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วาระท่ี 5.1 ขั้นตอนการแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ 
ความเป็นมา  ตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติ  พ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ.2560  ลงวันที่ 18 กันยายน 2560  ซึ่งรายละเอียดของประกาศ
ดังกล่าว มีดังนี้ 

1) นิยามอาจารย์ใหม่ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานใน ม.อ.ต าแหน่งประเภทวิชาการต าแหน่งอาจารย์    
ทีป่ฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี โดยไม่นับระยะเวลาที่ลาศึกษาต่อ 

2) นิยามอาจารย์พ่ีเลี้ยง หมายถึง  
- อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ ผศ. ซึ่งมีภาระงานอยู่ในศาสตร์ หรือสาขาวิชาเดียวกัน 

กลุ่มวิจัยเดียวกัน ศาสตร์หรือสาขาวิชาใกล้เคียงกันกับอาจารย์ใหม่ที่ดูแล อาจแต่งตั้งจากภายใน
หน่วยงาน ต่างหน่วยงาน หรือต่างสถาบัน กรณีไม่สามารถหาอาจารย์พี่เลี้ยงจากสถาบัน
เดียวกันได้  

3) แนวปฏิบัติของส่วนงาน 
- จัดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนมีอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยอาจารย์ใหม่ 1 คน มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงไม่เกิน 2 คน   
- แจ้งรายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 
- ก ากับตรวจสอบการท าหน้าที่อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
- รายงานผลงานที่อาจารย์ใหม่ท าส าเร็จให้มหาวิทยาลัยรับทราบเพื่อการตรวจสอบและการยก

ย่องเชิดชูเกียรติ 

4) แนวปฏิบัติอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
1. ให้ค าแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการด าเนินงานของอาจารย์ใหม่ ดังนี้ 
1.1 ให้อาจารย์ใหม่สามารถเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก 

ภายในเวลา 2 ปี และส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สามารถไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในเวลา 3 ปี 
1.3 ให้มีผลงานตีพิมพ์และน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใน 3 ปี โดย
ก าหนดสัดส่วนผลงานวิชาการให้สามารถน าไปเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ 

1.4 ให้ค าแนะน า ติดตาม เทคนิคการสอนกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และผลักดันให้เข้าสู่
มืออาชีพตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ร่วมให้ความเห็นประกอบการประเมิน ต่อคณะกรรมการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ใหม่ แต่ละรอบการประเมิน 

 

 

 

5) การนับผลงานให้กับผู้ท าหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงต่ออาจารย์ใหม่ 1 คน ดังนี้ 
การท าหน้าที ่/ ผลงานที่อาจารย์ใหม่ท าส าเร็จ การยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์พี่เลี้ยง 

เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง 4 LU ต่อปี ต่อการดูแลอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน 
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การท าหน้าที ่/ ผลงานที่อาจารย์ใหม่ท าส าเร็จ การยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์พี่เลี้ยง 
กรณีดูแลอาจารย์ใหม่มากกว่า 1 ท่าน ให้เพ่ิม 
LU ให้ตามสัดส่วน แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 LU 
ต่อไป และกรณีเป็นอาจารย์ต่างสถาบัน  
ให้มีหนังสือแสดงความขอบคุณไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

โครงการวิจัยได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  

- TCI  ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
- SCOPUS โล่เชิดชูเกียรติ 
- ISI โล่เชิดชูเกียรติ 

อาจารย์ใหม่ยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เข็มทองค าเชิดชูเกียรติ 
อาจารย์ใหม่ยื่นเอกสารการจัดการเรียนการสอนกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และพัฒนาตนเองเข้าสู่กรอบมาตรฐานของการเป็น
ครูมืออาชีพตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (PSU-TPSF) 

เข็มทองค าเชิดชูเกียรติ  

 

การยกย่องเชิดชูเกียรติ จะด าเนินการให้รางวัลแบบไม่นับซ้ า และให้สามารถรับรางวัลได้ในระดับสูงสุด
เพียง 1 รางวัล ยกเว้น กรณีได้รับรางวัลเข็มทองค ามากกว่า 1 เข็ม ทางมหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลเป็นเข็มทองค า    
ในระดับสูงขึ้น และพ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากต่างสถาบัน มหาวิทยาลัยจะได้จัดท าประกาศนียบัตรเชิด
ชูเกียรติ และมีหนังสือแสดงความขอบคุณ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 

ในระหว่างปี 60 – 64  (มกราคม) มีอาจารย์ใหม่ที่ท าผลงานส าเร็จจ านวน 61 ราย มีพ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จ านวน ทั้งสิ้น 66 ราย โดยแยกเป็นประเภทรางวัล ดังนี้ 

ประเภทรางวลั จ านวน (รางวลั) 

ประกาศนียบตัร 23 

โล่เชดิชเูกยีรต ิ 24 

เขม็ทองค าเชดิชเูกยีรต ิ 14 

เขม็ทองค าระดบัสงูขึน้ 5 

รวมทัง้ส้ิน 66 รางวลั 

6) การด าเนินการตามประกาศ ระหว่าง ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน  มีข้อสังเกตดังนี้ 
หัวข้อ ข้อสงัเกต 

นิยามอาจารย์ใหม่ 
“เป็นอาจารย์ใหม่ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ” 

- มีการแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงให้ดูแลอาจารย์ใหม่ที่มีต าแหน่ง
ทางวิขาการ 

นิยามอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
“เป็นอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ” 

- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการร่วม
เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง 
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หัวข้อ ข้อสงัเกต 
แนวปฏิบัติของส่วนงาน 
“อาจารย์ใหม่ 1 คน มีพ่ีเลี้ยงได้ไม่เกิน 2 คน” 

- มีการแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงมากกว่า 2 คน ให้ดูแลอาจารย์
ใหม่ 1 ท่าน 

- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงในภาพรวม แต่ไม่ระบุ
ชื่ออาจารย์ใหม่ที่ดูแล 

- มีการไมก่ าหนดระยะเวลาในการเป็นพ่ีเลี้ยง ท าให้
ยากต่อการตรวจสอบ 

- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งย้อนหลัง หลังจากท่ีอาจารย์
ใหม่ท าผลงานส าเร็จแล้ว 

การกรอก LU การเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง 
“ก าหนดให้นับ 4 LU ต่อการดูแลอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน 
กรณีดูแลอาจารย์ใหม่ มากกว่า 1 ท่าน ให้เพิ่ม LU ได้
ตามสัดส่วน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 10 LU ต่อปี” 

- จากการสุ่มการกรอกภาระงาน ข้อ 3.7 ในระบบ 
Load Unit พบว่า มีอาจารย์บางท่านที่ส่วนงาน
ไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ แต่ได้มีการ
กรอกภาระงานในส่วนนี้ 

เพ่ือให้การแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ ของส่วนงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอก าหนดขั้นตอน
การแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่มาเพ่ือพิจารณาร่วมกัน  

จึงน าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 


