กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
----------------เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การต่ อ เวลาราชการของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น
อุดมศึกษา เป็นไปด้วยความเรีย บร้อย และเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕7 มหาวิทยาลัย จึง
กาหนดกรอบแนวทางการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ดังนี้.-

๑. หลักเกณฑ์
๑.๑ การต่ อ เวลาราชการของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เป็ น การ
ดาเนินการตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษามิใช่สิทธิของผู้ขอต่อเวลาราชการ
๑.๒ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ
ต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.พ.อ.กาหนด ดังนี้.(๑) ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งสาเรจจการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เที ย บเท่ า หรื อ ต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ภ ายในวั น สิ้ น ปี ง บประมาณที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ซึ่งได้ยื่นคาขอดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนยื่นคาขอต่อเวลาราชการ กจให้มี
สิทธิยื่นได้ แต่สถาบันอุดมศึก ษาจะต่อเวลาราชการให้บุคคลนั้นได้กจต่อเมื่อประกาศแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์นนั้ ได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณที่เกษียณอายุราชการ
(๒) เป็นผู้เกษีย ณอายุ ราชการตามพระราชบัญ ญั ติ บ าเหนจจ บ านาญ ข้าราชการ
พ.ศ.๒๔๙๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕8 เป็นต้นไป
(๓) เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี สุ ข ภาพแขจ งแรงสมบู ร ณ์ ผ่ า นการตรวจ
สุขภาพโดยมีใบรับรองแพทย์จากสถาบันของรัฐรับรองและรับรองไว้ไม่เกิน ๑ ปี
(๔) ทาหน้าที่สอนและวิจัย
(๕) มีภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณของ
ปีที่เกษียณอายุราชการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด ดังนี้.(ก) ตาแหน่งศาสตราจารย์
(ก ๑) ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด และ
(ก ๒) มีผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(ก ๒.๑) ตาราที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เล่ม หรือ
(ก ๒.๒) หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เล่ม หรือ
(ก ๒.๓) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เรื่อง หรือ

-๒(ก ๒.๔) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการเผยแพร่
เฉลี่ยปีละ ๑ รายการ หรือ
(ก ๒.๕) บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๓ เรื่อง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด
กรณีดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ครบ ๓ ปี ให้นาผลงานทางวิชาการ
ในขณะดารงตาแหน่งก่อนหน้านั้นมานับรวมได้
(ข) ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
(ข ๑) ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด และ
(ข ๒) มีผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(ข ๒.๑) ตาราที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เล่ม หรือ
(ข ๒.๒) หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เล่ม หรือ
(ข ๒.๓) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เรื่อง หรือ
(ข ๒.๔) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการเผยแพร่
เฉลี่ยปีละ ๑ รายการ หรือ
(ข ๒.๕) บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละไม่น้อย
กว่า ๒ เรื่อง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
กรณี ด ารงต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ ไ ม่ ค รบ ๓ ปี ให้ น าผลงานทาง
วิชาการในขณะดารงตาแหน่งก่อนหน้านั้นมานับรวมได้

๒. วิธีการ
๒.๑ มหาวิทยาลัยโดยความเหจนชอบของสภามหาวิทยาลัยวางแผนอัตรากาลังระยะ ๔ ปี
(หรือกว่านั้น) โดยกาหนดเกณฑ์ และวิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์เป็นรายสาขาวิชาที่
ชัดเจน และนามากาหนดจานวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็นรายสาขาวิชา เป็นรายปี
๒.๒ มหาวิทยาลัยโดยความเหจนชอบของสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณากาหนดจานวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อ
ด้วยแนวทางต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการต่อ เวลาราชการ ตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขตามที่
ก.พ.อ.กาหนด ทั้งนี้ เฉพาะในสาขาที่วิเคราะห์แล้วตามในข้อ ๒.๑ ว่ามีความขาดแคลนและจาเป็นต้อง
รักษาคณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อภายหลังเกษียณอายุราชการเท่านั้น

-๓๒.๓ มหาวิทยาลัยโดยความเหจนชอบของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาดาเนินการอนุมัติ
ต่อเวลาราชการแก่คณาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาในข้อ ๒.๒ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ก.พ.อ.ก าหนด และต้องได้รับ คายินยอมจากผู้นั้นด้วย พร้อมทั้ งรายงานภาระงานทาง
วิชาการตามแบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการ โดยผ่านการพิจารณาของ
ภาควิชา/สานักวิชา และคณะกรรมการบริหารส่วนงาน ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทาง
วิชาการเป็นไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด

๓. เงื่อนไข
๓.๑ การกากับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ
ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การต่ อ เวลาราชการให้ เ ป็ น ไปตามภาระงานที่
มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นประจาทุกปี และนาผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ในกรณีที่ข้าราชการดังกล่าวไม่ผา่ นการประเมินในปีใด ให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนิน
การสั่ งให้ ผู้นั้ น ออกจากราชการ เพื่ อ รับ บ าเหนจ จ บ านาญเหตุ ท ดแทนตามรพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 57
๓.๒ ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาต่อเวลาราชการ ให้รับราชการต่อไปได้จนถึงวันสิ้น
ปีงบประมาณที่ผู้นนั้ มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์
๓.๓ ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ และได้รับคาสั่งให้รับราชการ
ต่อไป ต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอนและการวิจัยเท่านั้น ไม่สามารถดารงตาแหน่งทางบริหารได้ ใน
กรณีที่ภาระงานใดอาจถือว่าเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและวิจัยหรือไม่นั้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
สภามหาวิทยาลัย
------------------------

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

การกาหนดภาระงานใดอาจถือว่าเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย
----------------------

ก. ความเป็นมา
ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้าราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕7 ลงวันที่ 18 ธันวาคม
๒๕๕7 ข้อ 10 ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ และได้รับคาสั่งให้รับราชการต่อไป
ต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอนและวิจัยเท่านั้น ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ตามมาตรา 18(ข) แห่งพระราชบัญ ญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และงานบริหารอื่นที่ ก.พ.อ.กาหนดมิได้

ข. ผลการพิจารณา
ตามประกาศคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.) เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 ข้อ 10 ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ และได้รับคาสั่งให้รับราชการ
ต่อไป ต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอนและวิจัย เท่านั้น ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ประเภทผู้ บ ริ ห าร ตามมาตรา 18 (ข) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และงานบริหารอื่นที่ ก.พ.อ.
กาหนดมิได้ ซึ่งตามมาตรา 18 (ข) ตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร ได้แก่
๑. อธิการบดี
๒. รองอธิการบดี
๓. คณบดี
๔. หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
๕. ผูช้ ่วยอธิการบดี
๖. รองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐี านะเทียบเท่าคณะ
๗. ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี ผูอ้ านวยการสานักงานวิทยาเขต ผูอ้ านวยการกอง
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ.กาหนด
๘. ตาแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ.กาหนด

แบบรายงานภาระงานทางวิชาการ
ในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เขียนที่............................................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ...........
ข้าพเจ้า........................................................................................ตาแหน่ง.............................................
ระดับ...........สังกัดภาควิชา/สายวิชา.....................................................................คณะ................................................
ขอรายงานภาระงานทางวิชาการเพื่อประกอบการขอต่อเวลาราชการ ดังนี้
๑. งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
วิชาที่สอน
........................................
..........................................................................
........................................
..........................................................................
........................................
..........................................................................

ช.ม./สัปดาห์
.....................
.....................
.....................

๒. ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง ๓ ปี กรณีดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ไม่ครบ ๓ ปี ให้นา
ผลงานทางวิชาการในขณะดารงตาแหน่งก่อนหน้านัน้ มานับรวมได้)
โปรดระบุปีที่ผลิตและการเผยแพร่ พร้อมทั้งแนบหลักฐานด้วย
๒.๑ ตารา
๒.๑.๑ ……………………………………………………………………………………………………………
๒.๒.๒ ……………………………………………………………………………………………………………
๒.๒ หนังสือ
๒.๒.๑ ……………………………………………………………………………………………………………
๒.๒.๒ ……………………………………………………………………………………………………………
๒.๓ งานวิจัย
๒.๓.๑ ……………………………………………………………………………………………………………
๒.๓.๒ ……………………………………………………………………………………………………………
๒.๔ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๒.๔.๑ ……………………………………………………………………………………………………………
๒.๔.๒ ……………………………………………………………………………………………………………

-๒๒.๕ บทความทางวิชาการ
๒.๕.๑ ……………………………………………………………………………………………………………
๒.๕.๒ ……………………………………………………………………………………………………………

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

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................................
(...............................................................)
ตาแหน่งหนังหน้าภาควิชา/สานักวิชา.........................
วันที่............เดือน............................พ.ศ..........

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง คณบดี
วันที่............เดือน............................พ.ศ..........

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ท่ไี ด้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(โดยความเหจนของคณะกรรมการบริหารส่วนงาน)
**************

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้เสนอขอต่อเวลาราชการ
1. ชื่อ/นามสกุล…………………………………………………………………………………….
2. ตาแหน่ง/ระดับ………………………………………ดารงตาแหน่งเมื่อ……………………….
3. สังกัดภาควิชา/คณะ
......................................................................................................................
4. เกษียณอายุราชการปี
.....................................................................................................................

ส่วนที่ ๒ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

(ตามข้อ ๕ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕7 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557)

๑. ภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีท่เี กษียณอายุ
ราชการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด ดังนี้.๑.๑ การปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ภาระงานตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่า
ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด ซึ่ง ภาระงานขั้นต่าของ
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการขั้นต่าของคณาจารย์ประจาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559
สรุปผลการตรวจสอบ
 เป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานของอาจารย์
 ไม่เป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานของอาจารย์
เนื่องจาก................................................................................................................
..........................................................................................................................................

-๒๑.๒ ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด ประกอบด้วย
(ก) ตาแหน่งศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
๑) ตาราที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เล่ม หรือ
๒) หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เล่ม หรือ
๓) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เรื่อง หรือ
๔) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ รายการ
หรือ
๕) บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
กรณีดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ไม่ครบ ๓ ปี ให้นาผลงานทางวิชาการในขณะ
ดารงตาแหน่งก่อนหน้านั้นมานับรวมได้
(ข) ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
๑) ตาราที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เล่ม หรือ
๒) หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เล่ม หรือ
๓) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เรื่อง หรือ
๔) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ รายการ
หรือ
๕) บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
กรณีดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่ครบ ๓ ปี ให้นาผลงานทางวิชาการในขณะ
ดารงตาแหน่งก่อนหน้านั้นมานับรวมได้

-๓๒. ผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอต่อเวลาราชการ (แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา)
๒.๑ ตาราที่ได้รับการเผยแพร่
ลาดับที่

ชื่อตารา/ปีที่ผลิต/การเผยแพร่

ผลการตรวจสอบ
การเผยแพร่
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป เป็นไปตาม ไม่เป็นไป
หลักเกณฑ์
ตาม
หลักเกณฑ์
ตาม
หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์

ระบุวิธกี ารเผย
แพร่พร้อม
แนบหลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณา

๒.๒ หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่
ลาดับที่

ชื่อหนังสือ/ปีที่ผลิต/การเผยแพร่

ผลการตรวจสอบ
การเผยแพร่
ระบุวิธกี ารเผย
แพร่พร้อม
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป เป็นไปตาม ไม่เป็นไป
แนบหลักฐาน
หลักเกณฑ์
ตาม
หลักเกณฑ์
ตาม
หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ ประกอบการ
พิจารณา

๒.3 งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ลาดับที่

ชื่องานวิจัย/ปีที่ผลิต/การเผยแพร่

ผลการตรวจสอบ
การเผยแพร่
ระบุวิธีการเผย
แพร่พร้อม
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป เป็นไปตาม ไม่เป็นไป
แนบหลักฐาน
หลักเกณฑ์
ตาม
หลักเกณฑ์
ตาม
หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ ประกอบการ
พิจารณา

๒.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการเผยแพร่
ลาดับที่

ชื่อผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
/ปีที่ผลิต/การเผยแพร่

ผลการตรวจสอบ
การเผยแพร่
ระบุวิธกี ารเผย
แพร่พร้อม
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป เป็นไปตาม ไม่เป็นไป
แนบหลักฐาน
หลักเกณฑ์
ตาม
หลักเกณฑ์
ตาม
หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ ประกอบการ
พิจารณา

-๔๒.5 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ลาดับที่

ชื่อบทความทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การ
เผยแพร่/ปีที่ผลิต/การเผยแพร่

ผลการตรวจสอบ
การเผยแพร่
ระบุวิธกี ารเผย
แพร่พร้อม
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป เป็นไปตาม ไม่เป็นไป
แนบหลักฐาน
หลักเกณฑ์
ตาม
หลักเกณฑ์
ตาม
หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ ประกอบการ
พิจารณา

สรุปผลการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
 เป็นผู้มผี ลงานทางวิชาการครบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด
 เป็นผู้มผี ลงานทางวิชาการไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด
เนื่องจาก...............................................................................................................
..........................................................................................................................................
๓. การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามความเหจนของคณะเหจนว่า..............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. สุขภาพ
 ตามความเหจนของแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเหจนว่า...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ตามความเหจนของคณะเหจนว่า.......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๕. ภาระงานทีจ่ ะมอบหมาย
๑) กระบวนวิชาที่จะสอนในปีตอ่ ไป (ระบุชั่วโมงสอนด้วย)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๒) งานวิจัยที่คาดว่าจะดาเนินงานในปีถัดไป
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

-5 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการฉบับนี้ ได้ผ่านภาควิชา/สานักวิชา
ในคราวประชุมครั้งที่......................... เมื่อวันที่..........เดือน…………………… พ.ศ........... แล้ว

ลงชื่อ .............................................................
(...............................................................)
ตาแหน่งหนังหน้าภาควิชา/สานักวิชา.........................
วันที่............เดือน............................พ.ศ..........

และทั้งนี้ ได้ผ่านความเหจนของคณะกรรมการบริหารส่วนงานในคราวประชุมครั้งที่.............
เมื่อวันที.่ .........เดือน…………………… พ.ศ........... แล้ว

ลงชื่อ .............................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง คณบดี
วันที.่ ...........เดือน............................พ.ศ..........

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัตใิ ห้ต่อเวลาราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี ..................
--------------------

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว
๑.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ/นามสกุล…………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง/ระดับ………………………………………………………………………………..
สังกัดภาควิชา/คณะ...................................................................................................................
เกษียณอายุราชการปี................ และได้รับอนุมัตใิ ห้ตอ่ เวลาราชการตั้งแต่................................
ประเมินผลครั้งที่.............. วันที่.......... เดือน.............................. พ.ศ. ................

ส่วนที่ ๒ ผลงาน*
1. ผลงานด้านการสอน
วิชา

ช.ม.สอน/ จานวน ผู้สอนร่วม
สัปดาห์ นักศึกษา
(คน)

ระดับการศึกษา

2. ผลงานทางวิช าการ (โปรดระบุ รายละเอี ย ดวัน เดื อ นปี ที่ ผ ลิ ต ผลงาน และรายละเอี ย ดการ
เผยแพร่)
2.1 บทความจากผลงานวิจัย
2.1.1 ...............................................................................................................................
2.1.2 ...............................................................................................................................
2.1.3 ...............................................................................................................................
2.2 ผลงานในลักษณะอื่นที่เทียบเท่า
2.2.1 .............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๒.๓ …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………

-๒* ผลงาน หมายถึง ภาระงานที่จะต้องเป็นไปตามภาระงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือจะต้องมีภาระงานทาง
วิชาการตามที่ ก.พ.อ.กาหนด และมาตรฐานภาระงานขั้นต่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่าของคณาจารย์ประจาสังกัดมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พ.ศ. 2559 )

ส่วนที่ ๓ การรับรองคาขอประเมิน
1. คารับรองของผู้รับการประเมิน
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................................... (ผู้ขอรับการประเมิน)
(....................................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ............
2. คารับรองของผู้บังคับบัญชา
2.1 ความเหจนของหัวหน้าภาควิชา/สานักวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ....................................................... หัวหน้าภาควิชา/สานักวิชา
(...............................................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..........
2.2 ความเหจนของคณบดี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ .....................................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง............................................................

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

-3ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัตใิ ห้ต่อเวลาราชการ
รายการประเมิน
๑. ผลงาน
๑.๑ ปริมาณงาน
 มีผลงานตรงตามภาระงานที่มหาวิทยาลัยกาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑.๒ คุณภาพงาน
 ความสัม ฤทธิ์ผ ลตามเป้ าหมายและผลลั พ ธ์ที่ ก าหนด การตรง
ต่อเวลา ความครบถ้วน สมบูรณ์ ความทันสมัย ตลอดจนการให้คาปรึกษา
แนะนาอย่างถูกต้อง
๑.๓ คุณค่าและการนาผลงานไปใช้
 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานหรือผลที่ได้จากงาน
๒. คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
๒.๑ ความรูค้ วามสามารถในการปฏิบัติงาน
 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเรจจและเป็นผลดีตลอดจนมี
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับงาน ฯลฯ
๒.๒ ความรับผิดชอบ
 การยอมรับในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและได้ดาเนินงานให้
สาเรจจลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ และคานึงถึงความสาเรจจ ของงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การอุทิศตนในการปฏิบัติงาน การตรงต่อเวลา มีความ
ยุติธรรมและเมตตากรุณา
๒.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 ความสามารถในการคิ ดริเริ่ม หาหลัก การหรือแนวทางวิธีก าร
หรือสิ่งใหม่ ๆ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน ฯลฯ
๒.๔ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
 ความสามารถในการปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อมในการทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ
๓. องค์ประกอบอื่น ๆ
๓.๑ .................................................................................................
๓.๒ ................................................................................................

ผลการประเมิน
เหมาะสม ไม่เหมาะสม

-4ส่วนที่ ๕ สรุปความเห็นของคณะกรรมการประเมิน
1. ผลการปฏิบัติงาน
จุดเด่น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
จุดอ่อน
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
สิ่งที่ตอ้ งการการพัฒนา
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
จุดเด่น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
จุดอ่อน
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
สิ่งที่ตอ้ งการการพัฒนา
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
สรุป ความเหจนของคณะกรรมการประเมินในประเดจนต่าง ๆ ดังนี้
๑. ผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
เนื่องจาก
......................................................................................................................
๒. การปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่า
 เป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่าตามที่กาหนด
 ไม่เป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่าตามที่กาหนด

เนื่องจาก
......................................................................................................................

-5๓. สุขภาพ
 เป็นผู้มสี ุขภาพสมบูรณ์แขจงแรง พร้อมจะปฏิบัติงานต่อไป
 มีปัญหาสุขภาพ
เนื่องจาก
......................................................................................................................
๔. จริยธรรมและจรรยาบรรณ
...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
...................................................................พิจารณาแล้ว เหจนว่า
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
เนื่องจาก
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานกรรมการ
(...............................................................)
ลงชื่อ ........................................................ กรรมการ
(...............................................................)
ลงชื่อ ........................................................ กรรมการ
(...............................................................)
ลงชื่อ ........................................................ กรรมการ
(...............................................................)

คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัตใิ ห้ตอ่ เวลาราชการ
1. วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้จัด ท าขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบั ติงานของผู้ที่ได้รับ การอนุมัติให้ต่อเวลา
ราชการ เพื่ อ ให้ ท ราบผลการปฏิ บั ติ งานว่าเป็ น ไปตามภาระงานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดหรือ ไม่ และ
คุณลักษณะอื่นเหมาะสมหรือไม่
2. การกาหนดรายการที่จะประเมิน
ให้ ค ณะกรรมการท าการประเมิ น โดยพิ จ ารณาผลงานว่า เป็ น ไปตามภาระงานตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด หรือไม่
3. การดาเนินการประเมิน
ให้ป ระเมิ นอย่างน้อ ย 1 ครั้ง โดยให้ ป ระเมินให้เสรจจสิ้นก่อน 1 เดือน ก่อนครบรอบการ
ปฏิบัติงาน 1 ปี
3.1 ผู้ประเมิน ดาเนินการในรูปคณะกรรมการ ซึ่ง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (กบม.) เป็นผู้แต่งตั้ง จานวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้
1. คณบดี
เป็นประธาน
2. หัวหน้าภาควิชา/สายวิชา
เป็นกรรมการ
3. คณาจารย์ในภาควิชา จานวน 1-2 คน
เป็นกรรมการ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาหรือคณะฯ 1 คน เป็นกรรมการ
ให้เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการ
3.2 วิธีการประเมิน
3.2.1 กรรมการประเมิน ดาเนินการประเมินในแบบประเมินฯ ส่วนที่ 4 ตามรายการ
ประเมินที่กาหนดไว้ 2 ส่วน คือ การประเมินผลงาน และคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องประเมิน
ทุกรายการและกาหนดให้มีระดับการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ เหมาะสม และไม่เหมาะสม กรณีระดับ
การประเมินไม่เหมาะสม ให้เสนอเหตุผลและข้อเทจจจริงที่เกิดขึน้ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
3.2.2 คณะกรรมการประเมิน จะต้องให้รายละเอียดของการประเมินในด้านจุดเด่น
จุดอ่อน ตลอดจนสิ่งที่ต้องการพัฒนาของผู้รับการประเมินทั้ ง 2 ด้าน รวมทั้ง สรุปความเหจนเพื่อให้ได้
ข้อสรุปตามแบบประเมินที่กาหนด แล้วนาผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป (ส่งแบบ
ประเมินให้มหาวิทยาลัย 2 ชุด)

