสสาขาวิชา)................. 
 

คณะอนุกรรมการ คะแนนท่ีได้ 

ประธานอนุกรรมการ  

อนุกรรมการ ๑  

อนุกรรมการ ๒  

คะแนนเฉลี่ยคณะอนุกรรมการ  
 

สรุปผลการประเมิน **โดยคดิเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นการตัดสนิผล** 
 

คะแนน น้อยกว่า ๒.๐๐ = ไม่ผ่านการประเมิน คะแนน ๒.๐๐-๒.๗๕= มีความชำนาญในการสอน 

คะแนน ๒.๗๖-๓.๕๐ = มีความชำนาญพิเศษในการสอน คะแนน ๓.๕๑ ขึน้ไป = มีความเชี่ยวชาญในการสอน 
 

สรุปผลการประเมนิ  ผ่านการประเมนิ 

    ไม่ผ่านการประเมนิ 
 

....................................................ประธานอนุกรรมการ 

(..................................................) 
 

…………………………………………………….อนุกรรมการ 

(..................................................)   
 

…………………………………………………….อนุกรรมการ 

(..................................................)   
 

…………………………………………………….เลขานุการ 

(..................................................)   
 

.............../................./.................วันที่ประเมนิ 

แบบฟอร์ม ปส. ๒ 
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แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน....................................................สังกัดหลักสูตร.................................. 

คณะ.......................................................เสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.................................

ในสาขาวิชา...............(รหัสสาขาวิชา)...........อนุสาขาวิชา..................(รหัสสาขาวิชา)................. 

๑. ข้อมูลเบื้องต้น 

๑.๑ ชื่อเรื่อง เอกสารแบบที่ 1 (เอกสารประกอบการสอน)/ เอกสารแบบที่ 2 (เอกสารคำสอน)  

............................................................................................................................................. 

แบบที่ 1 (เอกสารประกอบการสอน) 

นิยาม   ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตามหลักส ูตรของมหาวิทยาลัยที ่สะท ้อนให ้เห ็น เนื ้อหาว ิชาและวิธ ีการสอน 

อย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน  

แบบที่ 2 (เอกสารคำสอน) 
นิยาม  ผลงานทางวิชาการที่สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อน 

ให้เห็นเนือ้หาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร

ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือ
สำคัญของผู้เรียนที่นำไปศึกษาด้วยตนเองหรอืเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานัน้ ๆ 

๒. เกณฑ์สำหรับประเมิน 

๒ .๑  ความถูกต้ องของเนื้ อหา หมายถึ ง เนื้ อหา ทฤษฎี  สูตร กฎการทดลอง ข้อมูล  

การตีความหมาย หลักฐานการอ้างอิง ปี พ.ศ. ฯลฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการของศาสตร์ในสาขาวิชานั้น ๆ 
และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 
๔ 

ดีมาก 
๓ 

ดี 
๒ 

ควรปรับปรุง 
๑ 

ความถูกต้องของเนือ้หา     

๒.๒ ความครอบคลุมรายวิชา หมายถึง เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอนฉบับนั้น
ครอบคลุมทุกหัวเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของเนือ้หาที่ผูเ้สนอรับผดิชอบ 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 
๔ 

ดีมาก 
๓ 

ด ี
๒ 

ควรปรับปรุง 
๑ 

ความครอบคลุมรายวิชา     
 

แบบฟอร์ม ปส. ๓ 

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา 
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๒.๓ การจัดลำดับเนื้อหา หมายถึง การจัดลำดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหาที่ จะสอน 

ทำให้เข้าใจง่าย 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 
๔ 

ดีมาก 
๓ 

ดี 
๒ 

ควรปรับปรุง 
๑ 

การจัดลำดับเนื้อหา     

 

๒.๔ รูปแบบในการเขียน หมายถึง รูปแบบในการเขียนที่สื่อความหมายได้ดี ซึ่งอาจมีภาพ 

แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ประกอบเพื่อความเข้าใจและน่าสนใจมีความประณีตในการจัดรูปแบบการเขียน  

มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ถูกต้อง มีแบบแผนในการเขียนอ้างอิง จัดทำบรรณานุกรมและภาคผนวก

ไว้เหมาะสม 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 
๔ 

ดีมาก 
๓ 

ดี 
๒ 

ควรปรับปรุง 
๑ 

รูปแบบในการเขียน     

 

๒.๕ การศกึษาค้นคว้าเอกสารประกอบ หมายถึง การศึกษาคว้า ตำรา หนังสือ เอกสารและ

งานวิจัยที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในรายวิชานั้น หรือให้ผู้อ่านได้มีความรู้และสามารถ

สืบค้นเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวาง 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 
๔ 

ดีมาก 
๓ 

ดี 
๒ 

ควรปรับปรุง 
๑ 

การศกึษาคน้คว้าเอกสารประกอบ     

 

๒.๖ ความถูกต้องในการใช้ภาษา หมายถึง การใช้สำนวนในการเขียนเป็นแบบแผนของภาษา       

ใช้ศัพท์บัญญัติ และใช้ศัพท์เทคนิคความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 
๔ 

ดีมาก 
๓ 

ดี 
๒ 

ควรปรับปรุง 
๑ 

ความถูกต้องในการใช้ภาษา     

 

๒.๗ การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เช่น ข้อวิพากษ์ 

วิจารณ์ ข้อเสนอแนะ การประยุกต์เนื้อหาสาระต่าง ๆ คำสรุป หรือการให้แนวคิดและความรู้ใหม่ที่เกิด

จากการวเิคราะห์และสังเคราะห ์

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 
๔ 

ดีมาก 
๓ 

ดี 
๒ 

ควรปรับปรุง 
๑ 

การเสนอแนวคิดของตนเอง     
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๒.๘ คุณค่าของเอกสาร หมายถึง ความสำคัญ ความน่าเชื่อถือ และประโยชน์ของเอกสาร

ประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน ในการนำไปใช้ประกอบการสอน หรือสื่อการศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติมและสามารถนำไปใช้อา้งอิงได ้

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 
๔ 

ดีมาก 
๓ 

ดี 
๒ 

ควรปรับปรุง 
๑ 

คุณค่าของเอกสาร     

 

๒.๙ การบูรณาการ หมายถึง การที่ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละบท หรือเชื่อมโยง

กับแนวคิด หรือตอบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 
๔ 

ดีมาก 
๓ 

ดี 
๒ 

ควรปรับปรุง 
๑ 

การบูรณาการ     

 

๒.๑๐ ปริมาณของเอกสาร หมายถึง การให้รายละเอียดของเนื้อหาที่เหมาะสมกับจำนวน

ชั่วโมงอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนือ้หาวิชา 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 
๔ 

ดีมาก 
๓ 

ดี 
๒ 

ควรปรับปรุง 
๑ 

ปริมาณของเอกสาร     

 

ข้อเสนอแนะในหัวข้อที่ควรปรับปรุง 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 

คะแนนเฉลี่ย = ผลบวกของการประเมินข้อ ๒.๑ – ข้อ ๒.๑๐  = 
                                               ๑๐ 

 
……………………………………………………..ผู้ประเมิน 

(........................................................) 

................/..................../............... 
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แบบสรุปการประเมินคุณภาพ 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน....................................................สังกัดหลักสูตร.................................. 
คณะ.......................................................เสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.................................

ในสาขาวิชา...............(รหัสสาขาวิชา)...........อนุสาขาวิชา..................(รหัสสาขาวิชา)................. 
 

คณะอนุกรรมการ คะแนนท่ีได้ 

ประธานอนุกรรมการ  

อนุกรรมการ ๑  

อนุกรรมการ ๒  

คะแนนเฉลี่ยคณะอนุกรรมการ  

สรุปผลการประเมิน **โดยคดิเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นการตัดสนิผล** 

เกณฑ์การประเมิน 

ค่าคะแนน การประเมิน คุณภาพ 

น้อยกว่า ๒.๐๐ ไม่ผ่านการประเมิน ต้องปรับปรุง 

๒.๐๐-๒.๗๕ ผ่านการประเมิน ดี 

๒.๗๖-๓.๕๐ ผ่านการประเมิน ดีมาก 

๓.๕๑ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน ดีเด่น 

โดยคดิเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นการตัดสินผล 
 

สรุปผลการประเมนิ  ผ่านการประเมนิ 

    ให้มีการปรับปรุงแก้ไขและจัดส่งมายังคณะอนุกรรมการภายใน ๑๕ วัน 

    ไม่ผ่านการประเมนิ 
 

..................................................ประธานอนุกรรมการ      ..................................................อนกุรรมการ                                                               

(................................................)      (................................................) 
 

..................................................อนุกรรมการ                 ..................................................เลขานุการ                                                               

(................................................)      (................................................) 
 

..........................................วันที่ประเมนิ 

แบบฟอร์ม ปส. ๔ 

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา 
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แบบรายงานการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

ต่อคณะกรรมการประจำคณะ 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง 

ชื่อ-สกุลของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง....................................................................................... 

สังกัดหลักสูตร............................................................คณะ............................................... 

 

เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งเป็น 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

 รองศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชาที่ขอกำหนดตำแหน่ง.........(รหัสสาขาวิชา)........อนุสาขาวิชา.......(รหัสสาขาวิชา)........ 

โดยวิธี               ปกติ      พิเศษ 

 

รายละเอียด ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ 

๑. ผลการสอน  ไม่ผ่านการประเมนิ 

 ชำนาญการสอน 

 ชำนาญพิเศษในการสอน 

 เชี่ยวชาญในการสอน 

 

๒. ปริมาณและคุณภาพของ

 เอกสารแบบที่ 1 

(เอกสารประกอบการสอน) 

 เอกสารแบบที่ 2 

(เอกสารคำสอน) 

 ไม่ผ่านการประเมนิ 

 ผลงานมีคุณภาพดี 

 ผลงานมีคุณภาพดีมาก 

 ผลงานมีคุณภาพดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม ปส. ๕ 

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมิน 

 

ระดับการขอกำหนด

ตำแหน่ง 
เกณฑ์ การตัดสินผล 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้รับผลการประเมิน ครบทั้ง ๓ ข้อ 

ดังน้ี 

๑. มีความชำนาญในการสอน หรอื      

มีความชำนาญพิเศษในการสอน 

หรอื 

มีความเชี่ยวชาญในการสอน และ 

๒. ผลงานมีคุณภาพดี หรือผลงาน 

มีคุณภาพดีมาก หรอืผลงาน 

มีคุณภาพดีเด่น และ 

๓. ปริมาณของงานเหมาะสม 

 ผ่านการประเมิน 

 ไม่ผ่านการประเมิน 

 

 รองศาสตราจารย์ ต้องได้รับผลการประเมิน ครบทั้ง ๓ ข้อ 

ดังน้ี 

๑. มีความชำนาญพิเศษในการสอน 

หรอืมีความเชี่ยวชาญในการสอน 

และ 

๒. ผลงานมีคุณภาพดี หรือผลงาน 

มีคุณภาพดีมาก หรอืผลงาน 

มีคุณภาพดีเด่น และ 

๓. ปริมาณของงานเหมาะสม 

 ผ่านการประเมิน 

 ไม่ผ่านการประเมิน 

 

 

 
ลงช่ือ.............................................................. 

(.............................................................) 

ประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

วันที่ประเมนิ............................................ 
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แบบสรุปรายงานการประเมินผลการสอน 

ต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 

 ขอประเมินการสอนโดยวิธีปกต ิ

 ขอประเมินการสอนล่วงหนา้ 
     

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง (ให้กรอก  ใน  นี)้ 

ชื่อ-สกุล................................................................................................................. 

สังกัดหลักสูตร.......................................................คณะ.......................................... 

เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งเป็น 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์ 
 

สาขาวิชาที่ขอกำหนดตำแหน่ง......(รหัสสาขาวิชา).....อนุสาขาวชิา.....(รหัสสาขาวิชา)...... 

โดยวิธี               ปกติ      พิเศษ 
 

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมิน (ให้กรอก  ใน  นี ้และวงกลม หรอืขีดเส้นใต้ตรงผลการประเมนิ) 

ระดับการขอกำหนดตำแหน่ง การตัดสินผล ผลการประเมิน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผ่านการประเมิน 

 ไม่ผ่านการประเมิน 

 

๑. ชำนาญ/ชำนาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในการสอน 

๒. ผลงานมีคุณภาพ ด/ีดีมาก/ดเีดน่ 

๓. ปริมาณของงาน เหมาะสม/ไม่เหมาะสม 

 รองศาสตราจารย์  ผ่านการประเมิน 

 ไม่ผ่านการประเมิน 

 

๑. ชำนาญ/ชำนาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในการสอน 

๒. ผลงานมีคุณภาพ ด/ีดีมาก/ดเีดน่ 

๓. ปริมาณของงาน เหมาะสม/ไม่เหมาะสม 

 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย................................................ 

ในการประชุม ครั้งที่ ............/................ เมื่อวันที่.................................................. 

 

ลงช่ือ............................................................ 

(............................................................) 

คณบดีคณะ................................................... 

.................../...................../.................... 

แบบฟอร์ม ปส. ๖ 

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564 
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- ๑๘ - 

 

 

 

ส่วนที� ๓ แบบประเมินผลการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารยม์ืออาชีพ มหาวิทยาลยัพะเยา 

(UP-PSF) 

 คณะกรรมการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณา 

ผลการประเมนิตามกรอบมาตรฐานอาจารยม์อือาชพี มหาวทิยาลยัพะเยา (UP-PSF) เมื�อวนัที�...................... 

ขอรบัรองว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................... เป็นผู้ผ่านการประเมนิตามกรอบ

มาตรฐานอาจารยม์อือาชพี มหาวทิยาลยัพะเยา (UP-PSF) ในระดบั .....................................................          

 
 

 
ลงชื�อ........................................................... 

(...........................................................) 

ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการประเมนิ 
ระดบัอาจารยม์อือาชพี มหาวทิยาลยัพะเยา 

วนัที�.........เดอืน........................พ.ศ. .......... 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัพะเยา 
เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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