
เอกสารประกอบโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561  หัวข้อ “ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ” 
 

ล าดับ งานท่ีเก่ียวข้อง ค าส่ัง มพย. ประกาศ มพย. ระเบียบ สกอ. 
1 งานมาตรฐานหลกัสตูร  ระบบและกลไกการบริหารหลกัสตูร  

มหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2560  
ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 

หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2558 
 

 การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ประจ า ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 

 ปรับเปลี่ยนการผลิตผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ า  ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 

2559 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 
พ.ศ.2558 

2 งานภาระงานอาจารย์ 331/2559  หลกัเกณฑ์วา่ด้วย  
การก าหนดภาระงานของอาจารย์ 

มหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ.2559 

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัภาระงาน ภาระ 
การสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ 
ตามหลกัเกณฑ์วา่ด้วย การก าหนด 

ภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลยัพายพั 
พ.ศ.2559  ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 

 

187/2561  หลกัเกณฑ์วา่ด้วย  
การก าหนดภาระงานของอาจารย์ 

มหาวิทยาลยัพายพั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561 

แก้ไขเพ่ิมเติมแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัภาระ
งาน ภาระการสอน การผลิตผลงานทาง
วิชาการ ตามหลกัเกณฑ์วา่ด้วย  
การก าหนดภาระงานของอาจารย์
มหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ.2559   
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
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ล าดับ งานท่ีเก่ียวข้อง ค าส่ัง สภามหาวิทยาลัย ประกาศ มพย. ระเบียบ 

3 อาจารย์บญัชี 3  หลกัเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพของ 
อาจารย์ประจ าบญัชี 1 และอาจารย์
ประจ าบญัชี 2 เป็นอาจารย์ประจ า 
บญัชี 3 พ.ศ. 2559  
ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2559 

 

 หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของอาจารย์ประจ าบญัชี 3 
ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2559 

 

4 มาตรฐานความสามารถ
ด้านภาษาองักฤษของ
อาจารย์ประจ าท่ีรับ 
เข้าใหม ่

 มาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษของอาจารย์ประจ าท่ีรับเข้า
ใหม ่
ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 

 

 เปลี่ยนแปลงมาตรฐานความสามารถ 
ด้านภาษาองักฤษของอาจารย์ประจ า 
ท่ีรับเข้าใหม ่ ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2559 
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ล าดับ งานท่ีเก่ียวข้อง ค าส่ัง สภามหาวิทยาลัย ประกาศ มพย. ระเบียบ 

5 
  

การไปเสนอผลงาน 

ทางวิชาการของ
บคุลากรภายใน 

ประเทศ และ 
ตา่งประเทศ 

18/2557 ระเบียบมหาวิทยาลยัพายพั 

วา่ด้วยการสนบัสนนุทางการเงินแก่ 
บคุลากรท่ีไปเสนอผลงานทางวิชาการ 
ภายในประเทศและตา่งประเทศ  
พ.ศ. 2557 

  

7/2559 ระเบียบมหาวิทยาลยัพายพั 

วา่ด้วยการสนบัสนนุทางการเงินแก่ 
บคุลากรท่ีไปเสนอผลงานทางวิชาการ 
ภายในประเทศและตา่งประเทศ  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 

  

6/2560 ระเบียบมหาวิทยาลยัพายพั 

วา่ด้วยการสนบัสนนุทางการเงินแก่ 
บคุลากรท่ีไปเสนอผลงานทางวิชาการ 
ภายในประเทศและตา่งประเทศ  
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2560 
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ล าดับ งานท่ีเก่ียวข้อง ค าส่ัง มพย. ประกาศ มพย. ระเบียบ มพย. / ฝ่ายวิชาการ 
6 งานเบิกเงินตา่งๆ 

 

177/2561 การก าหนดอตัราตา่ตอบแทน
พิเศษการสอน 

แนวปฏิบตัิการเบิกเงินนอกงบประมาณ
จากบญัชีเงินรับฝากของคณะวิชา 
ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 

แนวปฏิบตัิในการบริหารงบประมาณร่ายจ่าย 

39/2560 หลกัเกณฑ์วา่ด้วยการเบิกจ่าย 
คา่ตอบแทนพิเศษส าหรับการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาปฏิบตัิงานปกติของเจ้าหน้าท่ี
พนกังาน พ.ศ.2560 

อตัราคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป 

ปฏิบตัิภารกิจของบคุลากรประจ า 
มหาวิทยาลยัพายพั   
ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2558 

แนวปฏิบตัิการเบิกคา่สอนเกินภาระงานสอน 
และคา่สอนอาจาย์พิเศษ  
 

273/2551 ก าหนดอตัราคา่ตอบแทน 

พิเศษการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 

ในการสอบเทียบโอนตามอธัยาศยั  

การจ่ายคา่ตอบแทนเพ่ือสง่เสริม 

การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
พ.ศ.2558  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

 

141/2560 ก าหนดอตัราคา่ใช้ 

ยานพาหนะของมหาวิทยาลยัพายพั 

แนวปฏิบตัิในการให้บริการวิชาการ 
ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 
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ล าดับ งานท่ีเก่ียวข้อง ค าส่ัง สภามหาวิทยาลัย ประกาศ มพย. ระเบียบ 

7 
  

การสอบซอ่มของ 
นกัศกึษาหลกัสตูร 
นิติศาสตรบณัฑิต 

10/2558 ระเบียบมหาวิทยาลยัพายพั 

วา่ด้วยการสอบซอ่มของนกัศกึษา 
หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต แผนการ
ศกึษา 
ส าหรับนกัศกึษาท่ีได้รับเทียบโอนผล 

การเรียน พ.ศ.2558  

อตัราคา่ธรรมเนียมการสอบซอ่ม และ 
คา่ตอบแทนผู้สอน ส าหรับการสอบซอ่ม
ของนกัศกึษาหลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต 
แผนการศกึษาส าหรับนกัศกึษาท่ีได้รับ
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2559 
ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2559 

 

10/2559 ระเบียบมหาวิทยาลยัพายพั 

วา่ด้วยการสอบซอ่มของนกัศกึษา 
หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต แผนการ
ศกึษา 
ส าหรับนกัศกึษาท่ีได้รับเทียบโอนผล 

การเรียน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559 
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ล าดับ งานท่ีเก่ียวข้อง ค าส่ัง สภามหาวิทยาลัย ประกาศ มพย. ระเบียบ 

8 
  
  

เก่ียวข้องกบันกัศกึษา ระเบียบมหาวิทยาลยัพายพั  
วา่ด้วยกระบวนพิจารณาความประพฤติ 
และวินยันกัศกึษาเก่ียวกบัการสอบ 

พ.ศ.2547  

หลกัเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน 

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2557  
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2557 

 

ระเบียบมหาวิทยาลยัพายพั  
วา่ด้วยการทจุริตการสอบ  
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2550 

เปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การเทียบโอน 

ผลการเรียนระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2551 
ณ วนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 

 

4/2560 ระเบียบมหาวิทยาลยัพายพั  
วา่ด้วยกระบวนพิจารณาความประพฤติ 
และวินยันกัศกึษาเก่ียวกบัการสอบ 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560 

แนวปฏิบตัิส าหรับนกัศกึษาตา่งชาติ 

ท่ีสมคัรเข้าเรียนในหลกัสตูรระดบั 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัพายพั 

ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 

 

5/2560 ระเบียบมหาวิทยาลยัพายพั  
วา่ด้วยการทจุริตการสอบ  
ระดบับณัฑิตศกึษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560 

แนวปฏิบตัิในการทดสอบวดัความรู้ทาง 
ภาษาของผู้สมคัรท่ีเข้าศกึษาในหลกัสตูร 
ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัพายพั 

ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2560 
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ล าดับ งานท่ีเก่ียวข้อง ค าส่ัง มพย. (ค าส่ังสภา) ประกาศ มพย. ระเบียบ 

  
  
  
  

  แนวปฏิบตัิการผ่านเกณฑ์ก่อนส าเร็จ 

การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2561 

 

 แนวปฏิบตัิการรับบคุคลภายนอก 

เข้าศกึษารายวิชาร่วมกบันกัศกึษาปกติ 
พ.ศ. 2558  ณ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 

 

 อตัราคา่เลา่เรียน คา่บ ารุงและ
คา่ธรรมเนียม ส าหรับบคุคลภายนอก 

ท่ีเข้าศกึษารายวิชาร่วมกบันกัศกึษาปกติ 
พ.ศ. 2559  ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 

 

 การให้ทนุผู้ช่วยสอนแก่นกัศกึษาระดบั 

บณัฑิตศกึษา ณ วนัท่ี 18 กรกฎาคม 
2560 

 

 การให้ทนุสนบัสนนุโครงงานของนกัศกึษา 
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัพายพั 

ณ วนัท่ี 20 ตลุาคม 2558 

 

ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 

 



 

 


