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หลักเกณฑ์การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
1. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
1.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และดารงตาแหน่งอาจารย์มาแล ้วไม่นอ้ ยกว่า 9 ปี
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และดารงตาแหน่งอาจารย์มาแลว้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และดารงตาแหน่งอาจารย์มาแล ้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
1.2 รองศาสตราจารย์
ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล ้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
1.3 ศาสตราจารย์
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล ้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
2. ผลการสอน
2.1 ผศ. มีความชานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา ทีม่ คี ุณภาพดี
2.2 รศ. มีความชานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคาสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา ทีม่ คี ุณภาพดี
2.3 ศ. มีความเชี่ยวชาญในการสอน
3. ผลงานทางวิชาการ
ประเภทผลงานทางวิชาการ
ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วิธีท่ี 1 เสนอผลงานประเภท (1) และ (2)
ประเภท (1) 1.1 ผลงานวิจยั หรือ
1.2 ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอืน่ หรือ

1.3 ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
และ
ประเภท (2) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตารา หนังสือ/
หรือบทความทางวิชาการ

สัดส่วนของผลงาน
ผลงานวิจยั หรือผลงานวิชาการในลักษณะอืน่ 1 เรื่อง ซึง่ ผูข้ อฯ มีสว่ น
ร่วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 และเป็ นผูด้ าเนินการหลักหรือเป็ น
Corresponding Author และมีสว่ นร่วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
หรือ
มีผลงานมากกว่า 1 เรื่องทีเ่ กี่ยวเนื่องสอดคล ้องกันและมีสดั ส่วน
รวมกันแล ้วเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 โดยทีม่ อี ย่างน้อย 1 เรื่องที่
ผูข้ อฯเป็ นผูด้ าเนินการหลักหรือเป็ น Corresponding Author
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม 1 เรื่อง ซึง่ ผูข้ อฯ มีสว่ นร่วมโดยไม่กาหนด
สัดส่วนของผลงาน แต่เป็ นผูด้ าเนินการหลักในสาขาวิชาทีเ่ สนอแต่งตัง้
และ
ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 1 เล่ม/เรื่อง ผูข้ อฯ มี
ส่วนร่วมในผลงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 และเป็ นผูด้ าเนินการหลักใน
เรื่องนัน้ หรือเป็ น Corresponding Author และมีสว่ นร่วมไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 40
หรือ
มีผลงานมากกว่า 1 เล่ม/เรื่อง ทีเ่ กี่ยวเนื่องสอดคล ้องกันและมีสดั ส่วน
รวมกันแล ้วเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 โดยทีม่ ี 1 เรื่องทีผ่ ูข้ อฯ
เป็ นผูด้ าเนินการหลักหรือเป็ น Corresponding Author
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ประเภทผลงานทางวิชาการ
ตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วิธที ่ี 2 เสนอผลงานวิจยั
หรือ

ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม

ตําแหน่ งรองศาสตราจารย์
วิธที ่ี 1 เสนอผลงานประเภท (1) และ (2)
ประเภท (1) 1.1 ผลงานวิจยั หรือ
1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ หรือ

1.3 ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
และ
ประเภท (2) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตํารา หนังสือ

สัดส่วนของผลงาน
ผลงานวิจยั อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึง่ ผูข้ อฯ เป็ นเจ้าของและเป็ น
ผูด้ าํ เนินการเอง (100 %) หรือ
มีผลงานวิจยั มากกว่า 1 เรื่อง ซึง่ ผูข้ อฯ มีส่วนร่วมและมีสดั ส่วน
รวมกันแล ้วเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100 โดยทีม่ ี 1 เรื่อง ทีม่ ี
สัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 และผูข้ อฯ เป็ นผูด้ าํ เนินการหลักหรือ
เป็ น Corresponding Author และมีส่วนร่วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
และ ต้องมีผลงานวิจยั อีกหลายเรื่องทีเ่ กี่ยวเนื่องสอดคลอ้ งกันและมี
สัดส่วนรวมกันแล ้วเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม 1 เรื่อง ซึง่ ผูข้ อฯ มีส่วนร่วมโดยไม่กาํ หนด
สัดส่วนของผลงาน แต่เป็ นผูด้ าํ เนินการหลักในสาขาวิชาทีเ่ สนอแต่งตัง้

ผลงานวิจยั หรือผลงานวิชาการในลักษณะอืน่ 1 เรื่อง ซึง่ ผูข้ อฯ
มีส่วนร่วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 และเป็ นผูด้ าํ เนินการหลักหรือเป็ น
Corresponding Author และมีส่วนร่วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
หรือ
มีผลงานมากกว่า 1 เรื่องทีเ่ กี่ยวเนื่องสอดคล ้องกันและมีสดั ส่วน
รวมกันแล ้วเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 โดยทีม่ อี ย่างน้อย 1 เรื่องที่
ผูข้ อฯเป็ นผูด้ าํ เนินการหลักหรือเป็ น Corresponding Author
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม 1 เรื่อง ซึง่ ผูข้ อฯ มีส่วนร่วมโดยไม่กาํ หนด
สัดส่วนของผลงานแต่เป็ นผูด้ าํ เนินการหลักในสาขาวิชาทีเ่ สนอแต่งตัง้
และ
ตํารา หรือหนังสือ 1 เล่ม/เรื่อง ผู ้ขอฯ มีส่วนร่วมในผลงานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 และเป็ นผูด้ าํ เนินการหลักในเรื่องนัน้ หรือเป็ น
Corresponding Author และมีส่วนร่วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 หรือ
มีผลงานรวมกันแล ้วเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 โดยทีม่ ี 1 เรื่องที่
ผูข้ อฯ เป็ นผูด้ าํ เนินการหลักหรือเป็ น Corresponding Author
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ประเภทผลงานทางวิชาการ
ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์
วิธีท่ี 2 เสนอผลงานวิจยั อย่างเดียว
หรือ

ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม

ตาแหน่ งศาสตราจารย์
วิธีท่ี 1 เสนอผลงานประเภท (1) และ (2)
ประเภท (1) 1.1 ผลงานวิจยั หรือ
1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ หรือ

1.3 ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม

และ
ประเภท (2) ผลงานแต่งตารา หนังสือ

สัดส่วนของผลงาน

ผลงานวิจยั อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึง่ ผูข้ อฯ เป็ นเจ้าของและเป็ น
ผูด้ าเนินการเอง (100 %) หรือ
มีผลงานวิจยั มากกว่า 1 เรื่อง ซึง่ ผูข้ อฯ มีสว่ นร่วมและมีสดั ส่วน
รวมกันแล ้วเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 100 โดยทีม่ ี 1 เรื่อง ทีม่ ี
สัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 และผูข้ อฯ เป็ นผูด้ าเนินการหลัก หรือ
เป็ น Corresponding Authorมีสว่ นร่วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
และ ต้องมีผลงานวิจยั อีกหลายเรื่องทีเ่ กี่ยวเนื่องสอดคล ้องกันและมี
สัดส่วนรวมกันแล ้วเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม 1 เรื่อง ซึง่ ผูข้ อฯ มีสว่ นร่วมโดยไม่
กาหนดสัดส่วนของผลงาน แต่เป็ นผูด้ าเนินการหลักในสาขาวิชาที่
เสนอแต่งตัง้
ผลงานวิจยั หรือผลงานวิชาการในลักษณะอืน่ 1 เรื่อง ซึง่ ผูข้ อฯ เป็ น
เจ้าของและผูด้ าเนินการเอง
หรือ
มีผลงานมากกว่า 1 เรื่อง ซึง่ ผูข้ อมีสว่ นร่วมและมีสดั ส่วนรวมกันแล ้ว
เทียบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100 โดยทีม่ ี 1 เรื่อง ทีม่ สี ดั ส่วนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 และผูข้ อเป็ นผูด้ าเนินการหลักหรือเป็ น
Corresponding Author และมีสดั ส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 และ
ต้องมีผลงานอีกหลายเรื่องทีเ่ กี่ยวเนื่องสอดคล ้องกัน และมีสดั ส่วน
รวมกันแล ้วเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม 1 เรื่อง ซึง่ ผูข้ อฯ มีสว่ นร่วมโดยไม่
กาหนดสัดส่วนของผลงานแต่เป็ นผูด้ าเนินการหลักในสาขาวิชาทีเ่ สนอ
แต่งตัง้
และ
ตาราหรือหนังสือ 1 เล่ม ซึง่ ผูข้ อฯเป็ นเจ้าของและเป็ นผูด้ าเนินการเอง
(100 %) หรือ มีผลงานมากกว่า 1 เล่ม ซึง่ ผูข้ อฯ มีสว่ นร่วมใน
ผลงานและมีสดั ส่วนเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100 โดยทีม่ ี 1 เล่ม
ทีม่ สี ดั ส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 และผูข้ อฯ เป็ นผูด้ าเนินการหลัก
หรือเป็ น Corresponding Author และมีสดั ส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
40 และต้องมีผลงานอีกหลายเรื่องทีเ่ กี่ยวเนื่องสอดคล ้องกัน ซึง่
ผลงานรวมกันแล ้วเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
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ประเภทผลงานทางวิชาการ
ตาแหน่ งศาสตราจารย์
วิธีท่ี 2 เสนอผลงานอย่างเดียว
ผลงานวิจยั หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม หรือ

ผลงานแต่งตารา หนังสือ

สัดส่วนของผลงาน

ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ อย่างน้อย 1 เรื่อง

ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึง่ ผูข้ อฯ มีสว่ นร่วมโดย
ไม่กาหนดสัดส่วนของผลงานแต่เป็ นผูด้ าเนินการหลักในสาขาวิชาที่
เสนอแต่งตัง้
ตารา หรือหนังสืออย่างน้อย 1 เล่ม

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(1) ต้องมีความซือ่ สัตย์ทางวิชาการ
(2) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งทีม่ าของข้อมูล
(3) ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของผูอ้ น่ื และสิทธิมนุษยชน
(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์
(5) ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
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วิธีการแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ

1

 ผูข้ อตาแหน่ง
- ประเมินเอกสารและผลการสอน

- ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ูข้ อฯ
- รายงานผลการปฏิบตั ิการผูข้ อฯ
- รับเรื่องอย่างเป็ นทางการ

สานักวิชา

2

3
6

สภาวิชาการ

ผลการพิจารณา

เห็นชอบ
7

สภามหาวิทยาลัย

อนุมตั กิ าหนด
อธิการบดี
ตาแหน่ง ผศ.,รศ.,ศ. ออกคาสัง่ แต่งตัง้ ผศ.รศ.
8

รมต.
กระทรวงศึกษาธิการ
นาความกราบ
บังคมทูลฯ

9
0

คณะกรรมการพิจารณา
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ (ศ.)ไม่เกิน 11 คน
- เลขานุการ
ผลการประเมิน
เบื้องต้น
5

แต่งตัง้
4

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ
ประเมิน
- วิธปี กติ Reader 3คน (ผ่าน2ใน3)
- วิธพี เิ ศษ Reader 5คน (ผ่าน4ใน5)

โปรดเกล้าแต่งตัง้ ศ.

1. ผลงานทางวิชาการ
2. จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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ขัน้ ตอนการเสนอขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ
ลาดับ/ผูด้ าเนิ นการ
1. ผูข้ อฯ

การดาเนิ นการ
แจ้ง ความประสงค์ใ ห้ค ณะกรรมการประจ าส านัก วิช าประเมิน เอกสารและ
ประเมินการสอน (การประเมินการสอนสามารถประเมินเป็ นระยะ ๆ ภายในปี
การศึกษานัน้ หรือ ก่อนหน้านัน้ ไม่เกิน 1 ปี การศึกษา)
2. คณะกรรมการประจาสานักวิชา ประเมินเอกสารและประเมินการสอน
3. ผูข้ อฯ
- กรอกแบบนาส่งผลทางวิชาการเพือ่ กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(เสนอประธานคณะกรรมการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ผ่านคณะกรรมการประจาสานักวิชา) และ
- ยืน่ แบบประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการ ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ
และแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชา
4. คณะกรรมการประจาสานักวิชา - รับเรื่องอย่างเป็ นทางการ*
- กลันกรองและตรวจสอบคุ
่
ณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผลงานทางวิชาการ
(รวมถึงการมีส่วนร่วมในผลงานด้วย) และแบบรับรองจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
5. ผูข้ อฯ
นาส่ง เอกสารประวัติและผลงานจานวน 10 ชุด ต่ อคณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการผ่ า นรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิ ช าการ (ที่ส่ ว นการ
เจ้าหน้าที)่
6. คณะกรรมการพิจารณากาหนด - พิจารณาแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ (Reader)
ตาแหน่งทางวิชาการ
และผูป้ ระสานงานผูท้ รงคุณวุฒฯิ
- Reader พิจารณาผลการประเมินเชิงคุณภาพ
7. สภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณา
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการเสนอ
8. สภามหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง ผศ. และ รศ.
- อนุมตั กิ ารกาหนดตาแหน่ง
- อธิการบดีออกคาสัง่ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
ตาแหน่ง ศ.
- อนุมตั กิ ารกาหนดตาแหน่ง
- เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนาความกราบบังคมทูลเพือ่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
หมายเหตุ
*วันทีแ่ ต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการให้ถอื วันทีส่ านักวิชาต้นสังกัดได้รบั เรื่องอย่างเป็ นทางการ
พร้อมทัง้ แบบขอแต่งตัง้ ตาแหน่งทางวิชาการที่ถกู ต้องและผลงานวิชาการที่ตพี มิ พ์เผยแพร่สมบูรณ์แล้ว
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ขัน้ ตอนการประเมินผลการสอน
ลาดับ/ผูด้ าเนิ นการ
1. ผูข้ อฯ

2. คณะกรรมการประจาสานักวิชา

หมายเหตุ

การดาเนิ นการ
- ตาแหน่ง ผศ.
เสนอเอกสารประกอบการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา
(มีจานวนรวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 0.5 หน่วยวิชา)
- ตาแหน่ง รศ.
เสนอเอกสารคาสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา
(มีจานวนรวมแล้วไม่นอ้ ยกว่าไม่นอ้ ยกว่า 0.5 หน่วยวิชา)
- ตาแหน่ง ศ.
เสนอเอกสารการสอนหรือสือ่ การสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา
(มีจานวนรวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 0.5 หน่วยวิชา)
1. ประเมินเอกสารการสอน (ตามแบบประเมินเอกสารการสอน)
- ผศ. เอกสารต้องมีคุณภาพดี
- รศ. เอกสารต้องมีคุณภาพดี
- ศ. เอกสารต้องมีคุณภาพดีมาก
2. ประเมินการสอน (ตามแบบประเมินการสอน)
- ผศ. ต้องมีความชานาญในการสอน
- รศ. ต้องมีความชานาญพิเศษในการสอน
- ศ. ต้องมีความเชี่ยวชาญในการสอน
3. สรุปผลการประเมิน (ตามแบบรายงานผลการประเมินผลการสอน)
เสนอคณะกรรมการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

1. ผูข้ อฯ สามารถให้คณะกรรมการประจาสานักวิชาประเมินการสอนโดยอาจจะทาการประเมิน
การสอนได้เป็ นระยะ ๆ ภายในปี การศึกษานัน้ หรือก่อนหน้านัน้ ไม่เกิน 1 ปี การศึกษา เมือ่ ได้
ผลการประเมินการสอนแล้วให้เสนอคณะกรรมการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ พร้อมกับ
ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ด้วย
2. หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการสอนให้เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินการสอนในการขอแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558
3. ให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินเพือ่ ปรับปรุงการสอนด้วย

การประเมินผลการสอน
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ส่วนที่ 1 การประเมินการสอน
1.1 เกณฑ์ระดับคุณภาพของเอกสารที่ใช้ประเมินการสอน
ต่ำกว่ำดี หมำยถึง คุณภำพไม่ถึงระดับดี
ดี
หมำยถึง เอกสำรทีมีเนื้อหำวิชำถูกต้อง ทันสมัย เป็นทียอมรับในวงวิชำกำร
ดีมำก
หมำยถึง เอกสำรทีมีเนื้อหำวิชำถูกต้อง ทันสมัย เป็นทียอมรับในวงวิชำกำร แสดงถึง
กำรประยุกต์ควำมรู้ให้เหมำะสมกับสภำพสังคมไทย มีกำรเสนอแนะประเด็นทียัง
ต้องกำรกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพิมเติม
1.2 แนวทางการประเมินการสอน
1. มีกำรวำงแผนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ เพือให้ผลกำรสอนเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยทีวำงไว้ โดยมีเอกสำรแผนกำร
สอน ประกอบด้วย
(1) ชือเรืองทีสอนในชัวโมงนั้น หรือคำบเวลำนั้น
(2) ชืออำจำรย์ผู้สอน วุฒิกำรศึกษำ ต่ำแหน่งทำงวิชำกำร และช่องทำงกำรติดต่อ
(3) ชือรำยวิชำ และรหัสวิชำ
(4) ชือหลักสูตร
(5) วันเดือนปี และเวลำทีสอน
(6) วัตถุประสงค์กำรศึกษำ (วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) ของเรืองทีสอนในชัวโมงนั้น
หรือคำบเวลำนั้น
(7) เนื้อหำของเรืองทีสอน โดยสังเขป
(8) วิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
(9) สือกำรเรียนรู้
(10) โสตทัศนูปกรณ์
(11) กำรวัดผลกำรเรียนรู้ ได้แก่ ตัวชี้วัด เกณฑ์ และวิธีกำร
(12) หำกมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้ระบุวัน เดือน ปีทีแก้ไข
2. มีควำมสำมำรถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเครำะห์ วิจำรณ์ในวิชำทีสอน
3. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิควิธีสอนต่ำงๆ เพือให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจ และติดตำมกำรสอนตลอดเวลำ เช่น
ใช้ภำษำทีเข้ำใจง่ำย ยกตัวอย่ำง สอดแทรกประสบกำรณ์ ใช้ค่ำถำมเพือให้ผู้เรียนคิดและตอบค่ำถำมให้เข้ำใจชัดเจน
4. มีควำมสำมำรถให้ผู้เรียนมองเห็นควำมสัมพันธ์ของวิชำทีเรียนกับวิชำอืนทีเกียวข้อง
5. มีควำมสำมำรถจัดให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลทีค้นคว้ำศึกษำเพิมเติม
6. มีควำมสำมำรถจัดให้ผู้เรียนแสดงควำมเห็น และแลกเปลียนประสบกำรณ์ตำมควำมเหมำะสม
7. มีควำมสำมำรถในกำรใช้สือกำรสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนทีเหมำะสมเป็นอย่ำงดี
8. มีควำมสำมำรถในกำรประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้เรียนในวิชำทีสอน โดยต้องแสดงวิธีกำรวัดผลที
ถูกต้อง ตรงตำมวัตถุประสงค์ทีก่ำหนดไว้ในแผนกำรสอน
9. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์คุณภำพของวิธีวัดผลตำมข้อ 8 ทั้งก่อนและหลังกำรน่ำไปใช้
10. มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำแผนกำรสอนตำมข้อ 1
11. เป็นตัวอย่ำงในด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
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1.3 เกณฑ์ระดับคุณภาพของการสอน
ต่ำกว่ำช่ำนำญ
ช่ำนำญ

หมำยถึง
หมำยถึง

ช่ำนำญพิเศษ

หมำยถึง

เชียวชำญ

หมำยถึง

คุณภำพกำรสอนไม่ถึงระดับช่ำนำญ
จัดท่ำแผนกำรสอนที ถู กต้ อง ครบถ้วนตำมที ก่ำหนด จัดกำร
เรียนกำรสอนได้ตำมแผนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ สร้ำง
เครืองมือวัดผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำได้ถูกต้องตำมหลักกำร
วั ด ผล เป็ น ผู้ ต รงต่ อ เวลำ มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วำมสุ ภ ำพ
ทั้งทำงบุคลิก วำจำ และกำรแต่งกำย
จัดท่ำแผนกำรสอนทีถูกต้อง ครบถ้วนตำมทีก่ำหนด จัดกำรเรียน
กำรสอนได้ ต ำ ม แ ผ น ก ำ ร ส อ น อ ย่ ำ ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ
มี ค วำมสำมำรถสอนให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก คิ ด วิ เ ครำะห์ วิ จ ำรณ์
ใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ำรสอนต่ ำ งๆ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง สร้ ำ ง
เครืองมือวัดผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำได้ถูกต้อง ตำมหลักกำร
วัดผล และปรับปรุงแก้ไขได้เหมำะสม พัฒนำแผนกำรสอนให้
ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นผู้ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผิดชอบ มีควำม
สุภำพทั้งบุคลิก วำจำ และกำรแต่งกำย
จัดท่ำแผนกำรสอนทีถูกต้อง ครบถ้วนตำมทีก่ำหนด จัดกำรเรียน
กำรสอนได้ ต ำ ม แ ผ น ก ำ ร ส อ น อ ย่ ำ ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ
มี ค วำมสำมำรถสอนให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก คิ ด วิ เ ครำะห์ วิ จ ำรณ์
ใช้เทคนิควิธีกำรต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพสูง สร้ำงเครืองมือ
วั ด ผลกำรเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษำได้ อ ย่ ำ งมี คุ ณ ภำพสู ง และ
ช่ วยเหลื ออำจำรย์ ผู้ อื นในกำรตรวจสอบคุ ณภำพข้ อสอบและ
ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำแผนกำรสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นผู้
ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมสุภำพทั้งบุคลิก วำจำ
และกำรแต่งกำย
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ส่วนที่ 2 คาจากัดความของเอกสารที่ใช้ประเมินการสอน ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ
ค่ำนิยำม

เอกสำรประกอบกำรสอน
ผลงำนทำงวิชำกำรทีใช้ประกอบกำรสอนวิชำใดวิชำหนึงตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัย
ทีสะท้อนให้เห็นเนื้อหำวิชำและวิธีกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ จัดเป็นเครืองมือส่ำคัญ
ของผู้สอนในกำรใช้ประกอบกำรสอน

รูปแบบ

เป็นเอกสำรหรือสืออืนๆ ทีเกียวข้องในวิชำทีตนสอน ประกอบด้วย แผนกำรสอน หัวข้อ
บรรยำย (มีรำยละเอียดประกอบพอสมควร) และอำจมีสิงต่ำงๆ ดังต่อไปนี้เพิมขึ้นอีกก็ได้
เช่น รำยชือบทควำมหรือหนังสืออ่ำนประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสำรทีเกียวเนือง
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภำพเลือน (slide) เป็นต้น

กำรเผยแพร่

อำจเป็นเอกสำรทีจัดท่ำเป็นรูปเล่มหรือถ่ำยส่ำเนำเย็บเล่ม หรือเป็นสืออืนๆ เช่น ซีดีรอม
ทีได้ใช้ประกอบกำรสอนวิชำใดวิชำหนึงในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยมำแล้ว

ลักษณะคุณภำพ

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจ่ำส่ำนักวิชำทีผู้ขอแต่งตั้งต่ำแหน่งทำงวิชำกำร
สังกัด

ค่ำนิยำม

เอกสำรค่ำสอน
ผลงำนทำงวิชำกำรทีใช้สอนวิชำใดวิชำหนึงตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัยทีสะท้อนให้
เห็นเนื้อหำวิชำทีสอนและวิธีกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ โดยพัฒนำขึ้นจำกเอกสำรประกอบ
กำรสอนจนมีควำมสมบูรณ์กว่ำเอกสำรประกอบกำรสอน จัดเป็นเครืองมือส่ำคัญของ
ผู้เรียนทีน่ำไปศึกษำด้วยตนเองหรือเพิมเติมขึ้นจำกกำรเรียนในวิชำนั้น

รูปแบบ

เป็นเอกสำรรูปเล่มหรือสืออืนๆ ทีเกียวข้องในวิชำทีตนสอน ประกอบด้วย แผนกำรสอน
หัวข้อบรรยำย (มีรำยละเอียดประกอบพอสมควร) และอำจมีสิงต่ำงๆ ดังต่อไปนี้เพิมขึ้น
เช่น รำยชือบทควำมหรือหนังสืออ่ำนประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสำรทีเกียวเนือง
แผนภู มิ (chart) แถบเสี ย ง (tape) ภำพเลื อน (slide) ตั ว อย่ ำ งหรื อ กรณี ศึ ก ษำที ใช้
ประกอบกำรอธิบำยภำพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งกำรอ้ำงอิงเพือขยำยควำมทีมำของสำระ
และข้อมูล และบรรณำนุกรมทีทันสมัย

กำรเผยแพร่

ต้ อ งได้ รั บ กำรจั ด ท่ ำ เป็ น รู ปเล่ ม ด้ ว ยกำรพิ ม พ์ หรื อ ถ่ ำ ยส่ ำ เนำเย็บ เล่ ม หรื อ สื ออื นๆ
ทีแสดงหลักฐำนว่ำได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “ค่ำสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชำนั้นๆ มำแล้ว

ลักษณะคุณภำพ

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจ่ำส่ำนักวิชำทีผู้ขอแต่งตั้งต่ำแหน่งทำงวิชำกำร
สังกัด
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ส่วนที่ 3 แบบประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประจาสานักวิชา………………………………………….
ประเภท

[ ] เอกสำรประกอบกำรสอน
[ ] เอกสำรค่ำสอน
[ ] เอกสำรกำรสอน
[ ] สือกำรสอน
[ ] อืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………..

รำยวิชำ *กรณีสอนหลำยรำยวิชำ กรุณำระบุให้ครบถ้วน (0.5 หน่วยวิชำ (24 ชัวโมง))
1.....………………………..…………………………………………………………………….……(..........- ..........- ..........)
2.....………………………..…………………………………………………………………….……(..........- ..........- ..........)
3.....………………………..…………………………………………………………………….……(..........- ..........- ..........)
ของ (ชือ-นำมสกุลของผู้ขอแต่งตั้ง) .......…………………………………………………………………………………………...……
เพือขอแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………...…
สำขำวิชำ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
1. ลักษณะของผลงำน …….… (ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง)
2. กำรเผยแพร่
…….… (ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง)
3. คุณภำพของผลงำน …….…ดี
…….…ต่ำกว่ำดี

…….…ตำมค่ำจ่ำกัดควำม
…….…ตำมลักษณะกำรเผยแพร่
…….…ดีมำก

หมำยเหตุ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

ลงชือ…………………………………………
(........................................................)
ต่ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรประจ่ำส่ำนักวิชำ……………………………………
วันที……..... เดือน............................... พ.ศ. .................
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ส่วนที่ 4 แบบประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประจาสานักวิชา……………………………
ผู้รับกำรประเมิน/ผู้ขอแต่งตั้ง ………………………………………………………………………………………………………………
สำขำวิชำ/หลักสูตร .......…………................…………… ส่ำนักวิชำ ........................................................................
รำยวิชำ ………………………..................…………………… รหัสวิชำ ……………………..............…………...………....….…
เมือวันที ……………….... เดือน ……………………………. พ.ศ. .... เวลำ ………………………...................................
ในกำรสอนหลักสูตร……………………………………………เรือง………………………………………………………………..….……
ประเภทกำรสอน [ ] บรรยำย
[ ] ปฏิบัติ
[ ] ภำคสนำม
[ ] กำรสอนข้ำงเตียง
[ ] อืนๆ (กรุณระบุ) ........................................................................................................
ให้กรอกคะแนนใส่ในแต่ละช่องทีมีกำรประเมิน โดยมีค่ำคะแนน ดังนี้
5 = ดีมำก
3 = ปำนกลำง
4 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุง
ล่ำดับ
หัวข้อกำรประเมิน
1. มีกำรวำงแผนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ เพือให้ผลกำรสอนเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยทีวำงไว้
2. มีควำมสำมำรถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเครำะห์ และวิจำรณ์ในวิชำทีสอน
3. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิค วิธีสอนต่ำงๆ เพือให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจและคิดตำม
กำรสอนตลอดเวลำ
4. มีควำมสำมำรถให้ผู้เรียนมองเห็นควำมสัมพันธ์ของวิชำทีเรียนกับวิชำอืนทีเกียวข้อง
5. มีควำมสำมำรถแนะน่ำให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลทีจะค้นค้ำศึกษำเพิมเติม
6. มีควำมสำมำรถจัดให้ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็น และแลกเปลียนประสบกำรณ์ตำมควำม
เหมำะสม
7. มีควำมสำมำรถในกำรใช้สือกำรสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนทีเหมำะสมเป็นอย่ำงดี
8. มีควำมสำมำรถในกำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนในวิชำทีสอน
9. มีควำมรับผิดชอบในกำรสอน กำรสอบ และกำรส่งเกรดตำมก่ำหนดเวลำ
10. มีควำมสำมำรถอืนๆ ทีเกียวกับกำรสอน

คะแนน

รวม
เฉลี่ย
ลงชือ ........................................................
(......................................................)
ต่ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรประจ่ำส่ำนักวิชำ..........................................
วันที ................ เดือน ................................... พ.ศ. .........
หมายเหตุ ให้น่ำค่ำระดับคะแนนรวมกันทุกช่องแล้วหำรด้วยจ่ำนวนข้อ คือ 10 โดยระดับคะแนนเฉลีย
มีควำมช่ำนำญในกำรสอน
คะแนนเฉลียไม่ต่ำกว่ำ 3.5 (ร้อยละ 70)
มีควำมช่ำนำญพิเศษในกำรสอน
คะแนนเฉลียไม่ต่ำกว่ำ 4.0 (ร้อยละ 80)
มีควำมเชียวชำญในกำรสอน
คะแนนเฉลียไม่ต่ำกว่ำ 4.5 (ร้อยละ 90)

15
ส่วนที่ 5 แบบแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์
ชือ-นำมสกุล อำจำรย์ .........................................................................................................................................

สำขำวิชำ/หลักสูตร………………………………………………………. ส่ำนักวิชำ .........…………..............................…...…
สอนวันที………………....... เดือน………………………………… พ.ศ. ...................... เวลำ .........……………........…..…
รำยวิชำ ...........…………………………………………………………………………………………………………….................…...…
เรือง……………………………………………………………………………………………………………………………….......................
ประเภทกำรสอน [ ] บรรยำย [ ] ปฏิบัติ [ ] ภำคสนำม [ ] กำรสอนข้ำงเคียง [ ] อืน ๆ ............
ประจ่ำปีกำรศึกษำ………………..........………………………… ภำคกำรศึกษำที…………………………………………............
ระดับกำรให้เห็นควำมเห็น
1 = น้อยทีสุด
3 = ปำนกลำง
2 = น้อย
4 = มำก

5 = มำกทีสุด

ล่ำดับ

หัวข้อประเมิน

1.

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหำ และสอนสอดคล้อง
ตำมวัตถุประสงค์และเนื้อหำทีระบุไว้
ผู้สอนมีวิธีกำรสอนทีท่ำให้เข้ำใจเนื้อหำได้ง่ำย ชัดเจน และสร้ำงบรรยำกำศ
ให้น่ำเรียน
ผู้สอนใช้สือและอุปกรณ์กำรสอนเหมำะสมกับเนื้อหำ
ผู้สอนมีวิธีสอนทีท่ำให้รู้จักคิดและอยำกแสวงหำควำมรู้เพิมเติม
ผู้สอนแสดงถึงควำมตั้งใจ และมีกำรเตรียมพร้อมในกำรสอน

2.
3.
4.
5.

ควำมเห็น
1 2 3 4 5

ควำมเห็นเพิมเติม (เช่น ควำมตรงต่อเวลำ กำรให้เวลำแก่นักศึกษำนอกเหนือจำกเวลำสอน ฯลฯ)
…………………………………………………………………………………………………..............................................................…………………
……………………………………………………………………………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..............................................................…………………
………………………………………………………………………………..............................................................……………………………………
……………………………………………………………............................................................................................................................
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ส่วนที่ 6 แบบรายงานผลการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประจา
สานักวิชา............……………………..........
คณะกรรมกำรประจ่ำส่ำนักวิชำ……………………………………….…ในกำรประชุมเมือวันที….…. เดือน …….……..…..พ.ศ. ………
ได้ประเมินเอกสำร (เอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรค่ำสอน) 0.5 หน่วยวิชำ (24 ชัวโมง) และประเมินกำรสอนของ
(ชือ-นำมสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)………………………………………………….. แล้วเห็นว่ำคุณภำพของเอกสำรและผลกำรสอนเป็นดังนี้

เอกสาร

(เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคาสอน)
มีคุณภาพในระดับ……………………… (ดี/ ดีมาก/ ต่ากว่าดี)

การสอน

มีคุณภาพในระดับ……………………….ต่ากว่าชานาญ/ชานาญ/ชานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)

ลงชือ………………………..............................
( ……………………………....................... )
ประธำนคณะกรรมกำรประจ่ำส่ำนักวิชำ ................……………………………........
วันที .............. เดือน …………………… พ.ศ. .............
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แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล (ผู้ขอ)………………………………………………
สานักวิชา………………………………………………
เพือ่ ขอกาหนดตาแหน่ ง……………………………….
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ )
ในสาขาวิชา……………………………………………
โดยวิธี (ปกติ/พิเศษ)………………………………
………………………………
1. ประวัตสิ ่ วนตัว
1.1 เกิดเมื่อวันที่……………เดือน……………………..พ.ศ………………..
1.2 อายุ…………………….ปี
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เริ่ มจากวุฒิสูงไปต่าตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
………………………………… ………………………………
…………………………..………………
………………………………… ………………………………
…………………………………..………
………………………………… ………………………………
……………………………………….…
………………………………… ………………………………
………………………………..…………
………………………………… ………………………………
……………………………..……………
2. ประวัตกิ ารทางาน
2.1 ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง……………………………..…………….
2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่………..เดือน……….………..พ.ศ…………………….
รวม………………….ปี /เดือน
2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่……..…..เดือน……….…………………….
พ.ศ………………รวม………………….ปี /เดือน
2.4 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่……..…..เดือน……….…………………….
พ.ศ………………รวม………………….ปี /เดือน
2.5 (ตาแหน่งอื่น ๆ) ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..……………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………
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3. ภาระงานย้ อนหลัง 3 ปี (เป็ นภาระงานที่ทาโดยความเห็นชอบจากต้นสังกัด)
3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับปริ ญญาตรี หรื อบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาที่สอน/ภาคการศึกษา
หน่ วยกิต
หน่ วยกิตที่สอนจริง
…………… …………………./………………
……………….
…………………….
…………… …………………/……………….
………………..
…………………….
…………… …………………/……………….
………………..
…………………….
…………… …………………/……………….
………………..
…………………….
…………… …………………/……………….
………………..
…………………….
3.2 งานวิจยั (โปรดระบุ ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าและคณะผูว้ ิจยั แหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั และระยะเวลาการทาวิจยั
(ช่วงระยะเวลา))
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………..
3.3 งานบริการวิชาการ (โปรดระบุชื่อโครงการ (ลักษณะงานบริ การ) กิจกรรม ปริ มาณเวลา จานวนผูร้ ับบริ การ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………
3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริ หารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริ มาณเวลาที่ใช้)
………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………….
3.5 งานอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้ อง (โปรดระบุประเภทของงานและปริ มาณเวลาที่ใช้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. ผลงานทางวิชาการ ที่ใช้ขอแต่งตั้งตาแหน่งระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
4.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพือ่ ประกอบการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โปรดเรียง
ลาดับตามความสาคัญ)
4.1.1 เอกสารประกอบการสอน
4.1.1.1 …………………………………………………………………………………………..……………….
4.1.1.2 ……………………………………………………………………………………………….………….
4.1.1.3 ……………………………………………………………………………………………….………….
4.1.1.4 …………………………………………………………………………………………….…………….
4.1.1.5 ……………………………………………………………………………………………..…………….
4.1.2 งานแต่ง เรี ยบเรี ยง แปลหนังสื อ หรื อเขียนบทความทางวิชาการ
4.1.2.1 ………………………………………………………………………………………………………..….
4.1.2.2 ……………………………………………………………………………………………………..…….
4.1.2.3 …………………………………………………………………………………………………….…….
4.1.2.4 …………………………………………………………………………………………………….…….
4.1.2.5 ……………………………………………………………………………………………………..…….
(เอกสารประกอบการสอน หนังสื อ หรื อบทความทางวิชาการ ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วย ชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่ อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น
ในกรณี ที่มีผเู ้ ขียนหลายคน ให้ผเู ้ ขียนร่ วมส่ งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่ วมในผลงานเท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย)
4.1.3 งานวิจยั
4.1.3.1 …………………………………………………………………………………………………..……….
4.1.3.2 …………………………………………………………………………………………………….…….
4.1.3.3 …………………………………………………………………………………………………….…….
4.1.3.4 ………………………………………………………………………………………………….……….
4.1.3.5 …………………………………………………………………………………………………………..
(งานวิจยั ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย ชื่อผูว้ ิจยั ปี พ.ศ. ชื่อเรื่ อง
แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น
ในกรณี ที่มีผวู ้ ิจยั ร่ วมหลายคน ให้ผวู ้ ิจยั ร่ วมส่ งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่ วมในผลงานวิจยั เท่าใดมาประกอบการ
พิจารณาด้วย)
4.1.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
4.1.4.1 …………………………………………………………………………………………………..……….
4.1.4.2 ……………………………………………………………………………………………………….….
4.1.4.3 …………………………………………………………………………………………………….…….
4.1.4.4 …………………………………………………………………………………………………….…….
4.1.4.5 ……………………………………………………………………………………………………………
(ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมงานหลายคน ให้ผรู ้ ่ วมงานส่ งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่ วมในผลงานเท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย)
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4.2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพือ่ ประกอบการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นรองศาสตราจารย์
(โปรดเรียงลาดับตามความสาคัญ)
4.2.1 เอกสารคาสอน
4.2.1.1 ……………………………………………………………………………………………….………….
4.2.1.2………………………………………………………………………………….………………………..
4.2.1.3 ………………………………………………………………………………….……………………….
4.2.1.4 ………………………………………………………………………….……………………………….
4.2.1.5 ………………………………………………………………………………….……………………….
4.2.2 งานแต่ง เรี ยบเรี ยง แปลตาราหรื อหนังสื อ
4.2.2.1 ……………………………………………………………………………………………………..……
4.2.2.2……………………………………………………………………………………………………….….
4.2.2.3 …………………………………………………………………………………………………..………
4.2.2.4 …………………………………………………………………………………………………..………
4.2.2.5 ………………………………………………………………………………………………….……….
(เอกสารคาสอน ตาราหรื อหนังสื อ ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย ชื่อผูแ้ ต่ง ปี
พ.ศ. ชื่อเรื่ อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น
ในกรณี ที่มีผเู ้ ขียนหลายคน ให้ผเู ้ ขียนร่ วมส่ งหลักฐานรับรองว่ามีส่วนร่ วมในผลงานเท่าใด มาประกอบการพิจารณาด้วย)
4.2.3 งานวิจยั
4.2.3.1 ………………………………………………………………………………………..………………….
4.2.3.2…………………………………………………………………………………………….……………..
4.2.3.3 ……………………………………………………………………………………………….………….
4.2.3.4 ………………………………………………………………………………………………..………….
4.2.3.5…………………………………………………………………………………………………………….
(งานวิจยั ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วยชื่อผูว้ ิจยั ปี พ.ศ. ชื่อเรื่ อง
แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น
ในกรณี ที่มีผวู ้ ิจยั ร่ วมหลายคน ให้ผวู ้ ิจยั ร่ วมส่ งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่ วมในผลงานวิจยั เท่าใดมาประกอบการ
พิจารณาด้วย)
4.2.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
4.2.4.1 ………………………………………………………………………………………………….…….
4.2.4.2…………………………………………………………………………….…………………………..
4.2.4.3……………………………………………………………………………………………….………..
4.2.4.4 ………………………………………………………………………………………………………..
4.2.4.5 .................................................................................................................…………………..................
(ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมงานหลายคน ให้ผรู ้ ่ วมงานส่ งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่ วมในผลงานเท่าใดมาประกอบการพิจารณา
ด้วย)
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4.3 ผลทางวิชาการที่เสนอเพือ่ ประกอบการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นศาสตราจารย์ (โปรดเลือกเกณฑ์ ชุดใด
ชุดหนึ่งและเรียงลาดับตามความสาคัญ)
เกณฑ์ ชุดที่ 1
4.3.1 งานแต่ง เรี ยบเรี ยง ตารา หรื อหนังสื อ
4.3.1.1 …………………………………………………………………………………..………………….
4.3.1.2……………………………………………………………………………………………..………..
4.3.1.3…………………………………………………………………………………………..…………..
4.3.1.4…………………………………………………………………………………………..…………..
4.3.1.5...............................................................................................................…………………..................
(ตาราหรื อหนังสื อ ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย ชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่ อง
แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น
ในกรณี ที่มีผเู ้ ขียนหลายคน ให้ผเู ้ ขียนร่ วมส่ งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่ วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
4.3.2 งานวิจยั
4.3.2.1 ………………………………………………………………………………………………………….
4.3.2.2………………………………………………………………………………………….………………..
4.3.2.3…………………………………………………………………………………………..………………..
4.3.2.4…………………………………………………………………………………………………………...
4.3.2.5...................................................................................................................……………………................
(งานวิจยั ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย ชื่อผูว้ ิจยั ปี พ.ศ. ชื่อเรื่ อง
แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น
ในกรณี ที่มีผวู ้ ิจยั ร่ วมหลายคน ให้ผวู ้ ิจยั ร่ วมส่ งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่ วมในผลงานวิจยั เท่าใด มาประกอบการ
พิจารณาด้วย)
4.3.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
4.3.3.1 ………………………………………………………………………….…………………………….
4.3.3.2………………………………………………………………………………………………………..
4.3.3.3…………………………………………….…………………………………………………………..
4.3.3.4…………………………………………………………………………………………………………
4.3.3.5...................................................……………………..............................................................................
(ในกรณี ที่มีผมู ้ ีส่วนร่ วมหลายคน ให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมส่ งหลักฐานรับรองว่ามีส่วนร่ วมในผลงานเท่าใดมาประกอบการ
พิจารณาด้วย)
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เกณฑ์ ชุดที่ 2
4.3.1 งานแต่ง เรี ยบเรี ยง ตารา หรื อหนังสื อ
4.3.1.1 ………………………………………………………………………………………….………….
4.3.1.2……………………………………………………………………………………………….……..
4.3.1.3…………………………………………………………………………………………….………..
4.3.1.4………………………………………………………………………………………….…………..
4.3.1.5..............................................................................................................……………….....................
(ตาราหรื อหนังสื อ ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย ชื่อผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่ อง
แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น
ในกรณี ที่มีผเู ้ ขียนหลายคน ให้ผเู ้ ขียนร่ วมส่ งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่ วมในผลงานเท่าใด
มาประกอบการพิจารณาด้วย)
4.3.2 งานวิจยั
4.3.2.1 ……………………………………………………………………………………….……………….
4.3.2.2………………………………………………………………………………………………………...
4.3.2.3……………………………………………………………………………………………….………..
4.3.2.4…………………………………………………………………………………………….…………..
4.3.2.5..................................................................................................................………………….................
(งานวิจยั ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย ชื่อผูว้ ิจยั
ปี พ.ศ. ชื่อเรื่ อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็ นต้น
ในกรณี ที่มีผวู ้ ิจยั ร่ วมหลายคน ให้ผวู ้ ิจยั ร่ วมส่ งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่ วมในผลงานวิจยั เท่าใด มาประกอบการ
พิจารณาด้วย
4.3.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
4.3.3.1 …………………………………………………………………………………………………..…….
4.3.3.2………………………………………………………………………………………………...………..
4.3.3.3…………………………………………………………………………………………………………..
4.3.3.4…………………………………………………………………………………………………………..
4.3.3.5.................................................................................................................…………………….................
(ในกรณี ที่มีผมู ้ ีส่วนร่ วมหลายคน ให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมส่ งหลักฐานรับรองว่ามีส่วนร่ วมในผลงานเท่าใดมาประกอบการ
พิจารณาด้วย)
5. วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาหรือปริญญา ดังนี้
5.1 ระดับปริ ญญาโท ……………………………………………………………………………..……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
5.2 ระดับปริ ญญาเอก ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….………………………
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6. งานวิชาการที่ใช้ เสนอขอและได้ รับการแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
6.1 ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
…………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……
6.2 ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชื่อ)………………………………………………(เจ้าของประวัติหรื อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น)
(……………………………………………..)
ตาแหน่ง………………………………………..…..
วันที่……….เดือน……………..พ.ศ…………

ข้าพเจ้า (ชื่อเจ้าของประวัติ)……………………………………………………………………………..
ยินยอมให้ (ชื่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นที่เสนอขอกาหนดตาแหน่ง)…………………………………………………
เป็ นผูเ้ สนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของข้าพเจ้า และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ ง
ทุกประการ
(ลงชื่อ)..…………………………………………………..(เจ้าของประวัติ)
(…………………………………………………..)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน………………..พ.ศ…………..
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คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อท้ายบันทึกนี้ ขอรับรองต่อคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผูท้ รงคุณวุฒิ
ทราบว่าผลงานและคุณสมบัติของ (ชื่อผูเ้ สนอกาหนดตาแหน่ง)………………..…………………ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
ทุกประการ
และขอรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงานที่มหาวิทยาลัย
1. ประสิ ทธิภาพการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………….…………….
2. งานวิจยั
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………..……….
3. การบริการวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)…………………………………………………..
(…………………………………………………..)
คณบดีสานักวิชา………………………………………..
ประธานคณะกรรมการประจาสานักวิชา……………………………………
วันที่………..เดือน………………….…..พ.ศ…………..
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แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ส่ วนที่ 1 สาหรับผูข้ อฯ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ.2551 กาหนดให้ผขู ้ อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ต้องคานึงถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
1. ต้องมีความซื่ อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของ
ผูอ้ ื่น รวมทั้งไม่นาผลงานของตนเองในเรื่ องเดียวกันไปเผยแพร่ ในวารสารวิชาการมากหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิด
ว่าเป็ นผลงานใหม่
2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรื อแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและ
แสดงหลักฐานของการค้นคว้า
3. ต้องไม่คานึ งถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรื อละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผูอ้ ื่นและสิ ทธิ มนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอ
ผลงานตามความเป็ นจริ ง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจยั โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อต้องการสร้างความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น
และเสนอผลงานตามความเป็ นจริ ง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
5. ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
ข้าพเจ้าของรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่
กาหนดไว้ขา้ งต้น 5 ประการ และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว

ลงชื่อ ………………………………………………
(……………………………………………..)
วันที่……..เดือน……….……..พ.ศ. ………

ส่ วนที่ 2 สาหรับหน่วยงาน
คณะกรรมการประจาสานักวิชา…………………………… ในคราวประชุมครั้งที่ …………..
เมื่อวันที่ ……เดือน…………………พ.ศ. …………… ได้รับทราบและตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว
ลงชื่อ ………………………………………………
(……………………………………………..)
ประธานคณะกรรมการประจาสานักวิชา…………………..……………….
วันที่……..เดือน……….……..พ.ศ. ………
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บันทึกข้ อความ
หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………….…
ที่ …………………………………………………………… วันที่ ………………………………………………
เรื่ อง …ขอนาส่ งผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ……………………………………………
เรี ยน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ผ่านคณะกรรมการประจาสานักวิชา………………………………….)

ด้วยข้าพเจ้า…………..…………………………………………………………………ขอเสนอผลงานเพื่อขอ
กาหนดตาแหน่ง(ผศ./รศ./ศ.)……………………..…………………….ในสาขาวิชา………………….……………………….
โดยวิธีที่ ..............ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ................ จึงขอนาส่ งผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งดังต่อไปนี้
เสนอขอตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพือ่ ประกอบการพิจารณา (โดยเรียงลาดับตามความสาคัญ)
1. ผลการประเมินการสอน
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา…………………………………..จานวน…………..ชุด
และ
2. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
(โปรดแนบหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารและฐานข้อมูลที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด)

2.1 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
2.2 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
2.3 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
2.4 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
2.5 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
และ
3. ผลงานแต่ งเรียบเรียง ตารา หนังสื อ หรือบทความทางวิชาการ
(บทความทางวิชาการ โปรดแนบหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารและฐานข้อมูลที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ.กาหนด)
(หนังสื อ หรื อตารา โปรดแนบหลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิและการเผยแพร่ )

3.1 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
3.2 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
3.3 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
3.4 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
3.5 ……………………………………………………………...……. จานวน…………..ชุด
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เสนอขอตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพือ่ ประกอบการพิจารณา (โดยเรียงลาดับตามความสาคัญ)
1. ผลการประเมินการสอน
เอกสารคาสอน รายวิชา …………………………………………….จานวน…………..ชุด
และ
2. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
(โปรดแนบหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารและฐานข้อมูลที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด)

2.1 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
2.2 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
2.3 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
และ
3. ผลงานแต่ งเรียบเรียง ตารา หรือหนังสื อ
(โปรดแนบหลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิและการเผยแพร่ )

ศาสตราจารย์

3.1 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
3.2 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
3.3 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
โปรดเลือกเกณฑ์ ชุดใดชุดหนึ่ง
เกณฑ์ ชุดที่ 1 (เสนอทั้งผลงานวิจยั และงานแต่งตารา/หนังสื อ)
1. ผลการประเมินการสอน
เอกสารการสอนหรื อสื่ อการสอน รายวิชา ……………………...…….จานวน…………..ชุด
และ

2. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
(โปรดแนบหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารและฐานข้อมูลที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด)

2.1 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
2.2 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
2.3 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
2.4 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
2.5 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
และ
3. ผลงานแต่ งตารา หรือหนังสื อ
(โปรดแนบหลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิและการเผยแพร่ )
3.1 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
3.2 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
3.3 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
3.4 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
3.5 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
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เสนอขอตาแหน่ ง

ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพือ่ ประกอบการพิจารณา (โดยเรียงลาดับตามความสาคัญ)
เกณฑ์ ชุดที่ 2 (เสนอผลงานวิจยั หรื อผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื องานแต่งตารา/
หนังสื อ)
1. ผลการประเมินการสอน
เอกสารการสอนหรื อสื่ อการสอน รายวิชา ……………………...…….จานวน…………..ชุด
และ

2. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
(โปรดแนบหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารและฐานข้อมูลที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด)

2.1 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
2.2 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
2.3 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
2.4 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
2.5 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
หรื อ
3. ผลงานแต่ งตารา หรือหนังสื อ
(โปรดแนบหลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิและการเผยแพร่ )

3.1 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
3.2 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
3.3 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
3.4 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด
3.5 …………………………………………………………………….จานวน…………..ชุด

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ…………………………….(เจ้าของประวัติหรื อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น)
(…………………………….)
ตาแหน่ง……………………………….
วันที่……..เดือน…………………พ.ศ………
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คารับรองผู้บังคับบัญชา
คณะกรรมการประจาสานักวิชา………………………………..ในการประชุมครั้งที่………….…..……
เมื่อวันที่………………..ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ…………….………………… ซึ่ งขอกาหนด
ตาแหน่ง ………………………………… สาขาวิชา ………………………………………………แล้ว ดังนี้
 คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
 เป็ นการขอโดยวิธี (ปกติ/พิเศษ) ………………..
 แบบประวัติและผลงานทางวิชาการถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์
ผลงานทางวิชาการมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ถกู ต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์
ผลงานวิจยั /บทความทางวิชาการ/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น แนบหลักฐานการตีพิมพ์
เผยแพร่ ในวารสารและฐานข้อมูลที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด
หนังสื อ/ตารา แนบหลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิและการเผยแพร่
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่ วมในผลงานวิชาการถูกต้องและลงนามครบถ้วน
รายงานการประชุมสานักวิชา วาระที่เกี่ยวข้องกับผูข้ อฯ
ลงชื่อ………………………..………..
(…………………………..…….)
ประธานคณะกรรมการประจาสานักวิชา………………………………………….
วันที่……..เดือน…………………พ.ศ………..
บันทึกส่ วนของเจ้ าหน้ าที่
สานักวิชา……………..………………….ได้รับเอกสารและตรวจสอบตามขั้นตอนแล้วปรากฏว่า
 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
และได้รับเรื่ องครบถ้วนแล้วเมื่อ…………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………………………
(…………………………….…….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่……..เดือน…………………พ.ศ………
หมายเหตุ วันที่แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งวิชาการให้ถือวันที่สานักวิชาต้นสังกัดได้รับเรื่ องอย่างเป็ นทางการ พร้อมทั้งแบบขอ
แต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการที่ถกู ต้องและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ สมบูรณ์แล้ว

