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ค ำน ำ 
 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจาก
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับกระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการของงานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
เพราะการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง รวดเร็ว และยังก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ที่เป็นก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
 
 

นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล 
บุคลากร ระดับปฏิบัติการ 
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ส่วนที่ 1 
บริบทมหาวิทยาลัย 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร 0–3532-2076 
ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ จ านวน 30,000 บาท 
ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม 
สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่เพ่ิมวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด

แห่งเดียว 
 พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตร
ครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก 
อู่ทองในปัจจุบัน 

 พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหัดครูรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
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 พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2 ถนน
ปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา 

 พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 

 พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ                
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

 พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี  
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , 
ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 

 พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 

หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน 
“ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

 พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับใช้
ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี 2564 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

และภูมิปัญญาสากล 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
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นโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและ
หน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
และการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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        โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนา

นักศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร ์

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร ์

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
มนุษศาสตร ์

ภาควิชา 
สังคมศาสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานบรกิารและ

สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมลู 

งานวิทยวิชาการ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบรหิารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่แวดล้อม 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร ์

ส านักงานคณบดี 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณบดี 

คณะครุศาสตร์ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กองกลาง 

ส านักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์ 

ศูนย์หนังสอื 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสมัพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลกัสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกจิศึกษา 

งานบรกิารและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรกึษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 
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ประวัติส านักงานอธิการบด ี
 พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ระบุให้วิทยาลัยครูเป็น

ส่วนราชการในกรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ.2518 มาตรา 7 โดยก าหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่ง มีส่วนราชการ 2 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี 
(แบ่งออกเป็น 4 แผนก ประกอบด้วย แผนกธุรการ แผนกแผนงานและประเมินผล แผนกการเงิน แผนกพัสดุ)  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู ได้แก้ไขพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 7 วิทยาลัยครู
แต่ละแห่งมีส่วนราชการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี (อาจแบ่งออกเป็นฝ่ายหรือแผนก) คณะวิชา 
(อาจแบ่งเป็นภาควิชา) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (อาจแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก) ตามนัยแห่ง
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 นี้ ท าให้แผนกต่าง ๆ  ที่สังกัดส านักงานอธิการบดี ได้ยกฐานะเป็น “ฝ่าย” 
ดังนั้น ส านักงานอธิการบดีจึงแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายยานพาหนะ 

ต่อมาเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ท าให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นส่วนราชการ ในส านักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฎ เพ่ือความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยส านักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
แบ่งเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายยานพาหนะ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เพ่ือความเหมาะสม ส านักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 10 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายสวัสดิการ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีส่วนอ านวยการและส านักงานเลขานุการใน
ส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดีจึงให้มีส่วนอ านวยการในส านักงานอธิการบดี  แบ่งออกเป็น 11 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่  

ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือรองรับการเป็นนิติบุคลภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 จึงได้มีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงาน และจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ขึ้น 
ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ (งานสารบรรณ งานประชุม งานกิจกรรมสภา งานเลขานุการผู้บริหาร) ฝ่ายอาคารและ
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สถานที่ (งานอาคารและศิลปกรรม งานวางผังและพัฒนาออกแบบ งานระบบสาธารณูปโภค งานซ่อมบ ารุง งานรักษา
ความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานพัฒนาพ้ืนที่) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (งานทรัพยากรบุคคล งานนิติกรรมและวินัย 
งานพัฒนาและบุคลากร งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์) ฝ่ายการเงิน (งานการเงินงานบัญชี) ฝ่ายทรัพย์สินและการ
จัดการรายได้ (งานฝ่ายทุนมูลนิธิ งานจัดการทรัพย์สินและองค์การจัดหารายได้) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ 

ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ปี พ.ศ. 2548 มีการก าหนดจัดตั้ง
ส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีส่วนราชการ 8 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี พ.ศ. 2549 มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ในส่วนของ
ส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000  

 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของของส านักงานอธิการบดี 

ปรัชญาของส านักงานอธิการบดี 
สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
วิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบดี 
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ภายในปี 2564 
พันธกิจของส านักงานอธิการบดี 
1) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุน 

การด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูง

รองรับการพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3) ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการและการบริการการศึกษา 
4) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและการบริการการศึกษา 
5) ส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
6) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานสถิติการศึกษาและ
สารสนเทศ 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

ส านักงานอธิการบดี 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและ
ฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพยส์ิน
และจัดหารายได ้

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

ศูนย์หนังสือ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานท่ีและ
ภูมิสถาปัตย์ 

กองกลาง กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน 



9 
 

ประวัติกองกลาง 
กองกลางเป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2549 
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 16 เล่ม 123 ตอนที่ 74ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใช้ 
ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้มีการแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีออกเป็น 
4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา 

และต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ได้มีมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป โดยได้แบ่ง
ส่วนราชการออกเป็นงานในสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ออกเป็น 
11 งาน ดังต่อไปนี้ 1) งานบริหารงานทั่วไป 2) งานทรัพยากรบุคคล 3) งานการเงินและบัญชี 4) งานอาคาร
สถานที่และภูมิสถาปัตย์ 5) งานพัสดุ 6) งานประชาสัมพันธ์ 7) งานนิติการ 8) งานสวัสดิการและหารายได้ 
9) งานกิจการคณะกรรมการ 10) งานตรวจสอบภายใน 11) งานกิจการพิเศษ 

และต่อมาเมื่อวันที ่12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยได้แบ่ง
ส่วนราชการออกเป็นงานในสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังต่อไปนี้ 

1) งานบริหารงานทั่วไป 
2) งานการเงิน 
3) งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
4) งานช่วยอ านวยการผู้บริหาร 
5) งานตรวจสอบภายใน 
6) งานทรัพยากรบุคคล 
7) งานนิติการ 
8) งานบริการและฝึกอบรม 
9) งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 
10) งานบัญชี 
11) งานพัสดุ 
12) งานสื่อสารองค์กร 
13) งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ 
14) ศูนย์หนังสือ 
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กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจที่หลากหลายตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลางการรับและส่งหนังสือทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหน่วยงานประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดการอ านวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการและปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร การเผยแพร่ข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีสู่สังคม เป็นต้น 

กองกลาง มีที่ตั้งอยู่ภายในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 
โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 โทรสาร 0-3524-2708 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของของกองกลาง 

ปรัชญาของกองกลาง 
บริการ สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน์ของกองกลาง 
ภายในปี 2564 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการ

บริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
พันธกิจของกองกลาง 
1) อ านวยการและจัดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
2) บริการทางการเงิน การจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และจัดสรรบุคลากร 
3) สนับสนุนการเรียนการสอน การบริการการศึกษา พร้อมทั้ งสนับสนุนการบริหารงานของ

ผู้บริหารและมหาวิทยาลัย 
4) เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
5) ก ากับ ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ 
6) พัฒนาบุคลากรเพื่อการท างานให้มีความชัดเจน ถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
7) บริการและอ านวยความสะดวกเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
8) บริการงานยานพาหนะเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่บุคลากรภายในและ

บุคคลภายนอก 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของกองกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์
หนังสือ 

งานบริหาร
ทรัพย์สิน
และจัดหา

รายได ้

งาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี 

งานการเงิน 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัย

และ
คณะกรรมการ 

งาน
ทรัพยากร

บุคคล 

งาน
พัสด ุ

งานบริการ
และ

ฝึกอบรม 

งาน
บัญช ี

งานช่วย
อ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานนิติการ 

งาน
สื่อสาร
องค์กร 

งานอาคาร
สถานท่ีและ
ภูมิสถาปตัย ์
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งานทรัพยากรบุคคล 
งานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ การ
จัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การก าหนดความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดท าหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา การวางแผน และ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 
การวิเคราะห์งานเพ่ือประกอบการก าหนดต าแหน่งและการวางแผนอัตราก าลังของส่วนงาน การวางหลักเกณฑ์การ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน รวมทั้งการศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า 
ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการด าเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การพัฒนาระบบ ด าเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรใหด้ ารงต าแหน่ง 

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน  

ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ทีมงาน หรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน 

4. ด้านการบริการ  
ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน หรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
สนับสนุนงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการ
ต่าง ๆ ด าเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ งานทรัพยากรบุคคล 

วิสัยทัศน์ของงานทรัพยากรบุคคล 
บริหารจัดการ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
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พันธกิจของงานทรัพยากรบุคคล 
1) ด าเนินการประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง มีศักยภาพสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
3) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกลการด าเนินงานด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

 
ภาระหน้าที่ของงานทรัพยากรบุคคล 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซี่งครอบคลุมถึงข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา และลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่
เกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคล รองรับภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลทั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา และลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่การวางแผนอัตรา การจัดสรรอัตราก าลัง การสรรหาบุคคล การ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน ปรับคุณวุฒิและอัตราเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า ก าหนดอัตราเงินเดือน อัตรา
ค่าจ้าง ตัดโอน เปลี่ยนต าแหน่ง เลื่อนระดับ การต่อสัญญาการจ้าง การเกษียณอายุราชการ การออกจากราชการ 
การจ่ายค่าชดเชย การประกันสังคม การจัดท าหนังสือรับรอง การจัดท าบัญชีถือจ่ายข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา การ
ก าหนดกรอบระดับต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่งผู้บริหาร เพ่ือให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง และเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การจัดท าค าของบประมาณงบบุคลากร รวมทั้งการปรับเพ่ิมตามนโยบายของ
รัฐบาลและมหาวิทยาลัย การด าเนินงานเพ่ือแต่งตั้งผู้บริหารทุกประเภทและทุกระดับ การประสานงานแต่งตั้ง
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย การจัดท าข้อมูลบุคลากรไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. ตลอดจนให้ค าปรึกษา
และแนะน าเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล การให้บริการข้อมูลบุคลากรแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และ
ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานตามภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) หน่วยงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด าเนินการด้านงานบุคคล ตรวจสอบ 
ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน 
ด้านบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การโอนย้าย การปรับวุฒิ การเปลี่ยน
ต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี การลาออกจากราชการ งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ งานก าหนด
ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ฯลฯ 
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2) หน่วยงานทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด าเนินการจัดท า ดูแลรักษาประวัติ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา และลูกจ้างชั่วคราว
ชาวต่างประเทศ โดยให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย เช่น การตรวจสอบประวัติ การ
ออกหนังสือรับรอง การขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอลา
อุปสมบท การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล การขอปรับเพ่ิมคุณวุฒิ งานเกษียณอายุ
ราชการ การขอรับบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จตกทอด การขอรับเงิน กบข. กสจ.  

3) หน่วยงานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด าเนินการด้านวิชาการ 
เกี่ยวกับการขออนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน วิจัย ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การขอรับทุนประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และด าเนินการด้านพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการจัดท า 
ดูแล โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

4) หน่วยงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด าเนินการด้านสวัสดิการต่าง ๆ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น สวัสดิการโครงการเงินกู้ของธนาคารเพ่ือที่อยู่อาศัย โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้อ
รถยนต์ สวัสดิการเพ่ือการศึกษาบุตร ตลอดจนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย งานกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนทดแทนบุคลากร 

5) หน่วยงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร งานสาร
บรรณ การรับ-ส่ง ร่างโต้ตอบ เวียนหนังสือ งานการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พัสดุ ครุภัณฑ์ 
จัดท างบประมาณ แผนงานต่าง ๆ จัดท าข้อมูล รวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน การลาประเภทต่าง ๆ การผลิตเอกสาร 
การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
โครงสร้างงานทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

งานทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงาน

ทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงาน 
ทะเบียนประวัติ 

หน่วยงานพัฒนา
บุคลากรและ

ฝึกอบรม 

หน่วยงานสิทธิ
ประโยชน์และ

สวัสดิการ 

หน่วยงาน
บริหารงานทั่วไป 
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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 และแบบฟอร์ ม 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
ไม่ผ่านคณบดีตน้สังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

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.) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 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
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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 
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ขั้นตอนที่ 3  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล

การสอนเรียบร้อยแล้ว งานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) จะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปดังนี้ 
1. จัดเตรียมเอกสารผนึกซอง (ลับ) ส่งให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนแต่ละท่าน ได้แก่  

- เล่มเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน จ านวน 1 ชุด 
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน จ านวน 1 ฉบับ 
- แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ส าหรับคณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการสอน (แบบ ปส.อย.3)  
- แบบประเมินผลการสอนส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (แบบ ปส.อย.4)  

- แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน (แบบ ปส.อย.5) 

- แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินการสอน จ านวน 1 ฉบับ 
2. ประสานงานกับฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ของแต่ละคนที่สังกัดตาม

หน่วยงานต่าง ๆ มารับซองเอกสาร (ลับ) ที่งานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) เพ่ือไปด าเนินการ
แจกเอกสารให้กับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนแต่ละท่าน 

3. ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการโทรศัพท์ติดต่อประสานกับคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนแต่ละท่าน ขอรับเอกสาร (ลับ) เพื่อน าไปประเมินการสอนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่
มีค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้งนัดวันที่จะด าเนินการสอบสอน 

4. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาประเมินผลการสอนเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องรวบรวมเอกสารผนึกซอง (ลับ) ส่งให้งานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ) ได้แก่ 

- แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ส าหรับคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน (แบบ ปส.อย.3)  

- แบบประเมินผลการสอนส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (แบบ ปส.อย.4)  
- แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (แบบ ปส.อย.5)  
- ใบส าคัญรับเงินส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินการสอนที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วพร้อม

แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 1 ฉบับ 
5. งานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ

เอกสารก่อนน าเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการทราบและพิจารณาก่อนด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไป 
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6. งานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) ด าเนินการเสนอเรื่องพิจารณาขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
เบิกจ่ายต่อไป  

รายละเอียดดังภาพที่ 3.1 - 3.5  
 

ปัญหา 
1. ในแบบฟอร์มเอกสาร แบบ ปส.อย.3 , แบบ ปส.อย.4 , แบบ ปส.อย. 5 คณะอนุกรรมการ

ประเมินการสอนระบุข้อมูลลงในแบบฟอร์มไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก าหนด เช่น ไม่ระบุวันที่ประเมินการสอน 
ไม่ระบุคะแนนลงไปในแบบฟอร์ม ไม่ลงลายมือชื่อในส่วนของคณะอนุกรรมการ เป็นต้น 

2. ฝ่ายเลขาการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการส่งเอกสารที่ งานทรัพยากรบุคคล           
ไม่ครบถ้วน 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. แจ้งให้ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ทวงเอกสารต่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอน
บางท่านที่ยังไม่ส่งอีกครั้ง  

2. ให้น ากลับไปแก้ไขรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดย
ประสานกับพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการเขียน 

 
ข้อเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยควรก าหนดรูปแบบการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
และการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

ลับ 
ปส.อย. 3 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.ว. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน 

เพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 
...............................................................  

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
1. ชื่อผู้ขอรับประเมินผลการสอน ………………………………………..……........ ต าแหน่งปัจจุบนั …………….………………....  
    คณะ ...................................................................... ขอก าหนดต าแหน่งระดับ .......................................................... 
    สาขาวชิา....................................................................................................................................................................    
2. ชื่อเอกสาร    เอกสารประกอบการสอน    เอกสารค าสอน : ………………………...……………………………..……         
   ตอนที่ 1  การประเมินคุณภาพ   เอกสารประกอบการสอน    เอกสารค าสอน    

ข้อ
ที่ 

รายละเอียดคุณภาพของผลงาน 
คะแนนประเมิน 

คะแนนเตม็ คะแนนท่ีไดร้ับ หมายเหตุ 
1 เนื้อหามีความถูกต้องและมคีวามทันสมัย 10   
2 การเขียนเนื้อหาครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 10   
3 มีการจัดล าดบัเนื้อหาวิชาได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 10   
4 มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 10   

5 มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม 10   

6 การใช้ภาษาในการเขียนมีความถกูต้องและเหมาะสม 10   

7 มีแนวความคิดในการเขียนท่ีชัดเจนและเหมาะสม 10   

8 มีประโยชน์ส าหรับการศึกษารายวชิานั้น ๆ 10   

9 
มีรูปแบบการเขียนถกูต้อง (เช่น ความสมบรูณ์ในเรื่อง
รายละเอียด,การพิมพ,์การจัดท าเชิงอรรถ บรรณานุกรม, 
ความประณีต) 

10 
  

10 เป็นเครื่องมือส าคัญของผูส้อนในการใช้ประกอบการสอน 10   

รวม 100   

ลับ 
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ลับ 
สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 
เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับ 
- ดีมาก (เกณฑ์ระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์)  ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80  คะแนน 
- ดี (เกณฑ์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์)    ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 70  คะแนน 
- พอใช้ (ไม่ผ่านเกณฑ์)      ได้คะแนนรวมน้อยกว่า 70  คะแนน 
- สมควรแก้ไขเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนก่อน   
 หมายเหตุ เมื่อประเมินคุณภาพผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน เรียบร้อยแล้ว ให้น าผล
การประเมินไปลงรายละเอียดในตอนที่ 3 ข้อ 3.1 ต่อไป   
ตอนที่ 2  เป็นการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอผลงานทางวิชาการ  

ค าชี้แจง ให้ผู้ประเมินตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอผลงานทางวิชาการ โดย
พิจารณาจากผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนตามรายละเอียดต่าง ๆ ข้างล่างนี้  โดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องรับรอง หรือไม่รับรองตามความเห็นของท่าน ในตอนที่ 3 ข้อ 3.2  

- ผู้ขอรับประเมินผลการสอนไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน   
- ผู้ขอรับประเมินผลการสอนมีการให้เกียรติและอ้างอิงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ใน

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้าอย่างถูกต้องชัดเจน 
ตอนที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบ/เอกสารค าสอน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
 3.1  เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน นี้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ  
   ดีมาก      ดี       พอใช้   
   สมควรแก้ไขเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนก่อน โดยมีข้อเสนอแนะตามเอกสารแนบ 
   เป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยให้ผู้ขอรับการประเมินผลการสอนแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 
    เป็นการแก้ไขในสาระส าคัญให้ผู้ขอรับการประเมินผลการสอน แก้ไขแล้วเสร็จ
ภายใน 25 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

3.2 การประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ    รับรอง          ไม่รับรอง 
เหตุผล : (ระบุรายละเอียด) ................................................................... ............................................... 

      ลงชื่อ .............................................. ผู้ประเมิน 
        (………………………………….…………..) 
                                       กรรมการประเมินผลการสอน  

ลับ 
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ลับ 
 

สาระและหลักเกณฑ์การประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน และแผนบริหารการสอน 
ส าหรับอนุกรรมการประเมินผลการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. ประเภท   เอกสารประกอบการสอน    เอกสารค าสอน 
2. รายวิชา ............................................................................................................................ .......................... 
3. ช่ือ–สกุล (ผู้ขอแต่งตั้ง) ..................................................................... ..........................................................  
4. สอนหลักสูตร .................................................................................................................... ......................... 

ชื่อรายวิชา ................................................ รหัสวิชา ........................................................................ 
ประจ าปีการศึกษา ................................ ภาคเรียนที่ ........................................................................ 

5. รายละเอียดท่ีต้องประเมิน 
 5.1 สรุปหลักเกณฑ์การประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน  
   5.1.1 ค านิยาม ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
   5.1.2 รูปแบบ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
   5.1.3 การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
   5.1.4 ลักษณะคุณภาพ  
        ระดับดี มีเกณฑใ์นการก าหนดดังต่อไปนี้  

(1) เป็นผลงานที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ 
(2) เป็นผลงานที่มีรูปแบบลักษณะถูกต้อง  
(3) เป็นผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการแต่งเรียบเรียง  

 ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ ดี แต่จะต้องมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผลงานที่มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้ความคิดที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
(2) เป็นผลงานที่มีการสอดแทรก ความคิดริเริ่ม และประสบการณ์ หรือ ผลงานวิจัย 
(3) เป็นผลงานที่มีประโยชน์ทั้งในแนวกว้างและระดับลึก สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียน

การสอน หรืออ้างอิงในวิชาอ่ืน ๆ ได ้
 5.2 ลักษณะของผลงาน  ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง ตามค าจ ากัดความ (นิยาม) รูปแบบและการเผยแพร่
ตามรายละเอียดข้อ 5.1 (5.1.1 – 5.1.3) 
5.3 รายละเอียดในการประเมิน เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน  ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง   
ตามรายละเอียดต่อไปนี้  

ลับ 
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ลับ 
5.3.1 ปกนอก 

 5.3.2 ปกใน 
 5.3.3 ค าน า 
 5.3.4 สารบัญ 

5.3.5 แผนการบริหารการสอนประจ าวิชา/ประจ าบท  
   (1) รายวิชา, รหัส, จ านวนหนว่ยกิต ฯลฯ  
   (2) ค าอธิบายรายวิชา  
   (3) วัตถุประสงค์  
   (4) เนื้อหา, เวลา  
   (5) วิธีสอน, กิจกรรม 
   (6) สื่อการเรียนการสอน  
   (7) การวัดผล, ประเมินผล  
   (8) รูปแบบการเขียนเนื้อหา ในแต่ละบท  
   (9) หนังสือหรือต าราที่ควรศึกษาเพ่ิมเติม  

5.3.6 ความถูกต้องสมบูรณ์ในลักษณะคุณภาพของเอกสารที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.1.4 ตามรายละเอียด
ในแบบ มรภ.อย. 2 เช่น   

(1) ครบหลักสูตรความสมบูรณ์ของสาระเนื้อหาและความสมบูรณ์ตามรูปแบบ  
   (2) ปริมาณและความสอดคล้องในสาระเนื้อหาแต่ละบท/เรื่อง  

(3) การอ้างอิงในเชิงปริมาณ ทั้งการอ้างอิงในเนื้อหา และบรรณานุกรมเป็นต้น  
5.4 รายละเอียดและเกณฑ์ในการประเมินแผนการสอน  

5.4.1 รายละเอียดของแผนการสอน 
   (1) ชื่อเรื่องที่สอนในชั่วโมงนั้นหรือคาบเวลา 

 มี   ไม่มี หมายเหตุ .......................................................................... 
(2) ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และช่องทางการติดต่อ 
 มี   ไม่มี หมายเหตุ .......................................................................... 

   (3) ชื่อรายวิชาและรหัสวิชา 
 มี   ไม่มี หมายเหตุ .......................................................................... 
 

ลับ 
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ลับ 
   (4) ชื่อหลักสูตร 

 มี   ไม่มี หมายเหตุ .......................................................................... 
   (5) วันเดือนปี และเวลาที่สอน 

 มี   ไม่มี หมายเหตุ .......................................................................... 
(6) วัตถุประสงค์การศึกษา (วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ) ของเรื่องที่สอนในชั่วโมง
นั้นคาบเวลานั้น 
 มี   ไม่มี หมายเหตุ .......................................................................... 

   (7) เนื้อหาของเรื่องที่สอน โดยสังเขป 
 มี   ไม่มี หมายเหตุ .......................................................................... 

   (8) วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 มี   ไม่มี หมายเหตุ .......................................................................... 

   (9) สื่อการเรียนรู้ 
 มี   ไม่มี หมายเหตุ .......................................................................... 

   (10) การวัดผลการเรียนรู้ ได้แก่ ตัวชี้วัด เกณฑ์ และวิธีการ 
 มี   ไม่มี หมายเหตุ .......................................................................... 

   (11) หากมีการปรับปรุงแก้ไข ระบุวันเดือนปีที่แก้ไข   
 มี   ไม่มี หมายเหตุ .......................................................................... 

5.4.2 เกณฑ์ในการประเมินแผนการสอน ในภาพรวมแผนการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับ  
         พอใช้หรือควรปรับปรุง โปรดระบุ ................................................. 

  ด ี   
  ดีมาก 

       คุณภาพของผลงาน 
 ควรปรับปรุงคุณภาพ ไม่ถึงเกณฑ์ระดับคุณภาพส าหรับต าแหน่งที่ขอ

แต่งตั้ง0แต่หากมีการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของกรรมการผู้ประเมินฯ 
ก็อาจมีคุณภาพถึงเกณฑ์ระดับคุณภาพส าหรับต าแหน่งที่ขอแต่งตั้งนั้น 
โปรดระบุ ................................................................................................  
 

ลับ 
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ลับ 

 
 ดี มีแผนการสอน ถูกต้อง ครบถ้วน (ในระดับดี) มีองค์ประกอบต่าง ๆ 

ครบถ้วนตามที่ก าหนดในรูปแบบ เนื้อหาวิชาถูกต้อง ทันสมัยเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการ น าเสนอเป็นระบบ ถูกต้อง เข้าใจง่ายใช้ภาษาได้
ถูกต้องตามหลักภาษา  

 
 ดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และมีการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสม

กับสภาพสังคมไทย มีการเสนอแนะประเด็นที่ยังต้องการค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม  

 
 
 

หมายเหตุ .......................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้ประเมิน 
        (………………………………….…………..) 
                                       กรรมการประเมินผลการสอน                               
         วันที่..........เดือน.................................พ.ศ.…………… 
 

ลับ 

 ภาพที่ 3.1 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
ส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (แบบ ปส.อย.3) 
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ลับ 
ปส.อย. 4 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.ว. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน 

เพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 
...............................................................  

แบบประเมินผลการสอน ส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ชื่อผู้ขอรับประเมินผลการสอน …………….………………………………………...... ต าแหน่งปัจจุบัน .............................. 
คณะ ............................................................................... ขอก าหนดต าแหน่ง ……………….……………………………. 
สาขาวิชา.............................................................................................................................................................. .  
ประเมินการสอนเมื่อวันที่......................เดือน..............................................พ.ศ........................... ................ 
 

รายละเอียดการประเมิน  
คะแนนประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

หมายเหต ุ

1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 10   
2. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน 10   
3. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง สอดแทรก
ประสบการณ์ ใช้ค าถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดและตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 

10 
  

4. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาทีเ่รียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 10   
5. มีความสามารถแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่จะค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม 10   
6. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม
ความเหมาะสม  

10 
  

7. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี 10   
8. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 10   
9. การแต่งกาย กิริยาท่าที การใช้วาจาเหมาะสม 10   
10. ความสามารถในการสอนด้านอื่น ๆ 10   

รวม 100   

ลับ 
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ลับ 
 

สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 
ผู้ขอเข้าสู่ต าแหน่ง มีความสามารถในการสอนอยู่ในระดับ 
 เชี่ยวชาญในการสอน (ดีเด่น - เกณฑ์ระดับศาสตราจารย์) ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า    85  คะแนน 
 ช านาญพิเศษในการสอน (ดีมาก - เกณฑ์ระดับรองศาสตราจารย์) ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า   75  คะแนน 
 ช านาญในการสอน (ดี - เกณฑ์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์) ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า    60  คะแนน 
 พอใช้หรือควรปรับปรุงการสอน (ไม่ผ่านเกณฑ์) ได้คะแนนรวมน้อยกว่า     60  คะแนน 
 
 

            ลงชื่อ .............................................. ผู้ประเมิน 
        (………………………………….…………..) 
                                   กรรมการประเมินผลการสอน 
         วันที่..........เดือน.................................พ.ศ.…………… 
 
 

ลับ 
 

ภาพที่ 3.2 แบบประเมินผลการสอนส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (แบบ ปส.อย.4) 
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ลงช่ือ ..............................................ประธานอนุกรรมการ 
(………………………………….…………..) 

วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ.…………… 

ลงช่ือ ..........................................................อนุกรรมการ 
(………………………………….…………..) 

วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ.…………… 

ลงช่ือ .........................................................อนุกรรมการ 
(………………………………….…………..) 

วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ.…………… 

ลงช่ือ .........................................เลขานุการคณะอนุกรรมการ 
(………………………………….…………..) 

วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ.…………… 

                                     ลับ                                                           ปส.อย. 5 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.ว. 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการสอน 

เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 
...........................................  

แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1.ช่ือผู้ขอรับประเมินผลการสอน …………….………………………………………... ต าแหน่งปัจจุบัน ............................. 
2.คณะ ..................................................ขอก าหนดต าแหน่ง……………………………สาขาวิชา...............................................................  
3.เวลาด าเนินการ 
 วัน/เดือน/ปี ที่ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน.................................................. 

 วัน/เดือน/ปี ที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนแจ้งผล.......................................................... 
4.ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
   ระดับดีมาก    ระดับดี    ระดับพอใช้ 
5.ผลการประเมินผลการสอน 
   มีความเช่ียวชาญในการสอน    มีความช านาญพิเศษในการสอน 
   มีความช านาญในการสอน    มีความสามารถในการสอนระดับพอใช้ 
6.สรุปความเห็นของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ตามข้อบังคับและประกาศดังน้ี 
 6.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
 6.2 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2560 
   ผ่านเกณฑ์  โดย :    มติเอกฉันท์       มติเสียงข้างมาก 
   ไม่ผ่านเกณฑ์  โดย :    มติเอกฉันท์       มติเสียงข้างมาก 
 
 
   

 
 
 

ลับ 
ภาพที่ 3.3 แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ ปส.อย.5) 
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ใบส าคัญรับเงิน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่       เดือน               พ.ศ. 2561 

   ข้าพเจ้า  
อยู่บ้านเลขที่   
  
ได้รับเงินจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  
   รายการ จ านวนเงิน 
ค่าตอบแทนการประเมินผลการสอนและเอกสารการสอน              800  - 
ระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย …....................     
      
      
      
  
 
 
     

รวมเงิน              800  - 

   จ านวนเงิน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) 
  

   ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับเงนิ  

   ลงชื่อ..........................................................................ผู้จ่ายเงิน 

   ภาพที่ 3.4 แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินการสอน 
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 บันทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ  งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โทร. ๑๑๒๑                                          

ที่  ศธ ๐๕๕๐.๑.๑/ วันที่   
เร่ือง  ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน                         
เรียน  อธิการบดี 
 

 เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ยื่นเรื่องเสนอส่งผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับการ
ประเมินการสอนจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน....ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
  ๑. ................................ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา (ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอน (ลับ) ที่ ๐๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
  ๒. ................................พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ลับ) ที่ ๐๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในการพิจาณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้กรรมการประเมินผลการสอนได้รับค่าตอบแทนคนละ 
๕๐๐ บาท ต่อการประเมินการสอนหนึ่งคน และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ให้คณะกรรมการประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับค่าตอบแทนคนละ ๘๐๐ บาท ต่อการประเมินการสอนหนึ่งคน 
และระดับรองศาสตราจารย์ ได้รับค่าตอบแทนคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อการประเมินการสอนหนึ่งคน นั้น 

  งานทรัพยากรบุคคล  กองกลาง  ส านักงานอธิการบ ดี  จึ งขออนุมัติ เ งินค่ าตอบแทน
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน.....ราย รายละ ๑,๓๐๐ บาท (หนึ่งพันสาม
ร้อยบาทถ้วน) และระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน...ราย รายละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดัง
รายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ตามค าสั่งที่แนบมาด้วยนี้ 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในการ

พิจาณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ข้อที่ ๔ (๔.๔) ค่าตอบแทนกรรมการ
ประเมินผลการสอน ให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ ๕๐๐ บาท ต่อการประเมินผลการสอนหนึ่งคน 
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๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ข้อ ๑ (๑) ค่าตอบแทนการประเมิน
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘๐๐ บาท ต่อการประเมินการสอนหนึ่งคน 
(๒) ค่าตอบแทนการประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ระดับรองศาสตราจารย์ ๑,๐๐๐ บาท ต่อ
การประเมินการสอนหนึ่งคน 

 

ข้อเสนอ/ความเห็นเพื่อโปรดพิจารณา 
งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงขออนุมัติเงินค่าตอบแทนการประเมินผล

การสอน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์ ให้กับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จ านวน 
...........ราย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น.............บาท (......................บาทถ้วน) ทั้งนี้ขออนุมัติเงินค่าตอบแทนการประเมินผล
การสอนจากงบ บ.กศ. ตามโครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ (๒๐๒๒๐๑๒๕๐๖๒๑) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมที่ ๒ หน้า ๓๔๔ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

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

                                                          ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 
 

ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................ 
ผู้บันทึกเสนอ 
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ขั้นตอนที่ 4  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินการสอน 

หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินผลการสอนตามระยะเวลาที่ก าหนดภายใน 60 วัน งานทรัพยากร
บุคคล (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) ได้รับเรื่องจากฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการพร้อมสรุปผลการประเมินการสอนเรียบร้อยแล้ว จะน าผลสรุปการประเมินผลการสอนเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการสอน และมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตามปฏิทินที่คณะกรรมการฯ 
ก าหนดในแต่ละเดือน โดยงานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) ด าเนินการ 

- ประสานกับผู้ทรงคุณวุฒินัดหมายการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการล่วงหน้าอย่างน้อยก่อน

วันประชุม 7 วันท าการ 
- จัดเตรียมสถานที่ประชุมฯ โดยประสานงานกับงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง 
- เสนอเรื่องขออนุมัติซื้อจ้างและเบิกจ่ายการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง

วิชาการ (ก.พ.ว.) ได้แก่  
1) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ  
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
3) ค่าพาหนะ  
4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
5) ใบลงชื่อการประชุม  

- เตรียมสถานที่จอดรถยนต์ส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะมาประชุม 
2. จัดท าระเบียบวาระการประชุมโดยเสนอข้อมูลวาระการประชุมต่อเลขานุการคณะกรรมการ

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือจัดท าระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ รวบรวมเอกสารที่จะเสนอต่อที่ประชุม 
3. จัดท าสรุปรายงานการประชุมเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม  
4. เสนอบันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามที่ได้มีมติ

ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ 
5. น าเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการลงนามในเอกสาร 
6. แจ้งให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป  
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ปัญหา 
1. การขออนุมัติซื้อจ้างและเบิกจ่ายบางครั้งเกิดความล่าช้า หรือบางครั้งเวลาด าเนินการกระชั้นชิด

เกินไปเนื่องจากมีการประชุมคณะอนุกรรมการหลายชุดพร้อมกันท าให้มีปัญหาเรื่องใช้ชื่อบุคคลซ้ าซ้อนกัน 
2. มหาวิทยาลัยมีพาหนะที่จะไปรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาประชุมฯ ไม่เพียงพอ ท าให้ต้องเช่ารถยนต์

ข้างนอกเจ้าหน้าที่ต้องน าทางไปด้วย ท าให้เสียเวลาในการท างาน 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. เตรียมเรื่องการขออนุมัติซื้อจ้างและเบิกจ่ายก่อนการประชุมอย่างน้อย 15 วัน  และหาก
ด าเนินการไม่ทันเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหายืมเงินและเบิกเงินไม่ได้ ก็จะหาบุคคลอ่ืนภายในงานทรัพยากรบุคคลที่
ไม่ได้ติดเรื่องยืมเงินมหาวิทยาลัยด าเนินการขออนุญาตซื้อจ้างเบิกจ่ายแทน 

2. จองรถยนต์ของมหาวิทยาลัยไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 15 วัน หรือหากเป็นรถยนต์
เช่าขา้งนอกจะให้เป็นผู้รับจ้างคนเดิมเนื่องจากมีความคุ้นเคยเส้นทางท าให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานทรัพยากร
บุคคลไม่ต้องเดินทางไปด้วย  

 
ข้อเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยควรจัดหาและช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดหารถยนต์ ไว้ส าหรับบริการรับส่ง           
ผู้คุณวุฒิภายนอกในงานประชุมพิจาณาต าแหน่งทางวิชาการ  

ส าหรับเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการใช้จ่ายประชุมฯ มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการขอ
อนุมัติซื้อจ้างเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนการประชุมจากก่อนประชุมอย่างน้อย 15 วัน เป็นก าหนดให้มีการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณในการจัดประชุมอย่างน้อย 3 วันท าการ  
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ขั้นตอนที่ 5  แจ้งผลการประเมินการสอนให้ผู้ขอรับการประเมินผลการสอนทราบ 

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อขั้นตอนกระบวนการประเมินผลการสอนเพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยก าหนดเรียบร้อยแล้ว             
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจะต้องด าเนินการแจ้งผลการประเมินผลการสอนให้       
ผู้ขอรับการประเมินผลการสอนทราบ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยเมื่อผลการ
ประเมินการสอนผลผ่านเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. และคณะกรรมการก าหนดแล้ว ให้ผู้ขอมีสิทธิ์ยื่นเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ภายในสองปี นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการประเมินการสอน ดังนี้ 

1. งานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) จัดท ารายละเอียดในแบบแจ้งผลการ
ประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ 
ปส.อย.6) โดยระบุชื่อผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผลการประเมินการสอน ผลการประเมินเอกสาร สรุป
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ประชุมมีมติ 
วันที่แจ้งผลการประเมิน  

2. น าแบบแจ้งผลการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ ปส.อย.6) เสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือลงนามในแบบ ปส.อย. 6 

3. ติดต่อประสานแจ้งผู้ขอรับการประเมินผลการสอนมารับเอกสารแบบแจ้งผลการประเมินผล
การสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ ปส.อย.6) 
พร้อมให้ผู้ขอรับการประเมินฯ ลงลายมือชื่อและวันที่มารับผลการประเมินการสอนฯ (ฉบับจริงเป็นเอกสารลับ) 

4. ส าเนาแบบแจ้งผลการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ ปส.อย.6)  

5. ส าเนาเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลทะเบียนงานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงานต่อไป  

รายละเอียดดังภาพที่ 5.1 
 

ปัญหา 
1. งานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) ติดต่อประสานแจ้งผู้ขอรับการ

ประเมินผลการสอนมารับเอกสารแบบแจ้งผลการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ ปส.อย.6) แล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมินฯ ไม่มาติดต่อขอรับ
เอกสารดังกล่าว 
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2. แบบแจ้งผลการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ ปส.อย.6) สูญหาย 

3. การประเมินผลการสอนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานบ่อย 
5. การตรวจสอบเอกสารการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ 

2. แจ้งขั้นตอนการท างานและก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดให้มีโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ในเรื่องของการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 



45 
 

ลับ 
 ปส.อย. 6 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.ว. 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน 

เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 
...........................................  

แบบแจ้งผลการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1.  ช่ือผู้ขอรับประเมินผลการสอน  นางสาว ก    ต าแหน่งปัจจุบัน       อาจารย์       . 
2.  คณะ    วิทยาการจัดการ   ขอก าหนดต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์       . 

สาขาวิชา        บริหารธุรกิจ              . 
3.  ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
  ระดับดมีาก 
  ระดับด ี
  ระดับพอใช้  
4.  ผลการประเมินผลการสอน 
  มีความเช่ียวชาญในการสอน 
  มีความช านาญพิเศษในการสอน 
  มีความช านาญในการสอน 
  มีความสามารถในการสอนระดับพอใช้ 
5.  สรุปความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับ ประกาศ และมติที่ประชุมดังนี้ 
 5.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทาง 
วิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

5.2  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งท่ี       เมื่อวันท่ี .........................................
มีมติเห็นชอบให้     ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

แจ้งผลการประเมินการสอนเมื่อวันท่ี      11 มิถุนายน 2561        สมควรยื่นค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ภายใน
สองปีนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมินผลการสอนที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. 

ลงช่ือ      
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์) 

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
วันท่ี ...................................... 

ลับ 
ภาพที่ 5.1 แบบแจ้งผลการประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ ปส.อย.6) 
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ขั้นตอนที่ 6  การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

เมื่อขั้นตอนกระบวนการประเมินผลการสอนเรียบร้อยแล้ว และผลการประเมินผลการสอนผ่าน
เกณฑ์ตามที่ประกาศ ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยและที่คณะกรรมการก าหนดแล้ว ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัย ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามแบบที ่ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

1. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการยื่นบันทึกข้อความเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พร้อม
เอกสารตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ก าหนด ประกอบด้วย  

- แบบ ก.พ.อ. 03 และ แบบ ก.พ.อ. 04 จ านวน 7 ชุด  
- ผลงานวิชาการ จ านวน 7 ชุด  
- แบบรับรองจริยธรรม จ านวน 1 ฉบับ  
- แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จ านวน 1 ชุด  
- แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมผลงานวิชาการ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด  
- แบบรับรองผลงานวิจัย (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด  
- ส าเนาหนังสือแจ้งผลการประเมินผลการสอน จ านวน 1 ฉบับ  
โดยเสนอผ่านหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขา/ประธานบริหารหลักสูตร เพ่ือรับรองคุณสมบัติ 

และเมื่อหัวหน้าภาควิชารับรองคุณสมบัติแล้ว ให้เสนอเรื่องต่อคณบดีภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้
คณบดีรับรองคุณสมบัติแล้วเสนอต่อคณะกรรมการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหัวหน้าภาควิชา  

2. งานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) รับเรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติของ         
ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และความถูกต้องเอกสารหลักฐาน  

หากพบข้อบกพร่องต้องรีบแจ้งให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทราบโดยเร็ว พร้อม
ทั้งแจ้งเหตุผลให้คณบดีผู้บังคับบัญชาของผู้เสนอขอทราบ  

3. งานทรัพยากรบุคคล ลงทะเบียนรับเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้เป็นหลักฐาน 
โดยมีเลขที่ออกหนังสือ วันเดือนปี เวลา ที่รับเรื่อง และรายการเอกสารการน าส่ง พร้อมทั้งน าเสนออธิการบดีตาม
ขั้นตอนเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป  

4. เมื่อเรื่องพิจารณาอนุญาตเรียบร้อยแล้วจัดท าส าเนาการรับเรื่องแจ้งให้ผู้เสนอขอและหน่วยงาน
เก็บไว้เป็นหลักฐาน  

5. น าผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเสนอ
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณากลั่นกรองเอกสารหลักฐานทั้งหมด ก่อนน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
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ปัญหา 
1. ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 

ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยก าหนด เช่น การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือไม่ครบเกณฑ์  
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

3. ในแบบบันทึกข้อความท่ีเสนอขออ้างอิงข้อกฎหมายระเบียบไม่ถูกต้อง 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจ 

2. แจ้งขั้นตอนการท างานและก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้
อาจารย์ทราบเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการให้กับคณาจารย์หรือผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งเพ่ือ
ทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

2. ควรจัดให้มีโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ในเรื่องของการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความย่ืนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะ...................................ภาควิชา........................... โทร. ....................                                          
ที ่...................................................วันที ่.......................................................................................         
เรื่อง   คณาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/

ศาสตราจารย์) ราย (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
เรียน  อธิการบดี 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. แบบ ก.พ.อ. 03 และ แบบ ก.พ.อ. 04   จ านวน 7 ชุด  
  2. ผลงานวิชาการ     จ านวน 7 ชุด 

3. แบบรับรองจริยธรรม     จ านวน 1 ฉบับ  
4. แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการ   จ านวน 1 ชุด  
5. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมผลงานวิชาการ(ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด  
6. แบบรับรองผลงานวิจัย(ถ้ามี)    จ านวน 1 ชุด 
7. ส าเนาหนังสือแจ้งผลการประเมินผลการสอน  จ านวน 1 ฉบับ 

เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย(นาย/นาง/นางสาว)................... ต าแหน่ง(อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์)............

สังกัดคณะ............................ภาควิชา/สาขาวิชา...............................มีความประสงค์ขอยื่นผลงานทางวิชาการ เพ่ือ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)............. โดยวิธี 
(ปกติ/พิเศษ)...................... ในสาขาวิชา.......................... 

คณะ...............................ได้ตรวจสอบข้อมูล หลักฐานและเอกสารประกอบการขอยื่นเรื่องเสนอส่งผลงาน
ทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์).... โดยวิธี (ปกติ/พิเศษ) ราย(นาย/นาง/นางสาว)...............................ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ดังนี้  

1. (นาย/นาง/นางสาว)................................รบัราชการในสถาบนัอุดมศึกษาโดยการด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ตั้งแต่วันที่...........เดือน..................พ.ศ............ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาการรับราชการในสถาบันอุดมศึกษา.........ปี
........เดือน..........วนั 
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1.1 (นาย/นาง/นางสาว)..................ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
........................ ต้ังแต่วันท่ี.....เดือน........พ.ศ.....ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์.....ปี......เดือน.....วัน 

1.2 (นาย/นาง/นางสาว)........................ได้รบัการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
........................ ต้ังแต่วันท่ี.....เดือน.........พ.ศ........ถึงปจัจุบนั รวมระยะเวลาท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์.......ปี....เดือน....วัน 
 หมายเหตุ: - กรณียื่นขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์กรอกข้อมูลเฉพาะข้อ 1 

    - กรณียื่นขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์กรอกข้อมูลข้อ 1 และ 1.1 
    - กรณียื่นขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์กรอกข้อมูลข้อ 1, 1.1 และ 1.2 

2. ผลการสอน โดยมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และได้ยื่น (เอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารค าสอน) รายวิชา................................................เพ่ือขอรับการประเมินผลการสอน โดย
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลการสอนผ่านเกณฑ์
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่ง(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) แล้วในการ
ประชุมเมื่อวันที่.........เดือน........พ.ศ........ 

3. ผลงานทางวิชาการ...................... เรื่อง....................... ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561   
ข้อเสนอ/ความเห็น 
คณะ.................จึงขอเสนอผลงานทางวิชาการของ(นาย/นาง/นางสาว).................................................... 

เพ่ือด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) โดยวิธี (ปกติ/พิเศษ) ในสาขาวิชา..................................เพ่ือฝา่ยเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยจักได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

              (.........................................................)  
              คณบดีคณะ....................................... 

(....................................................) 
ผู้บันทึกเสนอ 

วัน / เดือน / ป ี
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 

  ก.พ.อ. ๐๓ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

------------------------------ 
๑. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง......................................................    รับเงินเดือน........................บาท 
     ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา................................................. 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
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     ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน    
     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................... ................................ 
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............  
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๒  .................................................................................................  
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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          ๔.๑.๑.๓  .................................................................................................  
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๔.๑.๒.๑  .............................................................................................. ... 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๑.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๓.๑ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้  
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เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................ . 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 
  ๔.๑.๔.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๓  ......................................................................................... ........ 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วยชื่อ
ผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคนให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาประกอบการ
พิจารณาด้วย) 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๒.๑.๒  ............................................................................................... .. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๒.๑.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๔.๒.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๓.๑  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
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    ไม่เคยใช้   
เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภทให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วยชื่อ
ผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
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 (ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๔.๓.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๓.๓.๑  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

  ๔.๓.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๓.๔ ผลงานแต่งต าราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
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    ไม่เคยใช้   
เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
 ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
 ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
ลงชื่อ...............................................................เจ้าของประวัติ 

                                   (.................................................................) 
                           ต าแหน่ง................................................................ 

วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ........ 
 
 

ส่วนที ่๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง...................................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
ในสาขาวิชา ...................................................... 

โดยวิธี.............................................. 
ของ.................................................... 

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ.................................มหาวิทยาลัย........................................ 

-------------------------------- 
      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)..  แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว.....................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ... 
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

ลงชื่อ................................................... 
(...................................................) 

ต าแหน่ง  ..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า.. 
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วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...................เป็นผู้มีคุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)...  
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)... 

ลงชื่อ................................................... 
(...................................................) 

ต าแหน่ง................................................... 
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 

 
ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................ในการประชุมครั้งที่........./.........เมื่อวันที่.............. ได้
ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว..............................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความ....
(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน  มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภา
สถาบันก าหนด 
 

       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 
 
ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................ในการประชุมครั้งที่........./.......เมื่อวันที่.............................รวม......ครั้ ง 
ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว....... ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รอง
ศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา................ แล้วเห็นว่า 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 

๑.๑)............................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..... คุณภาพอยู่ในระดับ................ 
๑.๒)............................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ.......คุณภาพอยู่ในระดับ................... 

  ๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม...เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด..เรื่องได้แก่ 
๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
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๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
ก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 

๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                    
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

๔) ต ารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด.........เรือ่ง ได้แก่ 
๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
๕) บทความทางวิชาการ....เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด........เรื่อง ได้แก่ 

๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วยชื่อ
ผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 

 

สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร             
ผลที่ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร 
................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................................ ..................... 
............................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
 

   ลงชื่อ.......................................................... 
(.......................................................) 

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ......... 
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ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... ในการประชุม         
ครั้งที่........เมื่อวันที่.................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................... 
ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน และ/หรือ ต ารา/
หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  ก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้ก าหนดต าแหน่ง นาย/
นาง/นางสาว............................ เป็นต าแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ใน
สาขาวิชา.............................. และให้น าเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 04 

  ก.พ.อ. ๐4 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

------------------------------ 
๒. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา     

 

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง......................................................    รับเงินเดือน........................บาท  
     ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา................................................. 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
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     ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน    
     ๒.๕ ต าแหน่งอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …...........................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............        
 ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๒  .................................................................................... ............. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
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เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๔.๑.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ....................................................................... .......................... 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

  ๔.๑.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 
 ๔.๑.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๓.๑ .................................................................................. ............... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๑.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 
๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  .................................................................................................  
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   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................ ................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๔.๒.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................. ................ 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 



67 
 

 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ........................................................................ ......................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................ ................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
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เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ............................................................. .................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ............................................................................... .................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๔.๓.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
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    ไม่เคยใช้   
เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๓.๓.๑  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๓.๔ ผลงานแต่งต าราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๓.๔.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วย 
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
  
(ในกรณีท่ีมผีู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมา 
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 
(.................................................................) 

ต าแหน่ง...ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ......... 

 
 

ข้าพเจ้า /นาย/นาง/นางสาว.............................................ต าแหน่ง.................... ....................... 
ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็น......................................ในสาขาวิชา 

 
 

ลงชื่อ...............................................................เจ้าของประวัติ 
(.................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................ 
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ......... 
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ส่วนที่ ๒ แบบประเมินผลการสอน 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)..........ในการประชุมครั้งที่........./.........เมื่อวันที่..............ได้
ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว..................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....(ช านาญ/ช านาญ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน  มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 
 

       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 

 
ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ในสาขาวิชา...................................ในการประชุมครั้งที่........./............. เมื่อวันที่.................. ...รวม..........ครั้ง 
ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว..................... ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /
รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา..............แล้วเห็นว่า 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 

๑.๑)............................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..... คุณภาพอยู่ในระดับ.............. .. 
๑.๒)............................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ.......คุณภาพอยู่ในระดับ................... 

  ๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม...เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด..เรื่องได้แก่ 
๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.

ก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                    

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
๔) ต ารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด.........เรือ่ง ได้แก่ 

๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
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คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
๕) บทความทางวิชาการ....เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด........เรื่อง ได้แก่ 

๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วยชื่อ
ผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 

 

สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร             
ผลที่ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร 
................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 

     
   ลงชื่อ.......................................................... 

(.......................................................) 
         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

        เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ......... 

 
ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

 

  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... ในการประชุม         
ครั้งที่........เมื่อวันที่.................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................... 
ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  และ/หรือ 
ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  และเป็นผู้มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้ก าหนดต าแหน่ง นาย/
นาง/นางสาว............................ เป็นต าแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ใน
สาขาวิชา.............................. และให้น าเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
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                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
ส่วนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............ในการประชุมครั้งที่..../......เมื่อวันที่...... เดือน..............พ.ศ. ....
พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 

๑. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว.............ให้ด ารงต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ 
ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา....................................ได้ตั้งแต่วันที่...........................ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน..................
(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อื่น ๆ ระบุ....)....  

๒. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่ งตั้ง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

(ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
นาย/นาง/นางสาว............................ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา......................... ...............ได้ต้ังแต่
วันที่.................................... ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงาน
ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืน ๆ ระบุ....)................................พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการ   ผลงานทางวิชาการ  และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 

ลงชื่อ......................................................... 
                   (........................................................) 

            ต าแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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ตัวอย่างแบบรับรองจริยธรรม 
             แบบ มรภ.อย. 4 

แบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ขอผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อผู้เสนอขอผลงาน ....................................................................... ต าแหน่งปัจจุบัน ............... .................... 
    คณะ ................................................................ ขอก าหนดต าแหน่งระดับ ................................................... 
3. ชื่อผลงาน 
    3.1  เอกสารประกอบการสอน    เอกสารค าสอน …………………………………………….………...………………… 
    3.2 ผลงานวิจัย ................................................................................. .......................................................... 
    3.3 ผลงาน (ระบุ ต ารา, หนังสือ ฯลฯ ) ......................................................................................................  

ค าชี้แจง ให้ผู้ขอผลงานทางวิชาการตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของตนเองโดย
พิจารณาจากผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน และผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องรับรอง ข้างล่างข้อความ  

1. ผู้ขอผลงานทางวิชาการไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่
น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิด
ว่าเป็นผลงานใหม่  

2. ผู้ขอผลงานทางวิชาการมีการให้เกียรติและอ้างอิงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลน ามาใช้ในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้าอย่างถูกต้องชัดเจน  

3. ผู้ขอผลงานทางวิชาการไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยหรือละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของ
ผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน  

4. ผลงานทางวิชาการนี้ได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหาย
แก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ  

5. ผลงานทางวิชาการนี้ ต้องน าไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  
ข้าพเจ้าได้อ่านหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. ทั้ง 5 ข้อ  

ข้างบนอย่างละเอียดแล้ว ข้าพเจ้า  
   ขอรับรองว่าผลงานทุกชิ้นของข้าพเจ้าไม่มีความพกพร่องทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ดังกล่าวทุกประการ  
                ลงชื่อ ........................................................ เจา้ของประวติั 
           (...........................................................) 
             วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ....................    
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ตัวอย่างแบบรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 

(ส าหรับคณะวิชา) 
 

แบบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ต ารา 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 เรื่องการเผยแพร่ต ารา/หนังสือ/ผลงานในลักษณะ
อ่ืน ๆ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชา และหรือ
สถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันนั้น 

คณะกรรมการคณะวิชาหรือสถาบันทางวิชาการ ได้ตรวจสอบต าราซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการ 
ของ........................................................เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง.........................................ขอรบัรองดังต่อไปน้ี 

ได้มีการเผยแพร่ต าราโดย................................................................................................. ................ 
- ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา............................................................................................   

รหัส...........................ระดับ........................ตั้งแต่ภาคการศึกษา..................ปีการศึกษา...............ทั้งนี้ได้แนบ
ประมวลการสอนมาด้วยแล้ว 

 -  เผยแพร่โดยวิธีอ่ืน ๆ  (โปรดระบุพร้อมส่งหลักฐาน)..................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... .............................................. 

 
 

ลงชื่อ……….………………..……………..……….. 
 (………………………………….………….…….………..) 
คณะกรรมการคณะวิชาหรือสถาบันทางวิชาการ 

วันที่……… เดือน…………..…….. พ.ศ...…….... 
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(ส าหรับคณะวิชา) 

แบบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 เรื่องการเผยแพร่ต ารา/หนังสือ/ผลงานในลักษณะ
อ่ืน ๆ  ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชา และหรือ
สถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันนั้น 

คณะกรรมการคณะวิชาหรือสถาบันทางวิชาการ ได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ 
ของ...........................................เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง...............................ขอรบัรองดังต่อไปน้ี 

-  ผลงานลักษณะอ่ืนๆ (ทุกผลงาน) มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยวิธี...................................................... 
   ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานการเผยแพร่ ได้แก่ สูจิบัตร (ฉบับจริง) ส าเนารายชื่อศิลปินร่วมงาน เป็นต้น 
- ระยะเวลาการเผยแพร่ ตั้งแต่................................................................................................... .............. 
-  มีการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ จากคณะกรรมการคณะวิชาหรือสถาบันทางวิชาการที่

เกี่ยวข้อง   
ลงชื่อ …………….………..……………...……….. 
(……………………………….…….…….…..……..) 

คณะกรรมการคณะวิชาหรือสถาบันทางวิชาการ 
วันที่………เดือน…………..……..พ.ศ...…….... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

(ส าหรับคณะวิชา) 
 

แบบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่หนังสือ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 เรื่องการเผยแพร่ต ารา/หนังสือ/ผลงานในลักษณะ
อ่ืน ๆ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชา และหรือ
สถาบันทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับสถาบันนั้น 

คณะกรรมการคณะวิชาหรือสถาบันทางวิชาการ ได้ตรวจสอบหนังสือซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการ
ของ......................................เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง..................................................ขอรบัรองดังต่อไปน้ี 

- มีการเผยแพร่หนังสือสู่สาธารณชนโดยวิธี........................................................................................ 
- ระยะเวลาการเผยแพร่ตั้งแต่...........................เป็นหนังสือระดับอุดมศึกษา.............................. 

 
ลงชื่อ …………….………………...………..……….. 
(………………...……………………….…….………..) 

คณะกรรมการคณะวิชาหรือสถาบันทางวิชาการ 
วันที่…..…… เดือน…………...…….. พ.ศ....…….... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

ตัวอย่างแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมผลงานวิชาการ 
 

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 
 บทความทางวิชาการ     ต ารา    หนังสือ    งานวิจัย     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผู้ร่วมงาน จ านวน..............คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 
 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ  และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 

 

 
หมายเหตุ  
       ลงชื่อ .............................................................. 
               (........................................................) 
 
       ลงชื่อ .............................................................. 
               (........................................................) 
 
       ลงชื่อ .............................................................. 
               (........................................................) 
 
       ลงชื่อ .............................................................. 
               (........................................................) 
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ตัวอย่างแบบรับรองผลงานวิจัย 

(ส าหรับผู้เสนอขอ) 

แบบรับรองผลงานวิจัย 
 

ข้าพเจ้า...................................................คณะ............................ ...................................................
ภาควิชา..................................... .......................ขอรับรองว่าผลงานวิจัยจ านวน....................................เรื่อง ได้แก่   

1....................................................................................................................................................... 
2....................................................................................................................................................... 
3.......................................................................................................................................................  
4....................................................................................................................................................... 
ที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง...................................................ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญารับปริญญานิพนธ์หรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
 

ลงชื่อ ....................................................................... 
       (...................................................................) 
                ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............... 
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ขั้นตอนที่ 7  การประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการและติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 
จากการที่ผู้เสนอขอได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาต

เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการ
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับสาขาวิชาที่
เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอ และต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมทัง้มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ โดยฝ่ายเลขานุการจะต้องด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ประสานงานกับประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือเสนอและก าหนด
ระเบียบวาระการประชุม 

2. จัดส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ก่ อนการประชุม
อย่างน้อย 7 วันท าการ  

3. เสนอเรื่องขออนุมัติซื้อจ้างและเบิกจ่ายการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) ได้แก่ 

- ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ  
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
- ใบลงชื่อการประชุม  

4. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม ข้อกฎหมาย เอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้องประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งจดบันทึกรายงานการประชุม 

5. จัดท าสรุปรายงานการประชุมเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม พร้อมทั้งเสนอบันทึกข้อความแจ้งมติการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามที่ได้มีมติ และแจ้งให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป โดยเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการลงนามในเอกสาร 

6. กรณีทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้เตรียมค าสั่งแต่งตั้งฯ เสนอประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการลงนามแต่งตั้ง (ค าสั่งลับ) 

7. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานผลงานทางวิชาการให้พร้อมก่อนการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ โดยฝ่าย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการโทรศัพท์ติดต่อ 

8. งานทรัพยากรบุคคล (งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) จัดท าหนังสือและส่งผลงานทางวิชาการ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 7 วัน หลังจากการทาบทาม โดยให้ด าเนินการประเมินผลงานทางวิชาการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน มีเอกสาร ได้แก่  

- จดหมายขอความอนุเคราะห์ประเมินผลงานทางวิชาการ  
- ส าเนา ก.พ.อ. 03 จ านวน 1 ชุด                
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- ผลงานทางวิชาการ  
- แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (แบบ มรภ.อย.3) จ านวน 1 ชุด  

9. ติดตามหนังสือการส่งผลงานทางวิชาการ ภายใน 15 วัน หลังจากส่งผลงานทางวิชาการให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. บันทึกข้อมูลในทะเบียนรับส่งข้อมูลของงานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ในการจัดเก็บเอกสาร และเป็นข้อมูลในการสืบค้นต่อไป 

รายละเอียดดังภาพที่ 7.1 – 7.3 
 

ปัญหา 
1. ไม่สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (reader) ตามท่ีอยู่ที่ก าหนดไว้ 
2. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (reader) มีให้คัดสรรน้อย และไม่เป็นปัจจุบัน 
3. เอกสารการประเมินผลงานทางวิชาการส่งถึงมือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (reader) ช้า 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (reader) ประเมินผลงานทางวิชาการไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
5. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไม่ได้ติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก (reader) อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีภาระงานอ่ืนที่ต้องปฏิบัติงานควบคู่ไป 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (reader) ประเมินผลงานทางวิชาการใหม่อีกครั้ง โดยค้นหาที่อยู่ใน
อินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์ประสานไปยังหน่วยงานที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ก าหนด 

2. ส่งผลงานทางวิชาการไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (reader) อีกครั้ง 
3. จัดท าฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (reader) ที่เคยทาบทามหรือประสานงานติดต่อ 
4. จัดท าข้อมูลในการประสานงานเพื่อให้บุคคลอ่ืนสามารถติดต่อประสานงานแทนได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรจะมีการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (reader) ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถ
ติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (reader) ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 7.1  ตัวอย่างหนังสือเชิญประธานฯ ประชุม 
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ลับ 
                                  
 
 
ที่ ก.พ.ว.          /๒๕๖1      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
        ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

              14 พฤศจิกายน ๒๕๖1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เรียน รองศาสตราจารย์ ดร............ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนา ก.พ.อ. ๐๓       จ านวน ๑ ชุด 
 2. ผลงานทางวิชาการ (ต ารา)       จ านวน ๑ เล่ม 
 3. แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต ารา)    จ านวน 1 ชุด 
 4. ค าช้ีแจงในการใช้แบบประเมินฯ ของผู้ทรงคุณวุฒิ    จ านวน ๑ ชุด 

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณา
เลือกท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ราย 
นางสาว............................ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชา6802 บริหารธุรกิจ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. ใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากท่านช่วยประเมิน ผลงานทางวิชาการของบคุคลดังกล่าว 

อนึ่งทางมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าท่านมีภารกิจประจ าหนักอยู่แล้ว แต่เนื่องจากผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ
ย่อมปรารถนาที่จะทราบผลการประเมินโดยเร็ว ทางฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านช่วยแจ้งผลการประเมินให้ฝ่าย
เลขานุการ ก.พ.ว. ทราบภายในวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖2 (๖๐ วัน) โดยขอให้การพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องลับ ทั้งนี้ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการให้รายละ ๖,๐๐๐ บาท ซึ่งจะจ่ายให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อมีการสรุปผลการประเมินแล้ว  

  ทางฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีจึงขอขอบพระคุณอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

                       (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์) 
                             รองอธิการบดี  
                                          ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

                     
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ (เลขานุการ ก.พ.ว.) โทร. ๐๘๑-๙๙๔-๔๓๘๔ 
งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โทร. ๐๓๕-๒๔๔-๒๙๗ 

ลับ 

ภาพที่ 7.2  ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 
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ลับ 

แบบ มรภ.อย. 3  

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต ารา) 
1. ชื่อผู้เสนอผลงาน .........นางสาว ก......... ต าแหน่งปัจจุบัน ...........อาจารย.์......... 
   สังกัดคณะ ........วิทยาการจัดการ................................. 
2. ขอก าหนดต าแหน่งระดับ ..ผู้ช่วยศาสตราจารย์...  สาขาวิชา .......... 6802 บริหารธุรกิจ .........   
3. ชื่อผลงานทางวิชาการ (ต ารา) .................การบริหาร........................................... 
ตอนที่ 1 ผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต ารา) ของผู้ทรงคุณวุฒิ   

ข้อที่ รายละเอียดคุณภาพของผลงานทางวชิาการ 
ความเห็น 

หมายเหตุ 
เป็น ไม่เป็น 

1 
เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนตามหลักวิชา 

   

2 
เป็นต าราที่ประกอบด้วยเนื้อหาสาระมีความทันสมัย มีแนวคิด
และการน าเสนอชัดเจน 

   

3 เป็นต าราที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา     

4 
มีการวิเคราะห์ และเสนอความรู้ หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

   

5 
มีการสอดแทรกความคิดริ เริ่ ม  และประสบการณ์  หรือ
ผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  

   

6 สามารถน าไปอ้างอิง หรือน าไปปฏิบัติได้     

7 
มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ และ มีการสังเคราะห์
จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body0of0Knowledge)  

   

8 มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและการค้นคว้าต่อเนื่อง     

9 
เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ  

   

คุณภาพตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนดจะต้องประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  
  ระดับ ดี ต้องประกอบด้วยหัวข้อที่  1+2+3  
  ระดับ ดีมาก ต้องประกอบด้วยหัวข้อที่  1+2+3+4+5+6  
  ระดับ ดีเด่น ต้องประกอบด้วยหัวข้อที่  1+2+3+4+5+6+7+8+9 

ลับ 
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ลับ 

ตอนที่ 1.2 ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานทางวิชาการของ นางสาว ก. ที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผลงานที่มีทิศทาง
การศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องตารางด้านล่างนี้)  
ข้อที่ หัวข้อทิศทางการศึกษาหรือวิจัย ความเห็น 
1 สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการ

พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
 

2 เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก  
3 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
4 พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง  
5 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ  

ค าชี้แจง  1. ผลงานทางวิชาการ (ต ารา) ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถใช้เป็นผลงาน
ขอก าหนดต าแหน่งได้ทุกระดับ 

  2. เกณฑ์ในการตัดสินส าหรับผู้ที่ขอผลงาน 
การขอผลงานโดยวิธีปกติ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ คือ ระดับดี ระดับ

ศาสตราจารย์ คือ ระดับดีมาก  
การขอผลงานโดยวิธีพิเศษ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ คือ ระดับดีมาก  

ระดับศาสตราจารย์ คือ ระดับดีเด่น   
ตอนที่ 2 เป็นการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอผลงานทางวิชาการ  

ค าชี้แจง ให้ผู้ประเมินตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอผลงานทางวิชาการ โดย
พิจารณาจากผลงานทางวิชาการ (ต ารา) ตามรายละเอียดต่าง ๆ ข้างล่างนี้ โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องรับรอง 
หรือไม่รับรอง ตามความเห็นของท่านในตอนที่ 3 ข้อ 3.2 

1. ผู้ขอผลงานทางวิชาการไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่
น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิด
ว่าเป็นผลงานใหม่ 

2. ผู้ขอผลงานทางวิชาการมีการให้เกียรติและอ้างอิงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้าอย่างถูกต้องชัดเจน 

 3. ผู้ขอผลงานทางวิชาการไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

ลับ 
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ลับ 

4. ผลงานทางวิชาการนี้ได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่ วนตัว หรือต้องการ  สร้างความ
เสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ  

ตอนที่ 3 ผลการประเมนิคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต ารา) และจริยธรรม ฯลฯ  
  3.1  ผลงานทางวิชาการ (ต ารา)  นี้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ  

 พอใช้หรือควรปรับปรุง    
 ดี    
 ดีมาก    
 ดีเด่น 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ............................................................................................................... 
3.2 การประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

 รับรอง          
 ไม่รับรอง  

เหตุผล (ระบุรายละเอียด) ........................................................................................................  
3.3 ข้อสรุปการประเมิน  

             เห็นสมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
              ยังไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    สมควรให้แก้ไขผลงานก่อนโดยมีข้อเสนอแนะตามเอกสารแนบซึ่ง 
     เป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยให้ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ             
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผล 
     เป็นการแก้ไขในสาระส าคัญให้ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ            
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผล 

    ลงชื่อ .............................................. ผู้ประเมิน  
                         (รองศาสตราจารย์ ดร......................)   
       วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ...............                

หมายเหตุ : กรณีสรุปการประเมินว่าสมควรให้แก้ไขผลงานก่อน โปรดเลือกด้วยว่า เป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อย หรือ เป็นการแก้ไข
ในสาระส าคัญ                             

ลับ 

ภาพที่ 7.3  ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต ารา) 
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ขั้นตอนที่ 8  การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลังจากที่ได้ส่งเอกสารผลงานทางวิชาการไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ( reader) เพ่ือท าหน้าที่

พิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต า แหน่ง 
ทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ส่งผลการประเมินทางวิชาการมายังมหาวิทยาลัย   
ครบทุกคนแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจะด าเนินการประสานงานกับ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (reader) ซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการและผลประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

1. ติดต่อประสานงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (reader) เพ่ือก าหนดวันประชุมและ
สถานที่ประชุมเพ่ือพิจารณาสรุปผลการประเมินงานทางวิชาการ  

2. จัดท าหนังสือขอเชิญประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (reader) ภายใน 7 วัน ก่อนการประชุม  
3. จัดเตรียมเอกสารการประชุมย่อมมีความแตกต่างกัน และถ้าหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือ

ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจัดเตรียมเอกสารได้เรียบร้อยครบถ้วน การประชุมก็จะมีความ
กระชับและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม การเตรียมเอกสารในการประชุม มีดังนี้ 

- เล่มเอกสารระเบียบวาระการประชุม 
- เล่มผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
- แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (reader) 
- เอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการประชุมฯ เช่น ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนประชุม 

ใบส าคัญรับเงินค่าอ่านผลงานทางวิชาการ ใบส าคัญรับเงินค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุม ใบลงลายมือชื่อ เป็นต้น 
4. กรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขต ารา หนังสือ ของผู้เสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ ให้แจ้งผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบโดยเร็ว  
ทั้งนี้ ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ (งานทรัพยากรบุคคล) จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งให้ผู้

เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทราบ ซึ่งจะเสนอต่อเลขานุการ ก.พ.ว. ลงนามแจ้งบันทึกข้อความให้แก้ไข
ผลงานตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  

รายละเอียดดังภาพที่ 8.1 
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ปัญหา 
ในการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ือพิจารณาสรุปผลการประเมินฯ ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านติดภารกิจไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และในบางพบว่าครั้งเมื่อฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. ตกลงนัดประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ทรงคุณวุฒิขอเลื่อนการประชุมฯ กะทันหันท าให้ผู้เข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมฯ ท าให้ต้องเลิกการนัดประชุม
และเลื่อนก าหนดการประชุมออกไปโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

เมื่อด าเนินการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (reader) หากมีผู้เข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ก็จะขออนุญาตที่ประชุมโดยการใช้โทรศัพท์ในการประชุมพูดคุยเพ่ือสรุปผลการพิจารณาร่วมกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควร
มีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดนัดหรือติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาหรือเกิด
การคลาดเคลื่อนในการมาประชุมฯ ร่วมกันได้ 
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ที ่ก.พ.ว....../2561      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
        96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
        อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

      สิงหาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และ 
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

เรียน รองศาสตราจารย์ ดร...................... 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งท างวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา.......................ของ ................ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ส่งผลการ
ประเมินกลับมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. มีความประสงค์ขอเรียนเชิญท่านประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในวันอังคารที่.............2561 
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
บางเขน กรุงเทพมหานคร 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 
                             รองอธิการบดี  
                                          ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  
โทรศัพท์/โทรสาร 035-244-297 

ภาพที่ 8.1  หนังสือขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก (reader) ประชุมฯ 
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ขั้นตอนที่ 9  การเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

หลังจากที่ได้มีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการและผลประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
ขั้นตอนต่อไป ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจะน าเสนอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการต่อ
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อไป (โดยเป็นความลับ
ทุกชั้นและข้ันตอน) ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ก็จะ
ด าเนินการท าหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินและมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการและฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการจะด าเนินการ 

- ประสานกับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือนัดประชุมฯ โดยก าหนดให้มี
การน าเสนอรายงานผลประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

- จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจัดเตรียมเอกสาร
ได้เรียบร้อยครบถ้วน การประชุมก็จะมีความกระชับ สะดวกและรวดเร็ว เป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุม การเตรียมเอกสารในการประชุม ได้แก่ เล่มเอกสารระเบียบวาระการประชุม ระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประชุม เอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการประชุมฯ ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนประชุม 
ใบส าคัญรับเงินค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุม ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น  

- จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้งแจ้งมติที่
ประชุมฯ ให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามที่คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 

2. การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้มีมติเห็นชอบการประเมินผลงาน

ทางวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล (ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ 
ก.พ.ว.) จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอเสนอระเบียบวาระการประชุมฯ พร้อมทั้งแนบระเบียบวาระการประชุมฯ 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติวาระการประชุม ตามข้ันตอนกระบวนการ 

3. การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) และสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้มีมติเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล (ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.) จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมฯ พร้อมทั้งแนบระเบียบวาระการประชุมฯ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติวาระการ
ประชุมฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

4. การเสนอค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เมื่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีมติอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และงานกิจการคณะกรรมการได้มีบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยที่มีมติเรียบร้อยแล้ว งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จะด าเนินการออกค าสั่ง
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ การได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน การแก้ไขเงินเดือน/ค่าตอบแทน ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการแจ้งมติจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ ภายใน 7 วัน 

และส าหรับกรณีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จะด าเนินการเสนอค าสั่งแต่งตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง และขอความเห็นชอบทะเบียนต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

 
ปัญหา 

การจัดท าระเบียบวาระการประชุมในแต่ละครั้งของการประชุมคณะกรรมการในแต่ละการประชุม
จะด าเนินการบรรจุระเบียบวาระการประชุมไม่ทันตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดท าให้การเสนอวาระการประชุม
เกิดความล่าช้าในการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการส าหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากร
รับทราบและเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมแจ้งขั้นตอนการท างานและก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ทราบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดให้มีโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ในเรื่องของการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการส าหรับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกประเภท 
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(ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 ขอความเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย......... 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย.... 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคณาจารย์ที่ได้ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ    นางสาว ก.     ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 6501 
ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650102 การวิจัยทางการศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ได้ส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการกลับมาเรียบร้อยแล้ว 
มีเอกสารประกอบ ได้แก่  

เอกสารประกอบการสอน : รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
ผลงานทางวิชาการ ประเภทต ารา เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการท้ัง 3 ท่าน ได้ส่งผลการประเมินผลงานทางวิชาการกลับมาเรียบร้อยแล้ว  
สรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ 

ผลการประเมินของผลงานทางวิชาการมีคณุภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
กรรมการคนที่ 1 กรรมการคนที่ 2 กรรมการคนที่ 3 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเด่น พอใช้ ดี ดีมาก ดีเด่น พอใช้ ดี ดีมาก ดีเด่น 

ผลงานทางวิชาการ 
ประเภทต ารา เรื่อง ..... 

            ผ่านเกณฑ ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินฯ เมื่อวันที่......เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติเห็นสมควรแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 6501 ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650102 การวิจัยทางการศึกษา ซึ่งผล
การประเมินผลงานทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผ่านทั้ง 3 ท่าน เป็นผลการประเมินที่ผ่านโดยเอกฉันท์ 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางสาว ก.  
มติที่ประชุม   
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(ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการฯ) 

 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โทร. ๑๑๒๑                                          

ที่  ศธ 0550.1.1/..............................................................วนัที่...........................................................................      
เร่ือง  ขอเสนอเรื่องเพ่ือน าเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ........................  

เรียน  อธิการบดี (ประธานสภาวิชาการ) 
ด้วย งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ขอเสนอเรื่องเพ่ือน าเข้าระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่.........วันที่.....................................ดังนี้ 
1. เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางสาว ก. ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 
6501 ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650102 การวิจัยทางการศึกษา ทั้งนี ้ไม่ก่อนวันที่ 19 กันยายน 2561 

 2. เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม โดยสรุป ดังนี้  ตามที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ ............... วันที่..................................................  มีมติเห็นชอบการก าหนด
ต าแหน่งและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางสาว ก. สาขาวิชา 6501 ครุ
ศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650102 การวิจัยทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ ในผลงานทางวิชาการประเภทต ารา 
เรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นผลงานทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ โดย
มอบหมายให้เลขานุการด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 3. การเสนอนี้ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการดังนี้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 (6) สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและ
ถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 4. เรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาของบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ (ถ้ามี) 

5. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อ (   ) ทราบ () ขอความเห็นชอบ 
         (   ) อนุมัติ (   ) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเป็นวาระลับ  
 

              (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 
                          รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ก.พ.ว.  



94 
 

(ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ) 

 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โทร. 1120                                          

ที่  ศธ 0550..1.1/....................................................... วันที่  .................................................... 
เร่ือง  ขอเสนอเรื่องเพ่ือน าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่………………….. 

เรียน  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ผ่านอธิการบดี) 

ด้วย งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ขอเสนอเรื่องเพ่ือน าเข้าระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่...................วันท่ี...............................ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่อง ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ราย นางสาว ก. 

2. เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม โดยสรุปคือ ด้วยที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ... 
เมื่อวันที่..............................................มีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ราย นางสาว ก.  

3. ชื่อหน่วยงาน งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ชื่อผู้จัดท าเอกสารคือ........ 
โทรศัพท์ 1120 ชื่อผู้รับมอบให้ตอบรับข้อซักถามในที่ประชุมคือ ......................เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. การเสนอนี้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
4.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) แต่งตั้งและถอดถอนรอง

อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

4.2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

4.3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561   

5. เรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณา ของบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่.............เมื่อวันที่.................  
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6. น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ (   ) ทราบ (   ) ขอความเห็นชอบ 
         () อนุมัติ (   ) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  

 
 

              (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 
                          รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่                    

                                                    เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ความเห็นของอธิการบดี 
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. .......................................... 

                                                                                          (ดร.เกษม  บ ารุงเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

                                                                              .............../......................../..................... 
ความเห็นของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
...................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ...................................................................................  

                                                                                      (นายธาตรี  มหันตรัตน์)                                                                                      
                                                                                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                             .............../......................../..................... 
การสั่งการของนายกสภามหาวิทยาลัย 
 (   ) แจ้งเลขานุการสภาฯ น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 (   ) อ่ืนๆ ............................................................................................  
 
                                                                                ....................................................... 
                                                                                       (นายอภิชาติ  จรีะวุฒิ) 
                                                                                       นายกสภามหาวิทยาลัย 
                                                                             .............../......................../..................... 
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(ตัวอยา่งระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง

ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) น าเสนอที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้ยื่นเสนอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางสาว ก. พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 6501 ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650146 เทคโนโลยีการศึกษา 

โดยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ด าเนินการพิจารณาการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          
ได้พิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวการประชุม ครั้งที่.........วันที่........................ 
(โดยมีรายละเอียดดังแนบ) 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18  
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561   
ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 6501 ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650146 เทคโนโลยี
การศึกษา ของ นางสาว ก. ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่
ส่งผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

มติที่ประชุม 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ - สกุล   นางสาวมาลัยรัก  สระทองพูล 
วัน เดือน ปีเกิด   2 พฤศจิกายน 2524 
สถานที่เกิด   สุพรรณบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 199/145 หมู่ที่ 4 ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

รหัสไปรษณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 – 8745956 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ต าแหน่งหน้าที่ท างานปัจจุบัน บุคลากร ระดับปฏิบัติการ  
    (รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล กองกลาง  

ส านักงานอธิการบดี) 
ที่ท างานปัจจุบัน   งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
    อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


