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การต่อสัญญาจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลยั 
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การทดลองงาน สญัญาจ้างข้อ 5 
สายวชิาการ สายสนับสนุน 

ปฏิบติังานเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 
เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี (โดยไม่ได้

ปรับเงินเดือน) 

ปฏิบติังานเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 
เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี (โดยไม่ได้

ปรับเงินเดือน) 

2 

 
รอบที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) เล่ือน 1 เม.ย. 
รอบที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) เล่ือน 1 ต.ค. 
 
 

การเลื่อนเงินเดือน 1 ปี เลื่อน 2 ครัง้ เหตุที่ไม่ได้เล่ือน  
-มาสายเกนิ 9 ครัง้ 
-ป่วย กจิ รวมกันเกิน 9 ครัง้ 23 วันท าการ 
- ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
/ต่อรอบการเลื่อนเงินเดือน 



ประกาศฯ 
เร่ือง เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับการคัดเลือกอาจารย์ พ.ศ. 2563 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

เร่ือง เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับการ
คัดเลือกอาจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้เพิ่มเตมิ  
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉ. 2 ลง

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

เร่ือง เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับการ
คัดเลือกอาจารย์ พ.ศ. 2563 

ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศ
เป็นต้นไป  

ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศ
เป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 3 ก.ค.63) 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
เร่ือง หลกัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษ
ส าหรับการคดัเลือกอาจารย์ พ.ศ. 2559 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
 (๑) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม เร่ือง หลกัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาองักฤษส าหรับการคดัเลือกอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 (๒) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม เร่ือง หลกัเกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาองักฤษส าหรับการคดัเลือกอาจารย์ (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ตอ่ 
 ข้อ 4 ในการรับสมัครบุคคลเป็น
อาจารย์จะต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต ่า
กว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี ้

 (1)TOEFL (Paper Based) 

ผลการทดสอบไม่ต ่ากว่า 450 คะแนน 

 (2) TOEFL(Computer 

Based) ผลการทดสอบไม่ต ่ากว่า 133 คะแนน 

 (3)TOEFL (Internet 

Based) ผลการทดสอบไม่ต ่ากว่า 45 คะแนน 

 (4) IELTS (Academic 

Module) ผลการทดสอบไม่ต ่ากว่า  4.5 คะแนน 

 (5) TOEIC ผลการทดสอบไม่ต ่า
กว่า 450 คะแนน 

 (6) TU-GET ผลการทดสอบไม่ต ่า
กว่า 500  คะแนน 

 (7) CU-TEP ผลการทดสอบไม่ต ่า
กว่า 60  คะแนน 

 ทัง้นี ้ผลการทดสอบที่น ามายื่นในการ
สมัครเป็นอาจารย์ต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปี นับตัง้แต่
วันที่สอบได้ 

 ข้อ 4 ในการรับสมัครบุคคลเป็น
อาจารย์จะต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต ่า
กว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี ้

 (1) TOEFL (Paper Based) 
ผลการทดสอบไม่ต ่ากว่า 450 คะแนน 

 (2) TOEFL (Computer 

Based) ผลการทดสอบไม่ต ่ากว่า 133 คะแนน 

 (3) TOEFL (Internet 

Based)ผลการทดสอบไม่ต ่ากว่า 45 คะแนน 

 (4) TOEIC ผลการทดสอบไม่ต ่า
กว่า 450 คะแนน 

 (5) TU-GET ผลการทดสอบไม่ต ่า
กว่า 500 คะแนน 

 (6) CU-TEP ผลการทดสอบไม่ต ่า
กว่า 60 คะแนน 

 (7) IELTS (Academic 

Module) ผลการทดสอบไม่ต ่ากว่าระดับ  4.0 
 ทัง้นี ้ผลการทดสอบที่น ามายื่นในการ
สมัครเป็นอาจารย์ต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปี นับตัง้แต่
วันที่สอบได้ 
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 ข้อ 5 กรณีอาจารย์ที่ได้รับการยกเว้นผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เ ร่ือง หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษส าหรับการคัดเลือกอาจารย์ พ.ศ. 2559 ให้ยื่น
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 4 แห่งประกาศนี ้
ภายในหกเดือนนับแต่วันที่บรรจุเข้าปฏิบัติงาน หากไม่มีผล
การทดสอบภาษาอังกฤษหรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ไม่เป็นไปตามข้อ 4 ให้พ้นจากการเป็นอาจารย์ 

- 

 ข้อ 5/1 กรณีมีความจ าเป็นที่สง่ผล
กระทบต่อการก ากบัมาตรฐานของหลกัสตูร 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมอาจพิจารณาก าหนด
ผลการทดสอบภาษาองักฤษแตกต่างจากข้อ 4 แห่ง
ประกาศนีไ้ด้ 
 ผู้ผ่านการคดัเลือกเป็นอาจารย์ตาม
วรรคหนึ่ง ต้องย่ืนผลการทดสอบภาษาองักฤษตาม
เกณฑ์ในข้อ 4  ภายใน 2 ปีนบัแต่วนัที่เร่ิมปฏิบตัิงาน 
หากผลการทดสอบภาษาองักฤษไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑ์ในข้อ 4  แห่งประกาศนี ้ให้พ้นจากการเป็น
อาจารย์ 
 

 ข้อ 5  กรณีที่ มีเหตุผลความจ าเป็นจะต้อง
บรรจุบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าที่คะแนน
ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ ๔ การจะบรรจุ
บุคคลผู้นัน้เป็นอาจารย์จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ  และผู้นัน้จะต้องเข้ารับ
การพัฒนาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนดเพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดภายใน 2 ปี  
 ในกรณีที่ครบก าหนดสองปีแล้วคะแนน
ของอาจารย์ตามวรรคหน่ึงยังไม่ได้เกณฑ์ตามข้อ 4 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างให้ครั้งละ 1 ปี 
ไม่เกิน 2 ครั้ง ทัง้นีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวชิาการ   
 อาจารย์ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง
จะต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษและการพัฒนาให้
มหาวทิยาลัยทุก ๆ 3 เดือน 
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- บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 7 ให้น าความในข้อ 5 มาใช้
บังคับกับผู้ที่ ผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์
ตัง้แต่ปี 2560 จนถึงวันก่อนที่ประกาศนีมี้
ผลใช้บังคับ แต่ยังมีคะแนนภาษาอังกฤษ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศดังกล่าว
ด้วย 
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การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้าง 
 
 

สายวิชาการ 
ข้อ 21 

สายสนับสนุน 
ข้อ 20 

1. มีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
2.มีภาระงานสอนเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
3.มีคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งสายวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
4.มีผลการประเมินประจ าปีตัง้แต่ระดับ 3.00 ขึน้ไปทกุปี 
(ตัง้แต่ 70 คะแนนขึน้ไป)  และ 
5. มีผลงานทางวิชาการ 
 

1. มีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
2. มีผลการประเมินประจ าปีตัง้แต่ระดบั 3.00 ขึน้
ไปทกุปี (ตัง้แต่ 70 คะแนนขึน้ไป) และ 
3. มีผลงานที่เป็นคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

สัญญาจ้างสิน้สุด 31 มีนาคม 
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- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยภาระงานทางวชิาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
-ประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และวธีิการค านวณช่ัวโมงปฏิบัตงิานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

มีภาระงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 35 ช่ัวโมง 

• (1) ภาระงานสอน โดยมีช่ัวโมงสอนไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง 
• (2) ภาระงานวจิัยและงานวชิาการอ่ืน 
• (3) ภาระงานบริการวชิาการ 
• (4) ภาระงานบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
• (5) ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกจิของมหาวทิยาลัย และ

ประกาศ ก.พ.อ.  
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ผลงานท่ีต้องสง่ในการตอ่สญัญาจ้าง 
ระยะ สายวิชาการ สายสนับสนุน 

1 (1-2 ปี) - - 

2 (3 ปี) - ผลงานทางวิชาการ เช่น บทความ เอกสารประกอบการ
สอน หรืองานวิจัยชัน้เรียนไม่น้อยกว่า 1 ชิน้                                                                        

- ในกรณีที่ไม่มีผลงานทางวิชาการ ต้องมีผลประเมิน
ประจ าปีไม่ต ่ากว่าระดับ 4.00 ทุกปี (80 ขึน้ไป) 

- ภาระงานในหน้าที่  และ                                                                    
- สรุปปัญหาที่เกิดขึน้จากการปฏิบัตงิานและแนวทาง
ในการแก้ไข  

3 (5 ปี) -  ผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอน 
หนังสือ ต ารา หรือผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐานไม่น้อยกว่า  1 ชิน้ 

- ภาระงานในหน้าที่และ                                                       
- ต้องมีคู่มือปฏิบัตงิาน อย่างน้อย 1 เล่ม หรือ                                    
มีผลงานอ่ืนท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบเป็นรายกรณี  

4 (7 ปี) -ต้องเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไว้แล้ว  - ภาระงานในหน้าที่ และ                                                     
- มีผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัยซึ่ง
แสดงให้เหน็ถึงการพัฒนางานในหน้าที่ของตน อย่าง
น้อย 1 เร่ือง 

5 (ถงึ 60 ปี) - ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และมีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มเตมิตามข้อก าหนดในการขอก าหนดต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์  

- ภาระงานในหน้าที่ และ                                                                  
- มีผลงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรม หรือ 
Best Practice  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
งานของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เร่ือง หรือ มีงานวิจัย
หรือผลงานลักษณะอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
อย่างน้อย 1เร่ือง/รายการ หรือ มีผลงานอ่ืนท่ี
คณะกรรมการเหน็ชอบเป็นรายกรณี 
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หยดุนบัสญัญาจ้าง (ข้อ 25) 

ด า
รง
ต า

แห
น่ง

บริ
หา

ร อธิการบด ี 

รองอธิการบด ี 

คณบดี  

ผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน 

ลา
ศึก

ษา
ต่อ

หรื
อฝึ

กอ
บร

มแ
บบ

เต
ม็เ
วล

า 

-มหาวิทยาลัยอนุญาต 

ให้ลาศึกษา/ฝึกอบรม 

แบบเตม็เวลา 

-ได้รับทุน/ทุนส่วนตวั 
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การพ้นสภาพ (ข้อ 42) 

- ตาย 

-ได้รับอนุญาตให้ลาออก 

-ถูกส่ังให้ออกเพราะขาด
คุณสมบัตทิั่วไปหรือมี
ลักษณะต้องห้าม 

-สิน้สุดสัญญาจ้าง 

-ยกเลิกสัญญาจ้าง/ 

-ยุบเลิกต าแหน่ง/ 

-ยุบหน่วยงาน 

-ถูกส่ังปลดออก/ 

-ไล่ออก 

-อายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ 

-ไม่ผ่านการนทดลองงาน 

-ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุงตดิต่อกัน 2 ครัง้ 

(ต ่ากว่า 60) 
 

- ก าหนดไว้ในสญัญา ข้อ 14 
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การลาออก พนักงานมหาวิทยาลัย 
สัญญาจ้าง 
สายวชิาการ (ข้อ 12) 
 วรรคหน่ึง ยืน่ใบลาออกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ก่อน

เปิดภาคการศึกษาถดัไป และตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
มหาวทิยาลยัก่อนจึงจะถือวา่พน้จากการเป็นพนกังาน
มหาวทิยาลยั 

 วรรคสอง ในกรณีหยดุงานไปก่อนไดรั้บอนุญาต ใหถื้อวา่
เป็นการละท้ิงหนา้ท่ีราชการ จะตอ้งเสียค่าปรับเป็นรายวนั
วนัละ 500 บาท นบัแต่วนัละท้ิงหนา้ท่ีราชการ ถา้ขาด
ราชการติดต่อกนัในคราวเดียวเกิน 15 วนั ถือเป็นความผดิ
วนิยัอยา่งร้ายแรง และใหง้ดจ่ายเงินเดือนในวนัท่ีขาด
ราชการ 

 วรรคส่ี กรณีจ าเป็นและเพื่อประโยชน ์อธิการบดี อาจ
ยบัย ั้งการลาออกไดไ้ม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือขอลาออก 

 วรรคท้าย ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นมหาวทิยาลยั
อาจอนุญาตใหล้าออกโดยไม่ตอ้งปฏิบติัตามวรรคหน่ึง 
และไม่ตอ้งเสียค่าปรับตามวรรคสองได ้

สัญญาจ้าง 
สายสนับสนุน (ข้อ 12) 
 วรรคหน่ึง ย่ืนใบลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 

และต้องได้รับอนญุาตจากมหาวิทยาลยัก่อนจงึจะถือ
ว่าพ้นจากการเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั 

 วรรคสอง ในกรณีหยดุงานไปก่อนได้รับอนญุาต ให้
ถือว่าเป็นการละทิง้หน้าท่ีราชการ จะต้องเสียค่าปรับ
เป็นรายวนัวนัละ 500 บาท นบัแต่วนัละทิง้หน้าท่ี
ราชการ ถ้าขาดราชการติดต่อกนัในคราวเดียวเกิน 15 
วนั ถือเป็นความผิดวินยัอย่างร้ายแรง และให้งดจ่าย
เงินเดือนในวนัท่ีขาดราชการ 

 วรรคส่ี กรณีจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ อธิการบดี อาจ
ยบัยัง้การลาออกได้ไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับ
หนงัสือขอลาออก 

 วรรคท้าย ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็น
มหาวิทยาลยัอาจอนญุาตให้ลาออกโดยไม่ต้องปฏิบตัิ
ตามวรรคหนึง่ และไม่ต้องเสียค่าปรับตามวรรคสองได้ 
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การอบรมเพ่ือท าผลงานตอ่สญัญา 

สายวิชาการ 

• อบรม (มี.ค. – ก.ค. 2563) 

• ส่งผลงาน (  พ.ย – ธ.ค 2563) 

สายสนบัสนนุ 

• อบรม (มี.ค.-ก.ค. 2563) 
• ส่งผลงาน  (พ.ย.- ธ.ค. 2563) 
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พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ 
ความก้าวหน้าในสายงาน 

ปฏบิัตกิาร 

- ป.เอก ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

-ป.โท ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

-ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

ช านาญการ 

ช านาญการ 

ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

ช านาญการ
พิเศษ 

ช านาญการพเิศษ 

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

เช่ียวชาญ 
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หลักเกณฑ์ตาม 
ข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐมว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งให้สูงขึน้ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

1 

• ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
• ตรวจสอบคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.
ก าหนด 

2 

• ต้องมี ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัชีว้ัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
• ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
• (แบบประเมิน ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด)  

3 
• ผลงาน ตามข้อ 25 
• จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
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ผลงานที่ใช้ในการก าหนดต าแหน่งให้สูงขึน้ 

ระดับเช่ียวชาญ 
ผลงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์/ผลงานอย่างอ่ืน ซึ่งแสดงให้
เหน็ถงึการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 เร่ือง 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาต ิอย่างน้อย 1 เร่ือง  

ระดับช านาญการพเิศษ 
ผลงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึการพัฒนา

งานในหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เร่ือง 
งานวิจัยหรือผลงานลักษณะอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน อย่างน้อย 1 เร่ือง 

ระดับช านาญการ 

คู่มือปฏบัิตงิานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม ผลงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์/งานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อย 1 เร่ือง 
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