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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ 

ส าหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต้องเป็นอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยท าหน้าที่สอนและวิจัย 
จากต าแหน่งอาจารย์ สามารถก้าวหน้าโดยการท าต าแหน่งวิชาการจนถึงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้น า
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ ตลอดจน
ผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยก้าวหน้าสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าระดับนานาชาติและเพ่ิมขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ก.พ.อ. จึงได้ก าหนดโครงสร้างต าแหน่งและความก้าวหน้าของต าแหน่งบุคลากรสายวิชาการ 
มาตรฐานภาระงานเลื่อนจากต าแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
ถือปฏิบัติ ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องทราบโครงสร้างภาระหน้าที่และลักษณะปฏิบัติงานของสายงานนี้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานประจ าแล้ว และหากจะเลื่อนขึ้นสู่ต าแหน่งในระดับสูงขึ้น ต้องเตรียมความพร้อมในการจัดท าผลงาน 
เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ก าหนดออกเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งองค์ประกอบและวิธีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มาจากคณะต่าง ๆ เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) ทาบทาม
เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้ง โดยมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ตลอดจน
ออกประกาศหรือ ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ภายใตห้ลักเกณฑ์มาตรฐาน ก.พ.อ. ก าหนด 

การปฏิบัติงานในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีวิธีการปฏิบัติงาน 2 ขั้น ดังนี้  
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1) ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการสอนเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
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2) ขั้นตอนและวิธีการยื่นขอเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีแผนภูมิแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1  การยื่นเรื่องขอเสนอประเมินผลการสอน 
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์ผู้เสนอขอรับการประเมินผลการสอนมีคุณสมบัติ

ครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.1 ยื่นเรื่องขอรับการประเมินผลการสอน พร้อมส่งเอกสารหลักฐานตามที่งานพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.ว. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ดังนี้ 

- เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน จ านวน 7 ชุด 
- บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลการสอน 
- แบบฟอร์ม ปส.อย.1 และ แบบฟอร์ม ปส.อย.2 ที่กรอก 
ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.aru.ac.th/standard-position.php 

รายละเอียดดังภาพที่ 1.1  
 

 
ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลการสอน 

 

https://www.aru.ac.th/standard-position.php
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ภาพที่ 1.2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม ปส.อย.1 
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ภาพที่ 1.3 ตัวอย่างแบบฟอร์ม ปส.อย.2 
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1.2 งานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสาร
ของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งในบันทึกข้อความ การกรอกแบบฟอร์ม ปส.อย. 1 และแบบฟอร์ม ปส.อย.2 และ
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัดก่อน โดยตรวจสอบรายละเอียดประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ประวัติการด ารงต าแหน่ง เงินเดือน การได้รับแต่งตั้งในต าแหน่งต่าง ๆ จ านวนอายุราชการ 
ภาระงานด้านการสอน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งเป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ
ส าหรับการยื่นแบบฟอร์ม ปส.อย.2 ให้ผู้ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ได้แก่ วันที่ยื่นค าขอ เอกสารและหลักฐานที่จัดส่งมีจ านวนกี่ชุด ลงชื่อในเอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบผู้รับเรื่องด าเนินการตรวจสอบ และส่งเรื่องให้หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง 
และจากนั้นน าเสนอเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการลงนามในเอกสารเป็นผู้อนุมัติการรับค าขอ 

1.3 งานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) น าเสนอเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณากลั่นกรอง ก่อนน าเสนอต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พิจารณาอนุญาตน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

1.4 งานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) จัดเก็บแบบ ปส.อย.2 ลงไว้ในทะเบียน
ข้อมูลของต าแหน่งทางวิชาการ และบันทึกข้อมูลลงเลขที่รับในระบบคอมพิวเตอร์ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมส าเนาแจ้ง
ให้ผู้ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทราบ 

 
ปัญหา 

1. ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจัดท าบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลการสอน โดย
ไม่ผ่านคณบดีต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

2. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ปส.อย.1 และ แบบฟอร์ม ปส.อย.2 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. วันที่ระบุในเอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน ไม่สอดคล้องกับวันที่ยื่นส่งผลงานท าให้

ต้องส่งกลับคืนไปแก้ไขอีกครั้ง 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ส่งคืนเอกสารทั้งหมดให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งน ากลับไปแก้ไขรายละเอียดโดยประสานกับ
เจ้าหน้าที่คณะที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานให้มารับ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการเขียนให้ถูกต้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดอบรมผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่จะยื่นขอส่งผลงานในการเขียนแบบฟอร์มต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องในการขอส่งเอกสารประเมินการสอน 
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ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
เมื่อผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นเรื่องขอรับการประเมินผลการสอน พร้อมส่ง

เอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนด ที่งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง และ
ได้ตรวจสอบคณุสมบัติเบื้องต้นและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว จะน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเตรียมเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการ 
2.2 งานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
2.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามอ านาจของคณะกรรมการ

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการสอนและคุณภาพของเอกสารการสอน รวมทั้ง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการ หรือ 
อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี หรือ คณบดี เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน ซึ่งมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้เสนอขอ เป็น คณะอนุกรรมการ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน เป็นเลขานุการ  

2.4 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว .) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ) กองกลาง จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน โดยประธานคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาลงนามในค าสั่งแต่งตั้งฯ (เป็นค าสั่งลับ) รายละเอียดดังภาพที่ 2.1 

 

ปัญหา 
1. ในการจัดประชุมบางครั้งประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในชุดคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ว่างประชุมไม่ตรงกัน 
2. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนที่จะเสนอแต่งตั้งฯ บางท่านปฏิเสธขอไม่เป็นกรรมการ

ประเมินการสอน 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในแต่ละครั้ง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จัดท าคู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM_Fe8KFIXwe8Fo&cid=5262787BDBEBC100&id=5262787BDBEBC100%21419&parId=5262787BDBEBC100%21104&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM_Fe8KFIXwe8Fo&cid=5262787BDBEBC100&id=5262787BDBEBC100%21419&parId=5262787BDBEBC100%21104&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM_Fe8KFIXwe8Fo&cid=5262787BDBEBC100&id=5262787BDBEBC100%21419&parId=5262787BDBEBC100%21104&o=OneUp


26 
 

ลับ 
 

                                                        
ค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่           /2561 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

------------------------------- 
ด้วย ................................ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ยื่นเรื่องเสนอขอรับการประเมินผลการสอน เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 6501 ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650165 การบริหารการศึกษา นั้น 

อาศัยอ านาจตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 6.1.2  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
เพื่อท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการสอนและเอกสารการสอน รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ดังน้ี 

 1. คณบดีคณะ      ประธานกรรมการ 
      (    ) 
  2.        กรรมการ 

(    ) 
3.        กรรมการ 

  4.        เลขานุการ 

   สั่ง ณ วันที่  กรกฎาคม พ.ศ.2561 

                                                              (ศาสตราจารย์ ดร.   ) 
                                                            ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

  ลับ 

ภาพที่ 2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน 
 


