
 
 

มธ.-ว.ร.ศ.-๐๑ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์ และและวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ                                      

ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. .... 
------------------------------ 

๑. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ส่วนที่ ๑ แบบประวัตสิ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง…..(ช านาญการ/ เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ)….. 

ในสาขาวิชา ................................................  (รหัส....................) 
อนสุาขาวิชา ................................................  (รหัส....................) 

ของ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................... 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-------------------------------- 

๑. ประวัติส่วนตัว 
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
๑.๒ อายุ ....... ปี 
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบชุื่อคุณวุฒิตามใบปรญิญาที่ไดร้ับ โดยเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ 

หากส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 คุณวุฒ ิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

๑.๓.๑ 
๑.๓.๒ 
๑.๓.๓ 
๑.๓.๔ 
๑.๓.๕ 

๑.๔ ชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์  
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก : ............................................................................................................. 
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก : .............................................................................. 
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท : ............................................................................................................... 
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท : ...............................................................................
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๒. ประวัติการท างาน 

๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งระดับ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ/ เช่ียวชาญ) ได้รับเงินเดือน..............บาท 
๒.๒ ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
๒.๓ ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ในสาขาวิชา................................................. 

เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
๒.๔ ไดร้ับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชา..................................................... 

เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ....... 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน รวม...... ปี ........ เดือน    

๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
๒.๕.๑ .................................................................................................................................................... 
๒.๕.๒ .................................................................................................................................................... 
๒.๕.๓ .................................................................................................................................................... 

๓. ภาระงาน 
๓.๑ งานสอน  

 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
............  ………..…………  ………..……….  …………………………….…….. 
............  ………..…………  …………..…….  …………………………….…….. 
............  ………..…………  ……………..….  …………………………….…….. 

๓.๒ งานวิจัยและวิชาการ 
๓.๒.๑..................................................................................................................................................... 
๓.๒.๒..................................................................................................................................................... 
๓.๒.๓..................................................................................................................................................... 

๓.๓ งานบริการวิชาการ  
๓.๓.๑..................................................................................................................................................... 
๓.๓.๒..................................................................................................................................................... 
๓.๓.๓..................................................................................................................................................... 

๓.๔ งานพัฒนานักเรียน 
๓.๔.๑..................................................................................................................................................... 
๓.๔.๒..................................................................................................................................................... 
๓.๔.๓..................................................................................................................................................... 

๓.๕ งานบริหารและงานอ่ืน ๆ 
๓.๕.๑..................................................................................................................................................... 
๓.๕.๒..................................................................................................................................................... 
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๓.๕.๓.....................................................................................................................................................
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๔. ผลงานทางวิชาการ 

๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งระดับช านาญการ 

๔.๑.๑ งานวิจัย  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีทีพ่ิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๑.๑.๑  .................................................................................................................................... 

กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๑.๑.๒  .................................................................................................................................... 
กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหนา้) 
๔.๑.๒.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๑.๒.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  (โปรดระบุ: ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ,์ ชื่อเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๑.๓.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๑.๓.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๑.๔ ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวชิาการ  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ชื่อเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๑.๔.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๑.๔.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 
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๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ 

๔.๒.๑ งานวิจัย  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีทีพ่ิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๒.๑.๑  .................................................................................................................................... 

กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๒.๑.๒  .................................................................................................................................... 
กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๒.๒.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๒.๒.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๒.๓.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๒.๓.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๒.๔ ต ารา  หรือหนังสือ  (โปรดระบุ: ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ชื่อเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๒.๔.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๒.๔.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author
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๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
๔.๓.๑ งานวิจัย  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีทีพ่ิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 

๔.๓.๑.๑  .................................................................................................................................... 
กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๑.๒  .................................................................................................................................... 
กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๑.๓  .................................................................................................................................... 
กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๑.๔  .................................................................................................................................... 
กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๑.๕  .................................................................................................................................... 
กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๓.๒.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๒.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๓.๓.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
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หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author



๘ 
 

 
๔.๓.๓.๒  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๔ ต ารา  หรือหนังสือ  (โปรดระบุ: ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ชื่อเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๓.๔.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๔.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

 
ทั้งนี้ ขอรับรองว่า ผลงานที่น ามาเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนี้ ไม่เป็นผลงานเดียวกัน

หรือซ้ ากับผลงานทางวิชาการ ซ่ึงเคยใชข้อต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว 
 

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ...............................................................เจ้าของประวัติ 
(.............................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 
วันที่............. เดือน........................... พ.ศ. ......... 



๙ 
 

 
 
ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัตโิดยผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

แบบประเมนิแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง…..(ช านาญการ/ เช่ียวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ)….. 
ในสาขาวิชา .....................................  (รหัส.................) 
อนสุาขาวิชา .....................................  (รหัส.................) 

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-------------------------------- 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง.....(ช านาญการ/ เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ).....  
แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ 
เป็นผู้มีคุณสมบัต.ิ....(ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)….. ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
(...................................................) 

ต าแหน่ง ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมาย 
วันที่........ เดือน................. พ.ศ. ........ 

 
 
ความเห็นของคณบดีหรือเทยีบเท่า 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ.....(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)..... ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.....(ช านาญการ/ 
เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ)….. 
 
 

ลงชื่อ................................................... 
(...................................................) 

ต าแหน่ง................................................... 
วันที่........ เดือน................. พ.ศ. ........ 



๑๐ 
 

 
ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 
 

คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่...../......เมื่อวันที่..................... ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้ด าเนินการประเมิน 
ผลการสอน รหัสวิชา ......... รายวิชา........................ ของ นาย/นาง/นางสาว...................................................... 
แล้วเห็นว่า ผลการสอนมีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)... ในตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และและวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย                                   
สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. .... 
 

ลงชื่อ........................................................... 
(...................................................) 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
วันที่...... เดือน................... พ.ศ. ........ 



๑๑ 
 

 
 
ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................ในการประชุมครั้งที่........./.............  
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................  
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ช านาญการ/ เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ)....ในสาขาวิชา................  
แล้วเห็นว่า 

๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ทีก่ าหนด.........เรื่อง  ได้แก ่
๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ทีก่ าหนด  
.........เรื่อง  ได้แก ่

๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ก าหนด  
.........เรื่อง  ได้แก ่

๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยูใ่นระดับ.......................... 

๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

๔) ต ารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ก าหนด.........เรื่อง  ได้แก ่
๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 



๑๒ 
 

 
 

๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ก าหนด........เรื่อง  ไดแ้ก ่
๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  

คุณภาพอยูใ่นระดับ.......................... 
๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  
อันประกอบด้วย  ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 

สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
ผลที่ไดร้ับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เหน็ถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(.......................................................) 

ต าแหน่ง  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
วันที่...... เดือน................... พ.ศ. ......... 



๑๓ 
 

 
 

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ประเภทครูกระบวนการ พ .ศ . .... ในการประชุม  ครั้ งที่ .....................เมื่ อวันที่ ........... .............  
พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว... ................ ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..
(งานวิจัย/ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ และ/หรือ ต ารา/หนังสือ/บทความ
ทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ตาม เกณ ฑ์ ที่ ก าหนด  จึ ง เห็ น ...(สมควร/ไม่ สมควร)...ให้ ก าหนดต าแหน่ ง น าย/นาง/นางสาว
................................................ เป็นต าแหน่ง...(ช านาญการ/ เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ)... ในสาขาวิชา
............. ........... .......... ...... . แ ล ะ ให้ น า เสน อที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการป ระจ าคณ ะ พิ จ ารณ า 
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
(.......................................................) 

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
วันที่...... เดือน................... พ.ศ. .......... 



๑๔ 
 

 
 
ส่วนที่ ๕ มตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ ..../......... เมื่อวันที่ ...... เดือน
.................. พ.ศ. .... พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 

๑. ให้แต่งต้ังนาย/นาง/นางสาว................................ให้ด ารงต าแหน่ง (ช านาญการ/ เชี่ยวชาญ/ 
เชี่ ย วชาญ พิ เศษ ) ในสาขาวิช า .............. .................... ......... ได้ ตั้ งแต่ วันที่ ...... .............. ...........  
ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงาน
เพิ่มเติม) 

๒. ให้คณบดีออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้คณะกรรมการประจ าคณะ 
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง  

 
 

ลงชื่อ......................................................... 
(........................................................) 

ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 



 
 

มธ.-ว.ร.ศ.-๐๒ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์ และและวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ                                      

ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. .... 
------------------------------ 

๒. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา 

ส่วนที่ ๑ แบบประวัตสิ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง…..(ช านาญการ/ เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ)….. 

ในสาขาวิชา ................................................  (รหัส....................) 
อนสุาขาวิชา ................................................  (รหัส....................) 

ของ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................... 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-------------------------------- 

๑. ประวัติส่วนตัว 
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
๑.๒ อายุ ....... ปี 
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิตามใบปรญิญาที่ไดร้ับ โดยเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ 

หากส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 คุณวุฒ ิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

๑.๓.๑ 
๑.๓.๒ 
๑.๓.๓ 
๑.๓.๔ 
๑.๓.๕ 

๑.๔ ชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์  
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก : ............................................................................................................. 
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก : .............................................................................. 
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท : .............................................................................................................. 
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท : ...............................................................................



๒ 
 

 
๒. ประวัติการท างาน 

๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งระดับ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ/ เช่ียวชาญ) ได้รับเงินเดือน..............บาท 
๒.๒ ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
๒.๓ ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ในสาขาวิชา................................................. 

เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
๒.๔ ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชา..................................................... 

เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ....... 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน รวม...... ปี ........ เดือน    

๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
๒.๕.๑ .................................................................................................................................................... 
๒.๕.๒ .................................................................................................................................................... 
๒.๕.๓ .................................................................................................................................................... 

๓. ภาระงาน 
๓.๑ งานสอน  

 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
............  ………..…………  ………..……….  …………………………….…….. 
............  ………..…………  …………..…….  …………………………….…….. 
............  ………..…………  ……………..….  …………………………….…….. 

๓.๒ งานวิจัยและวิชาการ 
๓.๒.๑..................................................................................................................................................... 
๓.๒.๒..................................................................................................................................................... 
๓.๒.๓..................................................................................................................................................... 

๓.๓ งานบริการวิชาการ  
๓.๓.๑..................................................................................................................................................... 
๓.๓.๒..................................................................................................................................................... 
๓.๓.๓..................................................................................................................................................... 

๓.๔ งานพัฒนานักเรียน 
๓.๔.๑..................................................................................................................................................... 
๓.๔.๒..................................................................................................................................................... 
๓.๔.๓..................................................................................................................................................... 

๓.๕ งานบริหารและงานอ่ืน ๆ 
๓.๕.๑..................................................................................................................................................... 
๓.๕.๒..................................................................................................................................................... 



๓ 
 

๓.๕.๓.....................................................................................................................................................



๔ 
 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ 

๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งระดับช านาญการ 

๔.๑.๑ งานวิจัย  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีทีพ่ิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๑.๑.๑  .................................................................................................................................... 

กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๑.๑.๒  .................................................................................................................................... 
กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหนา้) 
๔.๑.๒.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๑.๒.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  (โปรดระบุ: ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ,์ ชื่อเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๑.๓.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๑.๓.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๑.๔ ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวชิาการ  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ชื่อเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๑.๔.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๑.๔.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 



๕ 
 

 

๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ 

๔.๒.๑ งานวิจัย  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีทีพ่ิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๒.๑.๑  .................................................................................................................................... 

กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีสว่นร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๒.๑.๒  .................................................................................................................................... 
กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๒.๒.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๒.๒.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๒.๓.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๒.๓.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๒.๔ ต ารา  หรือหนังสือ  (โปรดระบุ: ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ชื่อเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๒.๔.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๒.๔.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author



๖ 
 

 

๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
๔.๓.๑ งานวิจัย  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีทีพ่ิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 

๔.๓.๑.๑  .................................................................................................................................... 
กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๑.๒  .................................................................................................................................... 
กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๑.๓  .................................................................................................................................... 
กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๑.๔  .................................................................................................................................... 
กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๑.๕  .................................................................................................................................... 
กรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล ............................................. 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๒ ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๓.๒.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๒.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  (โปรดระบ:ุ ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ช่ือเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๓.๓.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  



๗ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author



๘ 
 

 
๔.๓.๓.๒  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๔ ต ารา  หรือหนังสือ  (โปรดระบุ: ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ชื่อเรื่อง, แหล่งพิมพ์ ,จ านวนหน้า) 
๔.๓.๔.๑  .................................................................................................................................... 

สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

๔.๓.๔.๒  .................................................................................................................................... 
สัดส่วนการมีส่วนร่วม ..........%  จ านวน..........คน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ   First author   Corresponding author 

 
ทั้งนี้ ขอรับรองว่า ผลงานที่น ามาเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนี้ ไม่เป็นผลงานเดียวกัน

หรือซ้ ากับผลงานทางวิชาการ ซึ่งเคยใชข้อต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว 
 

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ................................................... 

(...................................................) 

ต าแหน่ง ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 

วันที่........ เดือน................. พ.ศ. ........ 
 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................ต าแหน่ง .................................... 
ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็น ............................ ในสาขาวิชา ................................ 
 
 

ลงชื่อ...............................................................เจ้าของประวัติ 
(.................................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 
วันที่............. เดือน........................... พ.ศ. ......... 



๙ 
 

 
 
ส่วนที่ ๒ แบบประเมินผลการสอน 
 

คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่...../......เมื่อวันที่..................... ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้ด าเนินการประเมิน 
ผลการสอน รหัสวิชา ......... รายวิชา........................ ของ นาย/นาง/นางสาว...................................................... 
แล้วเห็นว่า ผลการสอนมีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)... ในตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และและวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย                                   
สายวิชาการ ประเภทครูกระบวนการ พ.ศ. .... 
 

ลงชื่อ........................................................... 
(...................................................) 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
วันที่...... เดือน................... พ.ศ. ........ 



๑๐ 
 

 
ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................ในการประชุมครั้งที่........./.............  
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................  
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ช านาญการ/ เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ)....ในสาขาวิชา................  
แล้วเห็นว่า 

๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ทีก่ าหนด.........เรื่อง  ได้แก ่
๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ก าหนด  
.........เรื่อง  ได้แก ่

๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ก าหนด  
.........เรื่อง  ได้แก ่

๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

๔) ต ารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ก าหนด.........เรื่อง  ได้แก ่
๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 



๑๑ 
 

 
 

๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ก าหนด........เรื่อง  ไดแ้ก ่
๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  
อันประกอบด้วย  ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 

สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
ผลที่ไดร้ับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(.......................................................) 

ต าแหน่ง  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
                            วันที่...... เดือน................... พ.ศ. .........



๑๒ 
 

 
 

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ประเภทครูกระบวนการ พ .ศ . ....  ในการประชุม  ครั้ งที่ .....................เมื่ อวันที่ ........... .............  
พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................... ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..
(งานวิจัย/ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ และ/หรือ ต ารา/หนังสือ/บทความ
ทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ตาม เกณ ฑ์ ที่ ก าหนด  จึ ง เห็ น ...(สมควร/ไม่ สมควร)...ให้ ก าหนดต าแหน่ ง น าย/นาง /นางสาว
................................................ เป็นต าแหน่ง...(ช านาญการ/ เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ)... ในสาขาวิชา
............. ........... ................. แ ล ะ ให้ น า เสน อที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการป ระจ าคณ ะ พิ จ ารณ า 
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
(.......................................................) 

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
วันที่...... เดือน................... พ.ศ. .......... 



๑๓ 
 

 
 
ส่วนที่ ๕ มตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ ..../......... เมื่อวันที่ ...... เดือน
.................. พ.ศ. .... พิจารณาแลว้มีมติ...... (อนุมัติ/ไมอ่นุมติั).... 

๑. ให้แต่งต้ังนาย/นาง/นางสาว................................ให้ด ารงต าแหน่ง (ช านาญการ/ เชี่ยวชาญ/ 
เชี่ ย วชาญ พิ เศษ ) ในสาขาวิช า ........................................... ได้ ตั้ งแต่ วันที่ .......................... .....  
ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงาน
เพิ่มเติม) 

๒. ให้คณบดีออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้คณะกรรมการประจ าคณะ 
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง  

 
 

ลงชื่อ......................................................... 
(........................................................) 

ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 

 




