ร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ....
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับ หลั กเกณฑ์ วิธีการ
เงื่ อนไข และการพิ จารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ส อดคล้ องกับ
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุด มศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธี การ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิท ยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2530 ประกอบกับข้อ 5 และ ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ ../2558 เมื่อวันที่ ......................2558 จึง
ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....”
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่ อนไขและ
การพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้า ราชการพลเรื อนในสถาบั นอุดมศึกษาในสังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ
“ก.บ.ม.” หมายความว่ า คณะกรรมการบริหารงานบุ คคลประจามหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ข้อ 5 การต่อเวลาราชการของข้าราชการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และตาม
ข้อบังคับนี้
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ข้อ 6 ให้ส ภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการพิ จารณากลั่นกรองการต่ อเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน อธิการบดี เป็นรองประธาน
และกรรมการอื่นตามจานวนที่ สภามหาวิ ทยาลัย เห็นสมควร เพื่ อพิ จารณาคาขอต่อเวลาราชการ และ
เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยว่าจะสมควรอนุมัติต่อเวลาราชการให้ผู้ใดหรือไม่
ข้อ 7 การต่ อเวลาราชการของข้าราชการ ให้ดาเนิน การตามความต้องการของภาควิชา
คณะ และมหาวิทยาลัย มิใช่สิทธิของผู้ขอต่อเวลาราชการ
ข้อ 8 ข้าราชการที่จะได้รบั การพิจารณาให้ต่อเวลาราชการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือตาแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันสิน้ ปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้ยื่นคาขอดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ไว้แล้ว ก่อนยื่น
คาขอต่อเวลาราชการ ก็ให้มีสิทธิยื่นได้ แต่มหาวิทยาลัยจะต่อเวลาราชการให้ข้าราชการผู้นั้นได้ก็ต่อเมื่อ
ประกาศแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์นั้นได้ก่อนสิน้ ปีงบประมาณที่เกษียณอายุราชการ
(2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านการตรวจสุขภาพ
โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐรับ รองทั้งสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ต ทั้งสองประการ และ
รับรองไว้ไม่เกิน 1 ปี
(3) เป็นอัตราที่ได้รับการวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์ตามแผนอัตรากาลัง 4 ปี
ขึ้นไป ทีส่ ภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว
(4) ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมควรต่อเวลาราชการจากภาควิชาหรือสาขาวิชา
โดยความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมภาควิชาหรือสาขาวิชาว่ามีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข
การต่อเวลาราชการของ ก.พ.อ. และตามข้อบังคับนี้ เสนอต่อคณะวิชาและมหาวิทยาลัย
(5) ทาหน้าที่สอนและวิจัย ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(6) มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณ
ของปีที่เกษียณอายุราชการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และให้กาหนดเพิ่มเติมดังนี้
(6.1) ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขัน้ ต่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบัน
อุดมศึกษา โดยใช้มาตรฐานภาระงานขั้นต่าตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(6.2) ให้กรอกข้อมูลตามแบบแนบท้ายข้อบังคับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(6.2.1) ภาระงานสอนสาหรับ 2 ภาคการศึกษา ก่อนเกษียณอายุราชการ
(6.2.2) หากเป็น รายวิชาที่มี การสอนร่ วมกัน หลายคน
ให้คิดตาม
สัดส่วนของภาระงานสอน
(6.2.3) แผนภาระงานวิชาการของตนเองเมื่อได้ รับการต่ อเวลา
ราชการแล้ว
(6.2.4) ให้หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา และคณบดี รับรอง
ภาระงานของผู้สมควรได้รบั การต่อเวลาราชการ ตามที่ให้ข้อมูลว่าเป็นความจริง
(6.3) มีผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้รับ การเผยแพร่ และมี คุณภาพตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. ก าหนดส าหรั บ การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ทั้ ง นี้ ให้ ร ะบุ ชื่ อ ผลงานทาง
วิ ช าการ แหล่ ง ที่ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการ และปี พ.ศ. ที่ เ ผยแพร่ ให้ ชั ด เจน และให้ หั ว หน้ า ภาควิ ช าหรื อ
หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี รับรองผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ดังกล่าว หรือมีหลักฐานการตอบรับ
จากบรรณาธิ การว่ าจะตีพิ มพ์ ผ ลงานทางวิ ชาการก่อนสิ้ น ปีง บประมาณที่ เกษี ยณอายุ ราชการ และภายหลั ง
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณที่เกษียณอายุราชการ
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ข้อ 9

ให้กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่อเวลาราชการดังนี้
(1) ให้ข้าราชการซึ่งมี คุณสมบัติ และประสงค์จะขอต่ อเวลาราชการยื่นคาขอตาม
วิธีการ แบบตามข้อบังคับนี้ และภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(2) ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาที่มีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบพิจารณาโดยใช้ท่ีประชุมภาควิชาหรือสาขาวิชาว่ามีความต้องการที่จะต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ผู้จะเกษียณอายุราชการหรือไม่
(3) หากภาควิชาหรือสาขาวิชาโดยมติที่ประชุมภาควิชาหรือสาขาวิชาพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ข้าราชการผู้จะเกษียณอายุ ราชการเป็นผู้สมควรได้รับ การต่ อเวลาราชการ
ให้จั ดทาแผน
ระยะเวลา 5 ปี ที่จะมอบหมายงานและมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลา
ราชการได้ปฏิบัติตามแบบแนบท้ายข้อบังคับ
(4) ให้ภาควิชาหรื อสาขาวิชาดาเนินการให้ ผู้สมควรได้รับ การต่ อเวลาราชการ
จัดทาคารับรองการปฏิบัติ ราชการตามที่ได้รับ การมอบหมาย และยื่นความจานงในการต่อเวลาราชการ
พร้อมแผนและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้ง หมดต่ อคณบดีและอธิ การบดีตามลาดับ พร้อมระบุ เหตุผลความจาเป็น
เพื่ อเสนอคณะกรรมการพิจารณาคาขอต่อเวลาราชการและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลั ยว่าจะสมควร
อนุมัติต่ อเวลาราชการให้หรือไม่
ข้อ 10 ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการอนุมัติ
ต่อเวลาราชการแก่ข้าราชการผู้สมควรได้รับ การต่ อเวลาราชการที่มีคุณสมบัติ ครบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อนไขการต่ อเวลาราชการของ ก.พ.อ. และตามข้ อบังคับ นี้ ให้แล้ว เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณที่
ข้าราชการนั้น จะเกษียณอายุ
ข้อ 11 ให้มหาวิท ยาลัยกากับ และติด ตามประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้ได้รับ
การต่อเวลาราชการในประเด็นต่าง ๆ ตามข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการต่ อเวลาราชการของข้า ราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยให้อธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการเป็ นรายปี และให้คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวรายงานผลการประเมินให้ ก.บ.ม. พิจารณาภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี
เพื่อจะได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบปีละ 1 ครั้ง
ในกรณีที่ ข้า ราชการที่ได้รับ การต่ อเวลาราชการไม่ผ่านการประเมินในปี ใด ให้ม หาวิทยาลั ย
ดาเนินการสั่ง ให้ผู้นั้น ออกจากราชการเพื่ อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามพระราชบั ญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 57
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2558

(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบการกรอกข้อมูล
เพื่อการพิจารณาต่อเวลาราชการ
แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขและการพิจารณาต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ....

แบบต่อเวลาราชการ หมายเลข 1
แบบแสดงความจานง
ในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เขียนที่ ......................................…....…………………………………...…………..
วันที…่ ..…….…เดือน….............…….……………พ.ศ. …..…..
ข้าพเจ้า ……………..........................................................………..…………………...……..……………
ตาแหน่ง ..................……………...........................………..…………........……….…………............................................………….
สังกัด......................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ทตี่ ิดต่อได้ …………......................................................…………….……………………………………………
ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ………..
o ประสงค์ขอต่อเวลาราชการ

(ลงลายมือชื่อ) ………………………........................……………….
(…………………..................………………………)
การพิจารณาความต้องการของภาควิชา/สาขาวิชาและคุณสมบัตขิ องผู้สมควรได้รับการต่อเวลาราชการ
ให้ใช้วิธีเรียกประชุม โดยทีป่ ระชุมภาควิชา/สาขาวิชา ครั้งที่ /
เมื่อวันที่
o สมควรให้ ................................................................. เป็นผู้สมควรได้รับการต่อเวลาราชการ
มีมติ
o ไม่สมควรให้ ............................................................ เป็นผู้สมควรได้รับการต่อเวลาราชการ
เหตุผล ………...................................……………………………………………………………………………………………………..
………...................................……………………………………………………………………………………………………..
………...................................……………………………………………………………………………………………………..
………...................................……………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) ……………………………….….…………… หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
(…………..….........................………………)
(ลงชื่อ) ……………………………….….…………… คณบดี
(…………..….........................………………)

แบบต่อเวลาราชการ หมายเลข 2
แบบรายงานภาระงานทางวิชาการ
1. งานสอน ( 2 ภาคการศึกษา ก่อนเกษียณอายุราชการ)
(ให้แนบแผนการสอน (course outline) ของปีการศึกษาสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการแนบประกอบด้วย)
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ....
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
วิชาที่สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
………..............................……………..………………
………….......................…….. …........……….......................…….. ………….......................……..
………..............................……………..………………
………….......................…….. …........……….......................…….. ………….......................……..
………..............................……………..………………
………….......................…….. …........……….......................…….. ………….......................……..
ระดับปริญญาโท/เอก
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
วิชาที่สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
………..............................……………..………………
………….......................…….. …........……….......................…….. ………….......................……..
………..............................……………..………………
………….......................…….. …........……….......................…….. ………….......................……..
………..............................……………..………………
………….......................…….. …........……….......................…….. ………….......................……..
รวม ………...............……………. …........................……………..
รวม ……………................… ………….......................……..
2. ผลงานทางวิชาการ (หลังจากดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือตาแหน่งศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี )
(ให้นับผลงานวิชาการย้อนหลัง 3 ปีตามเกณฑ์ โดยระบุชื่อผลงานวิชาการ แหล่งที่เผยแพร่ผลงานวิชาการ และปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
2.1 ตารา
2.1.1 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
2.1.2 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
2.2 หนังสือ
2.2.1 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
2.2.2 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
2.3 งานวิจัย
2.3.1 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
2.3.2 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
2.4 ผลงานทางวิชาการอื่นในลักษณะอื่นที่เทียบเท่า
2.4.1 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
2.4.2 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
2.5 บทความทางวิชาการ
2.5.1 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
2.5.2 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
2.5.3 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………….............................…….…. ข้าราชการผู้ประสงค์ขอต่อเวลาราชการ
(…………..….........................………………)
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าราชการข้างต้นมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
(ลงชื่อ) ……………………………….….……………
หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
(…………..….........................………………)
(ลงชื่อ) ……………………………….….……………
คณบดี
(…………..….........................………………)

แบบต่อเวลาราชการ หมายเลข 3 หน้า 1
แบบมอบหมายภาระงานและการประเมินความเหมาะสม
ข้าราชการทีไ่ ด้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมควรต่อเวลาราชการ
1. ภาระงาน
ปีที่ 1
ก. งานสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……………………….…………..………………
……………..…………..
……………………….…………..………………
……………..…………..
……………………….…………..………………
……………..…………..
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……………………….…………..………………
……………..…………..
……………………….…………..………………
……………..…………..
……………………….…………..………………
……………..…………..

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..

ข. งานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)
1.1 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
1.2 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

ค. งานอื่น ๆ (หากมี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปีที่ 2
ก. งานสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ....
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……………………….…………..………………
……………..…………..
……………………….…………..………………
……………..…………..
……………………….…………..………………
……………..…………..
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……………………….…………..………………
……………..…………..
……………………….…………..………………
……………..…………..
……………………….…………..………………
……………..…………..

ระดับปริญญาตรี
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..

ข. งานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)
1.1 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
1.2 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

ค. งานอื่น ๆ (หากมี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แบบต่อเวลาราชการ หมายเลข 3 หน้า 2
ปีที่ 3
ก. งานสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
…………………..…………...………………
……........……….………..
…………………..…………...………………
……........……….………..
…………………..…………...………………
……........……….………..
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……………………….…………..………………
……………..…………..
……………………….…………..………………
……………..…………..
……………………….…………..………………
……………..…………..

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……………......………..……...…………
……........……….………..
……………......………..……...…………
……........……….………..
……………......………..……...…………
……........……….………..
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..

ข. งานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)
1.1 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
1.2 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

ค. งานอื่น ๆ (หากมี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปีที่ 4
ก. งานสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ....
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……………………….…………..………………
……………..…………..
……………………….…………..………………
……………..…………..
……………………….…………..………………
……………..…………..
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……………………….…………..………………
……………..…………..
……………………….…………..………………
……………..…………..
……………………….…………..………………
……………..…………..

ระดับปริญญาตรี
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..
…………………..………..……...…………
…………….………..…………..

ข. งานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)
1.1 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
1.2 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

ค. งานอื่น ๆ (หากมี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แบบต่อเวลาราชการ หมายเลข 3 หน้า 3
ปีที่ 5
ก. งานสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
…………………..…………...………………
…………………..…………...………………
…………………..…………...………………

……........……….………..
……........……….………..
……........……….………..

ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
…………………..…………...………………
…………………..…………...………………
…………………..…………...………………

……........……….………..
……........……….………..
……........……….………..

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……………......………..……...…………
……………......………..……...…………
……………......………..……...…………

……........……….………..
……........……….………..
……........……….………..

ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่จะมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……………......………..……...…………
……………......………..……...…………
……………......………..……...…………

……........……….………..
……........……….………..
……........……….………..

ข. งานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย )
1.1 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
1.2 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
ค. งานอื่น ๆ (หากมี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ) ……………………………….….…………… หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
(…………..….........................………………)
(ลงชื่อ) ……………………………….….…………… คณบดี
(…………..….........................………………)

แบบต่อเวลาราชการ หมายเลข 4 หน้า 1
(ผู้ประสงค์ขอต่อเวลาราชการเป็นผู้กรอก)

แผนภาระงานทางวิชาการ 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ภาระงาน
ปีที่ 1
ก. งานสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
……………………..………………
……………………..………………
……………………..………………
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
……………………..………………
……………………..………………
……………………..………………

ชั่วโมง/สัปดาห์
…………............……..
…………............……..
…………............……..
ชั่วโมง/สัปดาห์
…………............……..
…………............……..
…………............……..

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……...………..……...…………
…………............……..
……...………..……...…………
…………............……..
……...………..……...…………
…………............……..
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……...………..……...…………
…………............……..
……...………..……...…………
…………............……..
……...………..……...…………
…………............……..

ข. งานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)
1 ……………….......................................................................…………………………………………………………………………………………………………..
2 ……………….......................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

ค. งานอื่น ๆ (หากมี)
…………………………………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………
ปีที่ 2
ก. งานสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ....
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
……………………..………………
……………………..………………
……………………..………………
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
……………………..………………
……………………..………………
……………………..………………

ชั่วโมง/สัปดาห์
…………............……..
…………............……..
…………............……..
ชั่วโมง/สัปดาห์
…………............……..
…………............……..
…………............……..

วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……...………..……...…………
…………............……..
……...………..……...…………
…………............……..
……...………..……...…………
…………............……..
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……...………..……...…………
…………............……..
……...………..……...…………
…………............……..
……...………..……...…………
…………............……..

ข. งานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 ถึงภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553)
(ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)
1 ……………….......................................................................…………………………………………………………………………………………………………..
2 ……………….......................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

ค. งานอื่น ๆ (หากมี)
…………………………………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………

แบบต่อเวลาราชการ หมายเลข 4 หน้า 2
ปีที่ 3
ก. งานสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……………………………………..…………
……………...……………..
……………………………………..…………
……………...……………..
……………………………………..…………
……………...……………..
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……………………………………..…………
……………...……………..
……………………………………..…………
……………...……………..
……………………………………..…………
……………...……………..
ข. งานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย )

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
………………...………..……...…………
…………………………..………..
………………...………..……...…………
…………………………..………..
………………...………..……...…………
…………………………..………..
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
………………...………..……...…………
…………………………..………..
………………...………..……...…………
…………………………..………..
………………...………..……...…………
…………………………..………..

1 …....................................................................................…………………………………………………………………………………………………………..
2 …....................................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

ค. งานอื่น ๆ (หากมี)
………………………….…..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………
………………………….…..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………
ปีที่ 4
ก. งานสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ....
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……………………………………..…………
……………...…………….. ………………...………..……...…………
…………………………..………..
……………………………………..…………
……………...…………….. ………………...………..……...…………
…………………………..………..
……………………………………..…………
……………...…………….. ………………...………..……...…………
…………………………..………..
ระดับปริญญาโท/เอก
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
……………………………………..…………
……………...…………….. ………………...………..……...…………
…………………………..………..
……………………………………..…………
……………...…………….. ………………...………..……...…………
…………………………..………..
……………………………………..…………
……………...…………….. ………………...………..……...…………
…………………………..………..
ข. งานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย )
1 …....................................................................................…………………………………………………………………………………………………………..
2 …....................................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

ค. งานอื่น ๆ (หากมี)
………………………….…..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………
………………………….…..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………
………………………….…..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………
………………………….…..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………

แบบต่อเวลาราชการ หมายเลข 4 หน้า 3
ปีที่ 5
ก. งานสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
………………………………....………………
…………...……………..
………………………………....………………
…………...……………..
………………………………....………………
…………...……………..
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
………………..………..……...…………
…………...……………..
………………..………..……...…………
…………...……………..
………………..………..……...…………
…………...……………..
ข. งานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย )

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ....
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
………………..………..……...…………
…………...……………..
………………..………..……...…………
…………...……………..
………………..………..……...…………
…………...……………..
ระดับปริญญาโท/เอก
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
………………..………..……...…………
…………...……………..
………………..………..……...…………
…………...……………..
………………..………..……...…………
…………...……………..

1 ….................................................................…………………………………………………………………………………………………………..
2 ….................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

ค. งานอื่น ๆ (หากมี)
…………..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………
…………..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………
…………..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………
…………..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบตั ิภาระงานดังกล่าวตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยความวิริยะอุตสาหะทุกประการ
เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและราชการ
(ลงชื่อ) …...................................…………………………….….……… ผู้ประสงค์ขอต่อเวลาราชการ
(….....................………..….........................………………)
วันที…่ ........…เดือน……...........……………พ.ศ. ………

……………..……………
……………..……………

……………..……………
……………..……………
……………..……………
……………..……………

