
 

เลขที่....................... 
แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 
 

ชื่อ  -  สกุล : นางสาวแสงจันทร์  หวานอารมย์       ต าแหน่ง : บุคลากร ฝ่าย: ส านักงานผู้อ านวยการ 
ชื่อหลักสูตร : โครงการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วันเดือนปี   ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม  2561                
สถานที่จัด ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา  จังหวัดชลบุรี 
หน่วยงานผู้จัด ส่วนทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค่าใช้จ่าย                    ไม่มี      มี  จ านวน....................บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้ งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ได้รับ       ไม่ได้รับ       ไม่มี 
สรุปสาระส าคัญ :  

    -   ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  วิทยากร คือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  (นพ.สุริยา ผ่องสวัสดิ์) และผู้อ านวยการ  
ส่วนทรัพยากรบุคคล (นายวราวุธ  เหล็กหมื่นไวย) ได้ให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม  เพ่ือท ากิจกรรม    
ในหัวข้อ “รอบรู้ระบบงาน HR”  ซึ่งได้ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอกรณีศึกษาที่วิทยากรก าหนดโจทย์มาให้แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

    กลุ่มที่ 1 : การลาป่วยปกติและลาป่วยเนื่องจากต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามความเห็นของแพทย์ 

    ตัวอย่างที่ 1 :  ใบลาป่วยปกติ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยลาป่วยเนื่องจากผ่าตัดมะเร็งเต้านม และแพทย์ได้สั่งให้หยุด
ตั้งแต่วันที่ 9 – 30  เมษายน 2561  ซึ่งเป็นวันปฏิบัติงาน คือ  14 วันท าการ 

         ประเภทลา   ลามาแล้ว (วัน)   ลาครั้งนี้ (วัน)   รวมเป็น (วัน) 

 ลาป่วย         14        14        28 
 

   ตัวอย่างที่ 2 :  ใบลาป่วยปกติ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยลาป่วยเนื่องจากผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง และแพทย์ได้สั่ง  
ให้หยุดตั้งแต่วันที่ 5 – 12  เมษายน 2561  ซึ่งเป็นวันปฏิบัติงาน คือ  5 วันท าการ 

         ประเภทลา   ลามาแล้ว (วัน)   ลาครั้งนี้ (วัน)   รวมเป็น (วัน) 

 ลาป่วย         5        5       10 
   

              ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย  ฉบับลงวันที่      
2  สิงหาคม พ.ศ. 2560  ข้อ 6  ลาป่วย  พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาป่วยได้รอบการประเมินปีละไม่เกิน 15 วันท าการ  
โดยได้รับค่าจ้าง  กรณีลาป่วยเนื่องจากต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามความเห็นของแพทย์  เมื่อรวมกับลาป่วยปกติ  ต้องไม่
เกิน 120 วัน  โดยได้รับค่าจ้าง  ผู้ที่ได้รับการบรรจุถึงวันที่ 31  กรกฎาคม  มีเวลาปฏิบัติงานไม่ถึง  1 ปีรอบการประเมินเต็ม 
ให้มีสิทธิลาป่วยได้ตามสัดส่วน 

            จากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยได้ยื่นใบลาผิดประเภท  เนื่องจากท้ัง 2 ตัวอย่างแพทย์ได้สั่งให้หยุด
พักรักษาตัวต่อหลังจากผ่าตัด  จึงต้องแนะน าให้พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนจากใบลาป่วยปกติเป็นใบลาป่วยเนื่องจากต้อง
รักษาตัวเป็นเวลานานแทน ดังนี้ 

   
 



    ตัวอย่างที่ 1 :  ใบลาป่วยเนื่องจากต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยลาป่วยเนื่องจากผ่าตัดมะเร็ง
เต้านม และแพทย์ได้สั่งให้หยุดตั้งแต่วันที่ 9 – 30  เมษายน 2561  ซึ่งเป็นวันปฏิบัติงาน คือ  14 วันท าการ 

         ประเภทลา   ลามาแล้ว (วัน)   ลาครั้งนี้ (วัน)   รวมเป็น (วัน) 

ลาป่วยเนื่องจากต้องรักษา
ตัวเป็นเวลานาน 

        0         22       22 

 

   ตัวอย่างที่ 2 :  ใบลาป่วยเนื่องจากต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยลาป่วยเนื่องจากผ่าตัดด้วย
การส่องกล้อง และแพทย์ได้สั่งให้หยุดตั้งแต่วันที่ 5 – 12  เมษายน 2561  ซึ่งเป็นวันปฏิบัติงาน คือ  5 วันท าการ 

         ประเภทลา   ลามาแล้ว (วัน)   ลาครั้งนี้ (วัน)   รวมเป็น (วัน) 

ลาป่วยเนื่องจากต้องรักษา
ตัวเป็นเวลานาน 

        0         8        8 

 

  กลุ่มที่ 2 : การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 

           มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ  และลากิจส่วนตัว   
และลาพักผ่อนประจ าปีไปต่างประเทศ  ดังนี้ 

1. การขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ  และขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนไปต่างประเทศ  
ขอให้จัดส่งเรื่องถึงส่วนบริหารงานกลาง  ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 

2. การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

          2.1 ทวีปเอเชีย  ให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเวลาที่เริ่มปฏิบัติราชการไม่เกิน 24 ชั่วโมง  และให้เดินทางถึงประเทศ
ไทยหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการภายใน 24 ชั่วโมง 

          2.2 ทวีปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา ให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเวลาที่เริ่ม
ปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง  และให้เดินทางถึงประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการภายใน 48 ชั่วโมง 

          2.3 ทวีปอเมริกาใต้ ให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเวลาที่เริ่มปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง  และให้
เดินทางถึงประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการภายใน 72 ชั่วโมง 

           เอกสารการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 

• แบบบันทึกการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (ฟอร์ม PER 202) 

• หนังสือเชิญ หรือ การตอบรับ หรือส าเนาหนังสือการจัดประชุม 

• เอกสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากเว็บไซด์หลักของเจ้าภาพที่จัดประชุม/สัมมนา/เสนอผลงาน 

• ก าหนดตารางการประชุม/สัมมนา/เสนอผลงาน 

• ส าเนาโครงการ/ส าเนาบันทึกท่ีได้รับอนุมัติการใช้เงินจากมหาวิทยาลัย หรือส าเนาการขออนุมัติใช้เงิน 

• กรณีไปเสนอผลงาน (แนบบทคัดย่อ/Abstract) 

• กรณีเดินทางไปเก็บข้อมูลวิจัย ให้แนบตารางก าหนดการเก็บข้อมูลด้วย 



• ส่งรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศหลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางไปปฏิบัติงานประมาณ 15 วัน 

              กลุ่มที่ 3 : การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

                   ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ข้อ 1  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป   

                 ข้อ 2  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการประเมินปีละ 2 รอบการประเมิน  รอบละ 6 เดือน  ดังนี้ 

                    •  รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 มกราคมของปีถัดไป 

                    •  รอบท่ี 2  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 กรกฎาคม 

                       ข้อ 11 ในแต่ละรอบการประเมินให้ส่วนงานน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยให้
แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ  ดังนี้ 

   รวย                   ระดับผลการประเมินคะแนน                    (ร้อยละ)                                                                                   

                (1) ดีเด่น                                        90.00 – 100.00 

(1)    (                  (2) ดีมาก                                        80.00 – 89.99 

(2)   (                   (3) ดี                                             70.00 – 79.99 

(3)   (                   (4) ต้องปรับปรุงและพัฒนา                  60.00 – 69.99 

(4)   (                   (5) ไม่ผ่านการประเมิน                         ต่ ากว่า 60.00 

         พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งของรอบการประเมินต่ ากว่ามาตรฐาน
การปฏิบัติงานหรืออยู่ในระดับต้องปรับปรุงและพัฒนา  ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินท าข้อตกลงแผนการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน  และใช้ข้อตกลงนั้นส าหรับติดตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในรอบการ
ประเมินถัดไป 

                        ข้อ 12  ผลการประเมินการปฏิบัติงานให้น าไปใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

               (1) การพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

(5)    (                 (2) การปรับค่าจ้าง 

(6)   (                  (3) การให้พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(7)   (                  (4) อ่ืนๆ ที่ กบบ. ก าหนด 

                        ข้อ 13  การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและแบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติงานและแผนการพัฒนาพนักงาน  ตามแนบท้ายประกาศนี้ 

 

เดิด                                  กลุ่มที่ 4 : การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตามป                   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559   ฉบับลงวันที่  23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ข้อ 9  ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังนี้ 



(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(2) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

(4) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย      
หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(5) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามที่ กบบ. ก าหนด 

(6) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว 

(7) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือเป็นความผิดลหุโทษ 

(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  เพราะ
กระท าความผิดวินัย 

(9) เป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวางต่อการ
ปฏิบัติงานหรือการบริหารขององค์กร 

(10)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานอื่น 

                ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ในข้อ 31  ของข้อบังคับนี้ 

ข้อ 10  พนักงานมหาวิทยาลัยมี 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจ้างเพ่ือปฏิบัติงานประจ าโดยได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ าจนถึง  
สิ้นรอบปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

(2) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจ้างเพ่ือปฏิบัติงานโดยมีก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด 
ของสัญญาจ้างหรือมีก าหนดระยะเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดตามผลส าเร็จของงานที่จ้างแล้วแต่กรณี 

ข้อ 11  ประเภทของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ 10 (2)  หมายถึง 

(1) พนักงานซึ่งมหาวิทยาลัยจ้างให้ปฏิบัติงานโดยมีก าหนดเวลาและท าสัญญาจ้างเป็นคราวๆ ไป  เช่น   
อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

(2) พนักงานมหาวิทยาลัยของส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
พ.ศ. 2559 ที่ส่วนงานจ้างเป็นการชั่วคราวตามงบประมาณของส่วนงานหรือพนักงานโครงการที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน  
สั่งจ้างให้ปฏิบัติเฉพาะเพ่ีอการใดการหนึ่งเป็นการชั่วคราวหรือบางช่วงเวลาตามงบประมาณของโครงการหรือส่วนงานนั้น 

                          ขัน้ตอนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย        

1.         1. ส่วนทรัพยากรบุคคลด าเนินการประกาศรับสมัครงาน คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/ฝ่าย/ร.ร.สาธิต 

2.         2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  จ านวน 3 -5 คน 

3.  



4.             2.1  คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/ฝ่าย/ร.ร.สาธิต  ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 

5.             2.2  กอง/ฝ่าย/ส่วนงาน  ส านักงานอธิการบดี  ส่วนทรัพยากรบุคคลจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 

6.         3. คณะกรรมการสรรหา  ด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย และก าหนดวิธีการสรรหาที่เหมาะสม 

7.         4. หน่วยงานเสนอเรื่องมายังส่วนทรัพยากรบุคคล  พร้อมแนบ 

8.             4.1  ผลคะแนนผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 

9.             4.2  หนังสือรับรองการผ่านงาน 

10.             4.3  สอบถามข้อมูลฯ ในเชิงลึกด้านพฤติกรรมการท างานและพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

11.             4.4  ผลคะแนนผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 

12.             4.5  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

13.             4.6  ค าสั่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

14.             4.7  หนังสือตรวจประวัติอาชญากร 

15.             4.8  หลักฐานการตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ให้เป็นไปตามประกาศ 

16.   รับสมัคร 

17.          5. สว่นทรัพยากรบุคคลตรวจสอบเอกสารประกอบผลการคัดเลือก และ 

18.             5.1  ประกาศผลการคัดเลือก 

19.             5.2  หนังสือเรียกตัว 

20.             5.3  ท าประวัติ 

21.             5.4  สัญญาจ้าง 

22.             5.5  หนังสือค้ าประกัน 

23.             5.6  ค าสั่งจ้าง 

24.             5.7  ส่งตัวแจ้งหน่วยงาน 

25.             5.8  แจ้งส่วนการคลัง 
26.  

         กลุ่มที่ 5 : การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

               ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559 
ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ข้อ 11  หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ประกอบด้วย 

(1) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(2) ผลการสอน 

(3) ผลงานทางวิชาการ 

(4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 



                        ข้อ 12  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ กระท าได้ 2 วิธี  คือ 

                   (1)  โดยวิธีปกติ  หมายถึง  การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง      
มีความรู้  ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการ ตรงตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดทุกประการ 

                (2)  โดยวธิีพิเศษ หมายถึง การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
ต่างไปจากท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เช่น ระยะเวลาไม่ครบ หรือเสนอขอข้ามข้ันหรือเปลี่ยนสาขาวิชาที่เคยได้รับการ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว  ซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  
และมีผลงานทางวิชาการท่ีสูงกว่าปกติ 

                        ข้อ 13  ให้ส่วนงานเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ตามแบบขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้พร้อม
ด้วยผลการสอนและผลงานทางวิชาการ พร้อมกับเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

             ข้อ 19  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

27.                 (ก) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 

28.                      (1)  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

29.                           (1.1)  หลักสูตร 4 ปี ด ารงต าแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 9 ปี 

30.                           (1.2)  หลักสูตร 5 ปี ด ารงต าแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 ปี 

31.                           (1.3)  หลักสูตร 6 ปี ด ารงต าแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 ปี 

                    (2)  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 ปี 

32.                       (3)  ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 2 ปี 

                     ผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ผู้ใดได้โอนหรือย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า
ในมหาวิทยาลัย หากผู้นั้นเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้สอน
ประจ าในวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต อาจน าระยะเวลาที่เป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอน
นั้นมานับเป็นเวลาในการค านวณขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการได้โดยให้เกณฑ์ 3 ใน 4 ของเวลาที่ท าการสอน 

                     กรณีท่ีอาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ให้นับเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพ่ิมข้ึน
และเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน  เพื่อขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตาม
อัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

33.                   (ข) รองศาสตราจารย์ (รศ.) 

34.                        ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

35.                   (ค) ศาสตราจารย์ (ศ.) 

36.                        ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

                 ผู้ที่โอนหรือย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย  หากผู้นั้นเคยได้รับการ 
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้สอนประจ าในวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจน าระยะ 

เวลาที่เป็นอาจารย์นั้นนับเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนด 



37.          เอกสารเพ่ือเสนอขอผลงานทางวิชาการ 

38.             1.  ก.พ.อ. 03  จ านวน 12 ชุด 

39.             2.  ผลงานวชิาการ โดยวิธีปกติ อย่างละ 6 ชุด / โดยวิธีพิเศษ อย่างละ 8 ชุด 

40.             3.  บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา  จ านวน 6 ชุด 

41.             4.  เอกสารประกอบการสอน  จ านวน 6 ชุด 

42.             5.  ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินผล  จ านวน 4 ชุด 

43.             6.  เอกสารรับรองภาระงานสอน  จ านวน 1 ชุด 

44.             7.  แบบขอรับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  จ านวน 1 ชุด 

45.             8.  แบบรับรองวารสารทางวิชาการ 
 

- ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  วิทยากร คือ ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรบุคคล  (นายวราวุธ  เหล็กหมื่นไวย)       
และทีมงานส่วนทรัพยากรบุคคล ได้แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม “สมรรถนะในการท างาน HR”  โดยให้น าเสนอพฤติกรรมที่        
พบในการท างานซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย ดังนี้  

           กลุ่มท่ี 1  S :  Social Responsibility  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

           กลุ่มท่ี 2  W : Work Smart  การท างานอย่างชาญฉลาด 

           กลุ่มท่ี 3  U :  Unity  ความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

           กลุ่มท่ี 4  C :  Creativity  ความคิดสร้างสรรค์ 

                กลุ่มท่ี 5  M :  Morals  ความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

 

- ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561  วิทยากร คือ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม)   
และทีมงานส่วนทรัพยากรบุคคล  ได้แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม “HR SWU ในฝัน”  โดยให้น าเสนอประเด็นว่ามหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ  ควรด าเนินการเชิงรุกในเรื่องใดบ้างในการท างาน  ดังนี้  

           กลุ่มท่ี 1  :  การขอมีบัตรประจ าตัวของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

           กลุ่มท่ี 2  :  การบันทึกประวัติและการลาในระบบ HURIS  และในระบบ SWU-ERP 

           กลุ่มท่ี 3  :  การส่งเอกสารจาก มศว องครักษ์ มายัง มศว ประสานมิตร 

           กลุ่มท่ี 4  :  การเปิดรับสมัครงานทางออนไลน์ 

                กลุ่มท่ี 5 :   การท าบัตรประจ าตัวให้กับบุคลากรเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด 
                 

  จากนั้นส่วนทรัพยากรบุคคล  ส านักงานอธิการบดี  ได้สรุปความคิดเห็นและประเด็นปัญหาต่างๆ จากการ         
ท ากิจกรรมทั้ง 3 วัน  และแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม  2561  ให้ส่วนงานชะลอการจัดท าค าสั่งต่างๆ เอาไว้ก่อน  
เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดท าค าสั่งมอบอ านาจของอธิการบดีฉบับใหม่   

 




