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คํานํา 

 งานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาํหรบัเจาหนาที่สายปฏิบัติการมีหลายข้ันตอน ซึ่งไดอธิบาย

ลําดับข้ันตอนการทํางาน รวมทั้งขอควรระวังสําหรับการทํางานที่ระบุอยูในข้ันตอนการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง

แสดงเอกสารที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีผูเขียนคูมือปฏิบัติงานไดนําคูมือกระบวนการตรวจสอบเอกสารการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการคณาจารยประจําที่ เปนพนักงานมหาวิทยาลัยระดับผูชวยศาสตราจารยและรอง

ศาสตราจารย คณะอนุวุฒยาจารย ประจําคณะอักษรศาสตร เมื่อวันที่ 1 มถุินายน 2560 มาพัฒนาตอยอดเปน

ข้ันตอนการทํางานงานขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสําหรับเจาหนาที่สายปฏิบัติการ เพื่อใหผูที่จะมาทํางาน

ในสวนน้ีทราบถึงข้ันตอนการทํางานที่ผูเขียนสรุปมาดังคูมือน้ี 

 

             1  มิถุนายน 2562 
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คูมือการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สําหรับเจาหนาที่สายปฏิบัติการ 

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหสวนงานมกีารจัดทําคูมือปฏิบัติงานที่ชัดเจน เปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด 

     ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสารที่เกี่ยวของ เชน ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ  และสรางมาตรฐานการ  

     ปฏิบัติงาน 

2. เพื่อเปนขอมลูอางอิง แสดงวิธีการทํางานทีส่ามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหมหรือ  

     ผูปฏิบัติงานแทนสามารถปฏิบัติงานเหลาน้ีได 

3. เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานและประสบการณการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการให 

     เจาหนาที่สายปฏิบัติการดําเนินการตามข้ันตอนถูกตองครบถวน ตามขอบังคับจุฬาลงกรณ   

     มหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย    

     พ.ศ. 2561 

 

2. ขอบเขต 

คูมือปฏิบัติงานน้ี ครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงานต้ังแตการตรวจเอกสารการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ การประเมินผลการสอน การเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร การ

เตรียมเอกสารประชุมคณะอนุวุฒยาจารย การประชุมคณะอนุวุฒยาจารย การจัดทําเอกสารหลังประชุม

คณะอนุวุฒยาจารย การจัดทําเอกสารประเมินผลการงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิ จนถึงการให

คําปรึกษา การทําเรื่องขออนุมัติยืมเงินรองจายประจําปงบประมาณ การติดตามอาจารยย่ืนขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ กรณีใกลหมดสัญญาปฏิบัติงาน และการทําเรื่องขออนุมัติยืมเงินรองจายประจําป

งบประมาณ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่สายปฏิบัติการ 

3. คําจํากัดความ 

1. ตําแหนงทางวิชาการ คือ ตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย (คูมือฉบับ 

              น้ีจะกลาวถึงตําแหนงรองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย) 

 2. วจ.01 คือ แบบคําขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 3. วจ.03 คือ แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 4. วจ.04 คือ แบบประเมินการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย 

 5. วจ.05 คือ แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

 6. วจ 4  คือ แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย 

 7. วจ 5  คือ แบบประเมินการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 

 8. วจ 6  คือ แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 

 9. วจ 7  คือ แบบประเมินคุณภาพเอกสารคําสอน 

 10. วจ 8 คือ แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/ รอง 
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                ศาสตราจารย 

 11.  วจ 9 คือ แบบสรุปผลการสอนตําแหนงศาสตราจารย 

12.  วจ 10 คือ ตารางเสนอช่ือคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ    

      จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

13.  วจ 27 คือ แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการ 

          14.  วจ.28  คือ สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 15.  ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจํา  

                 ที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

 16.  เอกสารประกอบการสอน คือ ผลงานทางการสอนระดับผูชวยศาสตราจารย ซึ่งตองผานการสอน 

      ในระดับอุดมศึกษา 1 ภาคการศึกษาหรือไมนอยกวา 3 หนวยกิต 1 รายวิชา หรือ 48 ช่ัวโมง 

 17.  เอกสารคําสอน คือ ผลงานทางการสอนระดับรองศาสตราจารย ซึ่งตองผานการสอนใน  

        ระดับอุดมศึกษา 1 ภาคการศึกษาหรือไมนอยกวา 3 หนวยกิต 1 รายวิชา หรือ 48 ช่ัวโมง 

 18.  CU-CAS คือ เอกสารประเมินผลการสอนของนิสิตตอรายวิชาเอกสารประกอบการสอน หรือ 

                 เอกสารคําสอน ซึ่งจะเปนลักษณะปลายเปดหรือปลายปด 

 19.  ประมวลรายวิชา คือ ขอมูลเบื้องตน เน้ือหารายวิชา ที่จะบอกถึงวัตถุประสงคทั่วไป รูปแบบการ  

                 จัดกิจกรรม การเรียนการสอน กําหนดการ การวัดแลประเมินผลการเรียน และเอกสาร  

                 ประกอบการเรียน ซึ่งจะตองเปน วิชาเดียวกันกับเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน 

 20.   ผลงานทางวิชาการ คือ ผลงานที่ใชย่ืนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก   

  - กลุมงานวิจัย 

  - กลุมตํารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ 

  - กลุมผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 21.   เจาหนาที่ฯ คือ เจาหนาที่สายปฏิบัติการ เปนผูปฏิบัติงานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

                  ดําเนินงานต้ังแตเริ่มตนการย่ืนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ถึงอาจารยไดรับการแตงต้ังให 

                  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  

4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

     1. เจาหนาทีฯ่ คือ ดําเนินการในข้ันตอนตางๆ ไดแก รับบันทึกย่ืนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตรวจ

เอกสาร พรอมทั้งใหคําแนะนําในระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงฯ รวมถึงดําเนินข้ันตอน

การขอกําหนดตําแหนงในทุกข้ันตอนตามขอบังคับวาดวยการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย

ประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 

     2. อาจารยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย

คือ อาจารยคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ ย่ืนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งตอง

ดําเนินการเตรียมเอกสารการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ย่ืนแบบคําขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ
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แกไขเอกสารดังกลาว ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ

คณาจารยประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 

 

       5. แนวทางในการปฏิบัติของเจาหนาที่ 

 1. ศึกษา – อานและทําความเขาใจขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวย การกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการของคณาจารยประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2561 มี

ขอแตกตางจากขอบังคับฉบับที่ผาน  

 2. ปรึกษา – เริ่มตนการใหคําปรึกษา แนะนําถึงข้ันตอนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การ

ประเมินผลการสอน ผลงานที่ใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งแนะนําถึงประเด็นปญหาของการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการที่เคยเกิดข้ึนมาแลว จะไดไมเกิดซ้ํา 

 3. ลงมือปฏิบัติ – ทุกข้ันตอนของการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมีความสําคัญสงผลตอ

ผลประโยชนของอาจารยย่ืนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อยาละเลย หรือทํางานลาชา อยางเชนการลง

ประทับรับเรื่องตองดําเนินการทนัที หากลงประทับรบัเรื่องชา อาจารยทานน้ันก็ไดรับเงินประจําตําแหนงลาชา

ไปดวย                                                      

 

       6. มาตรฐานคุณภาพงาน  

    การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ครบถวนตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  

 

      7.  ระบบติดตามประเมินผล 

รอยละของข้ันตอนการดําเนินงานถูกตองตามขอบังคับจุฬาฯ วาดวยการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ของคณาจารยประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 (รอยละ 100) ซึ่งจะตองถูกตองและครบถวน

อาจารยไดดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

      8. เอกสารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบอยูในภาคผนวก) 

1. ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําที่  

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  

 2. ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน พ.ศ.2561 

3. บันทึกขอแตงต้ังกรรมการประเมินผลการสอน 

4. บันทึกการสงผลงานเผยแพร 

5. ตารางตรวจเอกสารการประเมนิผลการสอน 

6. บันทึกขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

7. ตัวอยางการเกษียณเรื่องสําหรับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

8. จดหมายเชิญประชุม 
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9. ตารางตรวจเอกสารเตรียมประชุมคณะอนุวุฒยาจารย 

10. ตัวอยางการเขียนรายงานการประชุม 

11. บันทึกการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสงไปยังคณะวุฒยาจารย 

 

      9. แบบฟอรมที่ใช (ตัวอยางแนบอยูในภาคผนวก) 

 1. วจ.01  - แบบคําขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 2. วจ.03  - แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 3. วจ.04  - แบบประเมินการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/รอง 

  ศาสตราจารย 

 4. วจ.05  - แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

 5. วจ 4   - แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย /รอง 

  ศาสตราจารย 

 6. วจ 5    - แบบประเมินการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 

 7. วจ 6   - แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 

 8. วจ 7   - แบบประเมินคุณภาพเอกสารคําสอน 

 9. วจ 8   - แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/ รอง  

                                 ศาสตราจารย 

 10. วจ 9   - แบบสรุปผลการสอนตําแหนงศาสตราจารย 

11. วจ 10  - ตารางเสนอช่ือคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ   

                       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

12. วจ 27  - แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทาง 

  วิชาการ 

           13. วจ.28  - สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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10. สรุปผังกระบวนการทํางานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของเจาหนาที่สายปฏิบัติการ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร 

เตรียมวาระการประชุมคณะอนุวุฒยาจารย ประจําคณะอักษรศาสตร 

 

 

  ประเมินผลการสอน 

ประชุมคณะอนุวุฒยาจารย ประจําคณะอักษรศาสตร 

การจัดทําเอกสารหลังการประชุมคณะอนุวุฒยาจารย 

ตรวจเอกสารการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

สงผลการพิจารณาจากคณะอนุวุฒยาจารย  

ไปยังคณะวุฒยาจารย 

กรอกขอมูลอาจารยไดดํารงตําแหนงทางวิชาการลงใน

ระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สงเอกสารการประเมินผลงานทางวิชาการให

ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 
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ผังกระบวนการ/ งาน (Work flow) 
ชื่อกระบวนการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สําหรับเจาหนาทีส่ายปฏิบัติการคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ขอกําหนดสําคัญของกระบวนการ  เจาหนาทีส่ายปฏิบัติการดําเนินการตามข้ันตอนถูกตองครบถวน  
ตัวชี้วัดสําคัญของกระบวนการ     รอยละการดําเนินงานตามข้ันตอนถูกตอง 

ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารท่ีเก่ียวของ ผูรับผิดชอบ 

1 การตรวจเอกสาร 1 ชม. เจาหนาที่ฯ ตรวจเอกสารการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

1. อาจารยผูขอกําหนดตําแหนงฯ    
    กรอกขอมูลไดครบถูกตอง 
2. อาจารยผูขอกําหนดตําแหนงฯ    
    ย่ืนเอกสารไดครบถวน 
ตามเกณฑขอบังคับจุฬาลงกรณฯ
วาดวยการกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการของคณาจารยประจําที่
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 
2561 

1. แบบบันทกึขอกําหนด 
   ตําแหนงทางวิชาการ 
2. วจ.01  
   (ถึงหนาสวนที่ 2) 
3. เอกสารประกอบการสอน   
   (สําหรับ ผศ.) 
   เอกสารคําสอน  
   (สําหรับ รศ.) 
4. CU-CAS 
5. ประมวลรายวิชา 
6. ผลงานทางวิชาการ 
 

เจาหนาที่, 
อาจารยผูขอ

กําหนด
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

2 การประเมินผลการสอน 2 ชม. ลงรับบันทึกการประเมินผลการ
สอน 

อาจารยผูขอกําหนดตําแหนงฯ    
ย่ืนเอกสารไดครบถวนตามเกณฑ
ขอบังคับจุฬาลงกรณฯวาดวยการ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
คณาจารยประจําที่เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ 2561 (หมวด 
2 การประเมินผลการสอน) 

1.บันทึกขอแตงต้ังประเมินผล
การสอน 
2.ประมวลรายวิชา 
3.CU-CAS 
4.เอกสารประกอบการสอน/
เอกสารคําสอน 
5.ผลงานทางวิชาการ 
 
 
 

เจาหนาที่, 
อาจารยผูขอ

กําหนด
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
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ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารท่ีเก่ียวของ ผูรับผิดชอบ 

3 เสนอเรื่องเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารคณะ 

30 นาที ลงรับเอกสาร การขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

ย่ืน แบ บ ฟ อร ม เข าที่ ป ระ ชุม
คณะกรรมการบริหารคณะไดทัน
ตามกําหนด 

1.บันทึกขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ 
2. วจ.01  
(ถึงหนาสวนที่ 2) 
3.ผลงานทางวิชาการ 

เจาหนาที่, 
อาจารยผูขอ

กําหนด
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
4 เตรียมเอกสารประชุมคณะอนุวุฒยา

จารย 
1 วัน เตรยีมเอกสารประชุมคณะอนุวุฒ

ยาจารย 
เตรียมเอกสารไดครบถวนตาม
วาระการประชุม 

1.จดหมายเชิญประชุม 
2.แบบ วจ 10 
3.วจ 01 
4.วจ 19 
5.วจ 20 
6.สวนที่ 4 
 

เจาหนาที่ฯ 

5 ประชุมคณะอนุวุฒยาจารย 3 ช่ัวโมง ประชุมคณะอนุวุฒยาจารย กรรมการพิจารณาครบทุกวาระ 1.รายงานการประชุม 
2.วจ 10 
3.วจ 01 
4.วจ 19 
5.วจ 20 
6.สวนที่ 4 
7.เอกสารการเงิน 

เจาหนาที่ฯ 

6 หลงัการประชุมคณะอนุวุฒยาจารย 1 วัน การจัดทําเอกสารหลังการประชุม
คณะอนุวุฒยาจารย 

สงผลการพิจารณาครบทุกวาระ 1.บันทึการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 
2.วจ 19 
3.วจ 20 
4.สวนที่ 4 
5. บันทึกขอแตงต้ังกรรมการ  
 

เจาหนาที่ฯ 
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ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารท่ีเก่ียวของ ผูรับผิดชอบ 

     ประเมินผลการสอน 
6.วจ 01 03 04 07 
7. CU-CAS 
8. ประมวลรายวิชา 
9. ผลงานทางวิชาการ 
10.ประวัติผูทรงคุณวุฒิ 
 

 

7 ผลการพจิารณา 1 
สัปดาห 

ผลการพจิารณาอาจารยไดรบัการ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จากคณะวุฒยาจารย 

อาจารยไดรับการแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการครบตาม
วาระ 

1.คําสั่งแตงต้ัง เจาหนาที่ฯ 

8 แจงผลการพจิารณาผูทรงคุณวุฒ ิ 1 
สัปดาห 

คณะวุฒยาจารยแจงผลการ
พิจารณาผูทรงคุณวุฒ ิ

ผูทรงคุณวุฒิ ไดรับผลงานทาง
วิชาการประเมินผลงานครบทุก
ทาน 

1.จดหมาย 
2.สําเนา วจ 01 
3.แบบฟอรมประเมนิผลงาน
ทางวิชาการ 
4.คําจํากัดความ 
5.ใบสําคัญรับเงิน 
6.ใบมอบฉันทะ 
 

เจาหนาที่ฯ 

9 ผูทรงคุณวุฒิสงผลงานทางวิชาการครบ  2 เดือน ผลการพจิารณาผลงานทางวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒ ิ

ผูทรงคุณวุฒิสงผลการประเมนิผล
งานทางวิชาการครบทุกทาน 

1.แบบฟอรมประเมนิผลงาน
ทางวิชาการ 
2.วจ 20 
3.แบบสรปุผลการประเมิน 

ผูชวยเลขานุ
การคณะอนุ
วุฒยาจารย 
เจาหนาที่ฯ 
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ปญหา/ ความเส่ียงสําคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา 
ท่ี ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยงสําคัญท่ีพบในการ

ปฏิบัติงาน 
วิธีการแกไขปญหา/ ลดความเสี่ยง 

1 การตรวจเอกสาร 
 

อาจารยผูขอกําหนดตําแหนงฯ ไมศึกษา 
ขอกําหนด ระเบียบ ในการย่ืนเอกสารขอ 
กําหนดตําแหนงทําใหเอกสารไมครบและไม
ถูกตอง และเสียเวลาแกไขเปนอยางมาก 

1. อาจารยผูขอกําหนดตําแหนงฯ ศึกษาขอกําหนด ระเบียบการขอกําหนด 
    ตําแหนงฯ 
2. อาจารยผูขอกําหนดตําแหนงฯ ติดตอเจาหนาที่กอนย่ืนเอกสารขอ 
    กําหนดตําแหนงเพื่อใหเจาหนาที่ไดแนะนําแนวทางปฏิบัติตางๆ  
3. เจาหนาที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี ใหทําบันทึกเชิญอาจารยที่อยู 
   สัญญาปฏิบัติงานที่2 และสัญญาปฏิบัติงานสุดทาย เพื่อรวมกัน 
   วางแผนการเตรียมเอกสาร และเจาหนาที่แนะนําข้ันตอนการขอกําหนด  
   ตําแหนงฯ ใหทราบกอนย่ืนขอกําหนดตําแหนงฯ จริง 

2 ประเมินผลการสอน 
 

เจาหนาที่ฯ พิมพแบบฟอรมผิดพลาด 
เอกสารไมครบ 
 

เจาหนาที่ฯ ตรวจทานการพมิพ ซ้ํา เพื่อลดความผิดพลาด 
จัดทําใบ Check list เพื่อตรวจทานเอกสารที่ใช 
 

3 เสนอเรื่องเขาทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะอกัษร
ศาสตร 

อาจารยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ย่ืน
บันทึกขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใกล
วันที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะอักษร
ศาสตร 

เจาหนาที่ฯ ชวยอาจารยผู ย่ืนขอกําหนดตําแหนงวางแผนการย่ืน หรือ
กําหนดชวงเวลาการย่ืนขอกําหนดตําแหนงภายในวันใด 
 

4 เตรียมเอกสารประชุมคณะอนุวุฒยา
จารย 

เจาหนาที่ฯ พิมพแบบฟอรมผิดพลาด 
เอกสารไมครบ 
 

เจาหนาที่ฯ ตรวจทานการพมิพ ซ้ํา เพื่อลดความผิดพลาด 
จัดทําใบ Check list เพื่อตรวจทานเอกสารที่ใช 

5 ประชุมคณะอนุวุฒยาจารย - กรรมการมีเวลาวางไมตรงกัน นัดประชุม  
  ยาก 
- กรรมการลมืนัดหมายการประชุมคณะอนุ  
  วุฒยาจารย 
- การเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒจิากภาควิชา  
 
  

- กําหนดตารางการประชุมประจําป กําหนดใหประชุมเดือนเวนเดือน 
 
- กอนประชุมคณะอนุวุฒยาจารย 2 อาทิตย โทรยํ้าเตือนกรรมการ 
 
- เจาหนาที่ฯ หารายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกจากแหลงขอมูลอื่น เชน เว็บ 
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ท่ี ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยงสําคัญท่ีพบในการ

ปฏิบัติงาน 
วิธีการแกไขปญหา/ ลดความเสี่ยง 

  ไมตรงตามความเช่ียวชาญของผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

ไซดของคณะที่เกี่ยวของ จากมหาวิทยาลัยอื่น 

6 หลงัการประชุมคณะอนุวุฒยาจารย เจาหนาที่ฯ พิมพแบบฟอรมผิดพลาด 
จัดทําใบ Check list เพื่อตรวจทานเอกสารที่
ใช 
 

เจาหนาที่ฯ ตรวจทานการพิมพ ซ้ํา เพื่อลดความผิดพลาด 
จัดทําใบ Check list เพื่อตรวจทานเอกสารที่ใช 

7 ผลการพจิารณาอาจารยไดรบัการ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จากคณะวุฒยาจารย 

มหาวิทยาลัยจัดทําคําสัง่แตงต้ังลาชา โทรติดตามคําสั่งแตงต้ังจากมหาวิทยาลัย 

8 แจงผลการพจิารณาผูทรงคุณวุฒ ิ ผูทรงคุณวุฒิไมไดรับเอกสารประเมินผลงาน
ทางวิชาการ 

หลั งจากส งผลงานทางวิชาการไปถึงผูท รงคุณ วุฒิ  5 วัน โทรสอบ
ผูทรงคุณวุฒิวาไดรับผลงานทางวิชาการ 

9 ผูทรงคุณวุฒิสงผลงานทางวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิกรอกแบบฟอรมไมครบ เจาหนาที่ฯ ติดPost it ตําแหนงในแบบฟอรมที่ตองทําเครื่องหมายให
ครบถวน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสําหรับเจาหนาท่ีสายปฏิบัติการ 

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1.การตรวจเอกสาร 
ตรวจเอกสารการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ 

เจาหนาที่ฯ ตรวจสอบแบบฟอรมย่ืนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อางอิงจากขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน พ.ศ. 2561 รายละเอียดมีดังน้ี  

 1. บันทึกขอแตงต้ังกรรมการประเมินผลการสอน (เอกสารแนบที่ 1) 
      2. เอกสารประกอบการสอน (ผูชวยศาสตราจารย)/ เอกสารคําสอน (รองศาสตราจารย) 1 เลม พรอมเย็บเลมเรียบรอย 
      3. แบบประเมินผลจากนิสิต (Cu-Cas) ของวิชาเอกสารใน ขอ 2 ประกอบการสอนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา  
      4. แบบประเมินผลจากนิสิต (Cu-Cas) ของวิชาอื่น 1 หรือ 2 วิชา วิชาละ 1-2 ภาคการศึกษา เพื่อแนบประกอบการพิจารณา  
         ประเมินผลการสอน 
      5. ประมวลรายวิชาของวิชาเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน  
      6. แบบ วจ.01 (ถึงหนาสวนที่ 2), วจ.03, วจ.04, ,วจ.05  แบบมีสวนรวมผลงานทางวิชาการ(กรณีที่มีทํางาน 
         รวมกับทานอื่น) , วจ.07 
      7. ผลงานทางวิชาการสําหรับขอกําหนดตําแหนง ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา 3 ชุด 
         - ผลงานทางวิชาการสําหรับสงใหผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ (ฉบับจริงหรือสําเนา หากเปนสําเนา   
           ควรเย็บเลม และมีปกเขาเลมใหสวยงาม) จํานวน 3 ชุด 
         - กรณีเผยแพรผลงานทางวิชาการในลักษณะวารสารทางวิชาการ ผลงานยังไมไดตีพิมพเผยแพร  
           สามารถใบรับรองจากบรรณาธิการวารสารได ใบรับรองจากวารสารมีเน้ือความในจดหมายตองระบุวาจะตีพิมพฉบับใด    
           เมื่อใด หากไมมีขอมูลสวนน้ีถือวาไมเขาเกณฑ จะใชผลงานน้ีย่ืนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไมได   
          *เมื่อวารสารไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว อาจารยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จัดทําบันทึก มีเน้ือความวาขอสงผลการ  
           เผยแพรวารสาร (เอกสารแนบที่ 2) หลังจากไดรับบันทึกน้ี นําบันทึกลงประทบัรบัเรื่องที่งานสารบรรณ วันที่ประทับรับเรื่อง   
           จะเปนที่สภามหาวิทยาลัยไดรับผลงานฉบับเผยแพรแลว 
ทั้งน้ีไดจัดทําใบ Check List สําหรับตรวจเอกสาร (เอกสารแนบที่ 3) 
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2.การประเมินผลการสอน 
ลงรับบันทึกการประเมินผลการสอน 
 

1. เจาหนาที่ฯ นําบันทึกขอแตงต้ังประเมินผลการสอนประทับรับเรื่องที่งานสารบรรณ (เอกสารแนบที่ 4) 
2. เจาหนาที่ฯ จัดทําคําสั่งแตงต้ังกรรมการประเมินผลการสอน (เอกสารแนบที่ 5) มีรายละเอียดดังน้ี 

- เจาหนาที่ฯ บันทึกครั้งที่ประเมินผลการสอน โดยเขียนบันทึกไวในสมุดโนตสวนตัว เน้ือหาในการบันทึก คือ ครั้งที่ประชุม
ประเมินผลการสอน วันที่ เวลา อาจารยที่เขารวมเปนกรรมการประเมินผลการสอนรายช่ือผูทรงคุณวุฒิ (เอกสารแนบที่ 6) 

- เจาหนาที่ฯ โทรนัดกรรมการประชุมประเมินผลการสอน กรรมการประกอบดวย คณบดี หัวหนาภาควิชา ผูชวยเลขานุการ 
อ.วจ. และหัวหนาภาควิชาอื่น (ถามี) 

- เจาหนาที่ฯ จัดทําแบบฟอรมการประเมินผลการสอน มีดังน้ี 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย     – วจ 04 06 07 และ สวนที่ 3  
ตําแหนงรองศาสตราจารย       – วจ 04 07 08 และ สวนที่ 3 
ตําแหนงศาสตราจารย            – วจ 05 09 และ สวนที่ 3 
ดูรายละเอียดขอมูลที่ใสในแบบฟอรมจากเลมเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน แบบฟอรมประเมินผลการสอน 

- เจาหนาที่ฯ แจงหัวหนาภาควิชาที่เปนกรรมการประเมินผลการสอนใหเตรียมรายช่ือผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน สําหรับอานผลงาน
ทางวิชาการ (ผูทรงคุณวุฒิหลัก 3 ทาน และผูทรงคุณวุฒิสํารอง 2 ทาน) 

- วันประชุมประเมินผลการสอน เจาหนาที่ฯ เสริฟเครื่องด่ืมใหแกกรรมการผูเขาประชุม และเจาหนาที่ฯก็ควรอยูรอ ถึงแมจะ
ไมไดเขาประชุม เผื่ออาจารยมีขอสงสัย หรือตองการขอมูลเพิ่มเติมจะสอบถามไดทันที 

- หลังจากประชุมประเมินผลการสอนเสร็จ เจาหนาที่ฯ โทรแจงอาจารยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหเตรียมสงบันทึก
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (เอกสารแนบที่ 7) สวนของอาจารยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เสนอบันทึกผาน
ผูบังคับบัญชาช้ันตน และสงมาที่เจาหนาที่ฯ ดําเนินการตอ 
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3.เสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร 
ลง รั บ เ อกส า ร  ก า รขอกํ า ห นด
ตําแหนงทางวิชาการ 

1. เจาหนาที่ฯ ลงรับบันทึกขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่งานสารบรรณ วันทีง่านสารบรรณประทับรับเรื่องน้ันสําคัญมาก เมื่อ   
   ไดรับเอกสารจากอาจารยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการควรรีบลงประทับรับเรื่องทันที เน่ืองจากวันที่ประทับรับเรื่องจะถือวา 
   เปนวันที่สภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องเชนกัน  
2. เกษียนหนังสือเพื่อเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร (เอกสารแนบที่ 8) มีข้ันตอนดังน้ี  
   - เจาหนาที่ฯ เกษียนหนังสือ ที่ดานหลังบันทึกขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
   - เจาหนาที่ฯ เสนอบันทึกขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหผูชวยเลขานุการคณะอนุวุฒยาจารยลงนาม  
   - เจาหนาที่ฯ เสนอคณบดีลงนามเพื่ออนุมัตินําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร 
   - เสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร 
   - เอกสารเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร ไดแก  
        - บันทึกขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ วจ 01, 03, 04, และ 07  
        - ผลงานสําหรับย่ืนขอกําหนดตําแหนง 1 ชุด ควรเปนฉบับจริง หากผลงานยังไมไดตีพิมพใชเปนสําเนา เย็บเลมใหเรียบรอย 
3.หลังจากผานคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร เจาหนาที่ฯ ลงรับเอกสารที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะอักษร 
   ศาสตร และนําวจ.01 เสนอคณบดีลงนามในหนาสวนที่ 2และ วจ.03 ตอนที่ 2 
หมายเหตุ: เจาหนาที่ฯ ชวยแนะนําอาจารยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การวางแผนชวงเวลาข้ันตอนการย่ืนเอกสารขอกําหนด   
             ตําแหนง อยางเชนควรย่ืนเอกสารการขอกําหนดตําแหนงในชวงกอนประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร   
             ประมาณ 1 – 2 อาทิตย เพื่อใหมีเวลาประชุมประเมินผลการสอน และดูชวงเวลาใหเขาทันประชุมคณะอนุวุฒยาจารย  
             ประจําคณะอักษรศาสตร  

4.เตรียมเอกสารประชุมคณะอนุวุฒยาจารย 
เตรียมเอกสารประชุมคณะอนุวุฒยา
จารย 

1. เจาหนาที่ฯ ทําจดหมายเชิญประชุม (เอกสารแนบที่ 9) 
2. ประชุมคณะอนุวุฒยาจารยประจําคณะอักษรศาสตร จัดประชุมที่อาคารจามจุรี 4 ช้ัน 3 สํานักอธิการบดี (จองหองประชุมกับ   
    เจาหนาที่ฯ ของคณะวุฒยาจารย หองประชุมมี 2 หอง หองประชุมเล็ก และหองประชุมใหญ *ควรเลือกใชหองประชุมใหญ       
    น่ังสบาย)  
3.วาระสําหรับการประชุมคณะอนุวุฒยาจารย ประจําคณะอักษรศาสตร (เอกสารแนบที่ 10) มีดังน้ี 
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   การพิจารณารายช่ือผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 
- หนาสรุปผลงานสําหรับขอกําหนตําแหนงทางวิชาการ 
- วจ10 
- สําเนา วจ 01 
- ผลงานขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 1 ชุด 

  การพิจารณาผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  
- วจ 27 
- วจ 28 
- สวนที่ 4 
- สรุปความคิดเห็นของการประเมินผลงานทางวิชาการ 

  เรื่องอื่นๆ หากม ี 
4. การจัดเรียงเอกสารเขาแฟม (เอกสารแนบที่ 11) ดังน้ี 
    - ใบสรุปวาระการประชุม  
    - รายงานการประชุมครั้งกอน 
    - พิจารณาผลการประเมินผูทรงคุณวุฒิ เรียงจาก 1.สรุปความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 2.วจ 28 
    - พิจารณารายช่ือผูทรงคุณวุฒิ เรียงจาก 1.หนาสรุปผลงานขอกําหนดตําแหนง 2. สําเนา วจ01  3. วจ10 
5. เตรียมแฟมรายช่ือผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  
6. เตรียมเอกสาร วจ 27, วจ 28  และสวนที่ 4 ใสแฟมเสนอลงนาม สําหรับใหกรรมการลงนาม 
7. เอกสารการเงิน ไดแก  
   - บันทึกขออนุมัติเบี้ยประชุมและคาพาหนะเดินทาง  
   - ใบสําคัญรับเงิน  
   - บันทึกเบิกคานํ้าชา กาแฟ และ อาหารวาง 
8. เจาหนาที่ฯ ซื้อขนมจัดประชุมตามจํานวนผูเขาประชุม ขนมสําหรับจัดประชุมซือ้ 2 อยาง ควรเนนเปนแบบเพื่อสขุภาพ เชน ผลไม   
   ขนมที่ไมหวานมาก  **เงินสําหรับซือ้ขนมจดัประชุมผูชวยเลขานุการคณะอนุวุฒยาจารยจะเบกิจากเงนิรองจายมาใหเจาหนาที่ฯ** 
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5.ประชุมคณะอนุวุฒยาจารย 
ประชุมคณะอนุวุฒยาจารย 1.ประชุมคณะอนุวุฒยาจารย กําหนดประชุม เดือนเวนเดือน  **วาระของกรรมการคณะอนุวุฒจารยประจําคณะอักษรศาสตร มี   

   วาระคราวละ 2 ป (เอกสารแนบที่  12)  
2.ในวันประชุมคณะอนุวุฒยาจารย นําขนมจัดประชุมใหแมบานประจําช้ัน พรอมทั้งแจงจํานวนผูเขาประชุม 
3.เจาหนาที่ฯ วางแฟมการประชุมตามตําแหนงที่น่ังกรรมการ (กรรมการจะมีตําแหนงที่น่ังประจํา)   
4.กรรมการมาถึงหองประชุม เจาหนาที่ฯ คอยดูจังหวะที่เหมาะสม มอบเงินคาเบี้ยประชุมใหกรรมการไดทันที โดยใหกรรม 
   ลงนามในใบสําคัญรับเงินที่ไดเตรียมไวแลว 
5.เมื่อกรรมการมาครบ ประธานจะกลาวเปดการประชุม และอานพิจารณารายงานการประชุมครั้งกอน 
6.ผูชวยเลขานุการคณะอนุวุฒยาจารยอานวาระการประชุม โดยเรียงจากผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ตอดวยพิจารณารายช่ือ 
  ผูทรงคุณวุฒิ และเรื่องอื่นๆ (หากมี) 
7.เจาหนาที่ฯ เตรียมรายช่ือผูทรงคุณวุฒินอกเหนือจากในบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยดูจากผูขอ 
  กําหนดตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาใด หาขอมูลจากเว็ปไซดมหาวิทยาลัยอื่นมีอาจารยที่พอจะอานงานวิชาการของอาจารยทาน 
  ได (เตรียมไวเผื่อเสนอกรรมการพิจารณา) 
8.หลังจากจบทุกวาระแลว เจาหนาที่ฯ นําแฟมแบบฟอรม วจ 27, วจ 28, สวนที่ 4 ใหกรรมการลงนามใหครบ เจาหนาที่ฯ ตวรจให 
  ดีวากรรมการลงนามครบหรือยัง สวนที่คณบดีตองลงนาม ใหกลับมาใสแฟมเสนอคณบดีลงนามที่คณะอักษรศาสตรภายหลัง 
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6.หลังการประชุมคณะอนุวุฒยาจารย 
การจัดทําเอกสารหลังการประชุม
คณะอนุวุฒยาจารย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังประชุมคณะอนุวุฒยาจารย มีรายละเอียดดังน้ี 
1.เจาหนาที่ฯ ทําเอกสารเบิกเงินคาเบี้ยประชุม และคาอาหารวาง สงเบิกฝายการเงิน 
- เบิกเงินคาเบี้ยประชุม แนบเอกสารดังน้ี บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน ใบสําคัญรับเงิน สําเนาคําสั่งแตงต้ังกรรมการ อ.วจ. และสําเนา
บัตรประชาชน 
- เบิกเงินคาอาหารวาง แนบเอกสารดังน้ี บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน ใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตรประชาชนของผูขาย 
2.เตรียมเอกสารสงออกไปที่คณะวุฒยาจารย (เอกสารแนบที่ 13) 
- ผลการพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สงเอกสารดังน้ี บันทึกนําสง, วจ 27, วจ 28, สวนที่ 4 ใบประเมินผูทรงคุณวุฒิ   
  3 ทาน จัดทําpowerpoint โดย copy ไฟล วจ 19 มาใสใน powerpoint (สงไฟล  powerpoint ไปทางเมลของเจาหนาที่ฯ คณะ 
  วุฒยาจารย) 
-พิจารณารายช่ือผูทรงคุณวุฒิ สงเอกสารดังน้ี บันทึกนําสง, วจ 10, วจ 01-หนาสวนที่ 2, แบบฟอรมประเมินผลการสอน  Cu-cas,  
 ประมวลรายวิชา และผลงาน 1 ชุด 
- กอนสงเอกสารควรสแกนเอกสารทั้งหมดจัดเก็บในไฟลของอาจารยทานน้ัน 
- การสงเอกสารไปยังคณะวุฒยาจารย ควรสงภายในวันที่ 10 ของเดือนเพื่อคณะวุฒยาจารยจะไดนําเอกสารเขาที่ประชุมคณะวุฒยา 
  จารยไดทันในเดือนถัดไป หากสงชาอาจตองรอเขาเดือนตอไป 
3. รายงานการประชุม (การจัดทํารายงานการประชุม เขียนตามแบบฟอรมตามวาระ เอกสารแนบที่ 14) 
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7.ผลการพิจารณา 
ผลการพจิารณาอาจารยไดรบัการ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จากคณะวุฒยาจารย 

1. ผลการพิจารณา - คณะอนุวุฒยาจารยจะนําผลการพจิารณาการขอกําหนดตําแหนงเขาทีป่ระชุมคณะวุฒยาจารยชวงตนเดือน  
    และเสนอสภามหาวิทยาลัยชวงปลายเดือน หลังจากผลเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแลว คณะอนุวุฒยาจารยรบัรองผล และ 
    ประกาศที่ขาวประกาศจากคณะอนุวุฒยาจารย แจงขาวประกาศในสัปดาหถัดไปจากการประชุมสภาชวงประมาณวันพุธ เวลา 
    บายๆ นําหนาประกาศขาวแจงฝายจัดทําเทวาลัย เพือ่ลงขาวแสดงความยินดีกับอาจารยที่ไดตําแหนงทางวิชาการ 
2. คณะวุฒยาจารยจะนําผลสงตอไปทีฝ่ายบุคคลของมหาวิทยาลัย ฝายบุคคลของมหาวิทยาลัยจะจัดทําคําสัง่แตงต้ัง ประมาณ 1 -2  
   เดือน จะสงประกาศมาที่คณะอักษรศาสตร  ฝายบุคคลจะเกษียณเรื่องมาที่คณะอนุวุฒยาจารย เจาหนาที่ฯ สแกนเกบ็คําสั่งแตงต้ัง 
   ต้ัง และคียขอมูลการเลื่อนตําแหนงทีห่นาเว็ปของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา การกรอกขอมูลลงระบบ ของสํานักงาน 
   คณะกรรมการอุดมศึกษามีข้ันตอนดังรายละเอียดดังน้ี 
   - เลือกหัวขอ เลือ่นตําแหนงทางวิชาการ และใส password   
   - ใสเลขบัตรประชาชนของอาจารยที่จะเลื่อนตําแหนง (เลขบัตรประชาชนของอาจารยมเีอกสารรายละเอียดของบัตรประชาชน)  
     หรือหากไมมีขอขอมูลไดจากฝายบุคคล ขอมลูที่ตองกรอกในระบบสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  คือ 1 ประกาศคําสั่ง 
     เลขที่ สาขาวิชา ผลงาน ผูทรงคุณวุฒ ิ

8.แจงผลการพจิารณาผูทรงคุณวุฒ ิ
คณะวุฒยาจารยแจงผลการพิจารณา
ผูทรงคุณวุฒ ิ

1.หลังจากประชุมคณะวุฒยาจารย เจาหนาที่ฯ คณะวุฒยาจารยจะแจงยืนยันผูทรงคุณวุฒิมาที่คณะ แตหากผูทรงคุณวุฒิเปน 
   คนนอกบัญชีรายช่ือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตองรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตอนสิ้นเดือน 
2.เมื่อทราบรายช่ือผูทรงคุณวุฒิ เจาหนาที่ฯ เตรียมรายละเอียดการติดตอผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ช่ือ หนวยงาน เบอรโทรศัพท ที่อยู   
  และแจงผูชวยเลขานุการ เพื่อทามทาบผูทรงคุณวุฒิตามลําดับที่กําหนดจากคณะวุฒยาจารย 
3.หลังจากที่ผูชวยเลขานุการ ติดตอทาบทามผูทรงคุณวุฒิครบ 3 ทานแลว เจาหนาที่ฯ จัดทําบันทึกขอใหออกคําสั่งแตงต้ัง 
  ผูทรงคุณวุฒิ เสนอคณบดีลงนาม และสงไปที่คณะวุฒยาจารยเพื่อออกประกาศแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิตอไป 
4.หลังจากไดรับประกาศแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ สแกนเก็บเปนไฟลไว สวนตัวจริงมอบใหผูชวยเลขานุการ เจาหนาที่ฯจัดเตรียมสงออก 
   ผลงานทางวิชาการไปยังผูทรงคุณวุฒิ มีรายการที่สงออกรายละเอียดดังน้ี 
   - จดหมายนําสง 
   - สําเนา วจ.01 
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- แบบฟอรมประเมินผลงาน จําแนกตามลักษณะผลงานที่ย่ืนขอกําหนดตําแหนง 
- คําจํากัดความของการประเมินผลงานทางวิชาการ 
- ใบสําคัญรับเงิน  
- ใบมอบฉันทะ 
- ใบขอสําเนาบัตรประชาชนจากผูทรงคุณวุฒิ 
- ซองสําหรับใหผูทรงคุณวุฒิสงผลประเมินกลับมาที่คณะอักษรศาสตร พรอมติดแสตมปที่ซองราคาแสตมป 40 บาท 
* ในแบบฟอรมประเมิน ใบสําคัญรับเงิน และใบมอบฉันทะ ควรทําเครื่องหมายบอกตําแหนงที่ผูทรงคุณวุฒิตองทําเครื่องหมายใน 
  สวนไหนบาง 
- สงออกผูทรงคุณวุฒิ สงแบบลงทะเบยีนแบบตอบรับ หลังจากสงจดหมายแบบลงเบียนตอบรับ จะไดรับใบเสร็จจากไปรษณีย นํามา 
  สแกน แลวนําไปเบิกเงินคาสงไปรษณียกับฝายการเงิน (คาไปรษณียเจาหนาที่ฯ ตองสํารองจายไปกอน และนํามาเบิกภายหลัง) 
  หลังจากสงเอกสารไปที่ผูทรงคุณวุฒิผานไปประมาณ 5 วันหลังน้ัน โทรไปสอบถามผูทรงคุณวุฒิวาไดรับเอกสารประเมินหรือยัง 
- กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิอานผลงานทางวิชาการ 2 เดือนเมื่อครบกําหนดโทรติดตามการอานผลงานทางวิชาการ หากยังไมเสร็จ  
  คอยๆพูดกับผูทรงคุณวุฒิวาขอใหสงมากอนวันที่ประชุมคณะอนุวุฒยาจารยในครั้งถัดไป เพื่อจะไดเขาที่ประชุมไดทัน  
  เมื่อไดรับผลประเมินครบ 3 ทาน ทําบันทึกขอเบิกเงินคาอานผลงานใหผูทรงคุณวุฒิ แนบเอกสารดังน้ี 

- บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 3  ใบ ทานละ 1 ใบ 
- ใบสําคัญรับเงิน ใบมอบฉันทะ 
- สําเนาบัตรประชาชน  
-    คําสั่งแตงผูทรงคุณวุฒิ 

- สงบันทึกขออนุมัติเบกิเงนิไปที่ฝายการเงนิ ฝายการเงินจะดําเนินการประมาณ 1 เดือน ผูชวยเลขานุการจะไดรับแจงใหไปรับเช็คคา   
  อานผลงานของผูทรงคุณวุฒิ 
- เจาหนาที่ฯ นําเช็คไปเขาบัญชีผูทรงคุณวุฒิตามเลขที่บัญชีที่แจงไวใบมอบฉันทะ 
- หลังจากโอนเช็คเขาบัญชีผูทรงคุณวุฒิแลว สแกนเก็บสลิบการโอนเงินเปนไฟลของอาจารยขอกําหนดตําแหนง  
- เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายขอบคุณ และแนบเอกสารดังน้ี 
     -   จดหมายขอบคุณ 
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     -   สลิปการโอน ใบหักภาษี ณ ที่จาย  
     -   สงจดหมายไปผูทรงคุณวุฒิแบบลงทะเบียนตอบรับ 
*คาสงไปรษณียเจาหนาที่ฯ สํารองจายไปกอน แลวคอยนํามาเบิกภายหลัง 

9. ผูทรงคุณวุฒิสงผลงานทางวิชาการ 
ผลการพจิารณาผูทรงคุณวุฒิที่
ประชุมคณะอนุวุฒยาจารย 

- ผูทรงคุณวุฒิจะทยอยสงผลการประเมินมาที่คณะอักษรศาสตรครบ 3 ทาน โดยสงมาทางไปรษณีย หรือบางครั้งอาจนํามาใหดวย 
  ตนเอง เจาหนาที่ฯ เปดซองประเมินผลงาน ตรวจความเรียบรอยวาผูทรงคุณวุฒิทําเครื่องหมายครบทุกชองไหม หลังจากน้ันโทร  
  แจงผูทรงคุณวุฒิวาไดรับผลงานเรียบรอย และสงผลการประเมินใหผูชวยเลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย  
- ผูทรงคุณวุฒิสงผลงานมาครบทั้ง 3 ทาน ผูชวยเลขานุการคณะอนุวุฒยาจารยจะสรุปผลการประเมินผูทรงคุณวุฒิ  
  และสงไฟลสรุปผลการประเมิน และ วจ 20 ใหเจาหนาที่ฯ   
- เจาหนาที่ฯ จัดทําเอกสารเตรียมเขาประชุมคณะอนุวุฒยาจารย  
 

10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
10.1 การทําเรือ่งขออนุมัติยืมเงินรอง 
       จายประจําปงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ จัดทําเรื่องขออนุมัติยืมเงินรองจายชวงเดือนตุลาคม (เอกสารแนบที่ 15) และคืนเงินรองจายชวงกอนเดือน
สิงหาคม (เอกสารแนบที่ 16) ของแตละป ฝายการเงินจะมีบันทึกแจงการคืนรองจายมาใหทราบ 

10.2 การเสนอบันทกึขอแตงต้ัง 
       กรรมการคณะอนุวุฒยาจารย 

กรรมการคณะอนุวุฒยาจารย มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  หมดวาระประมาณชวงเดือนธันวาคม กอนหมดวาระเจาหนาที่ฯ 
แจงใหผูชวยเลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย เสนอคณบดีทาบทามกรรมการคณะอนุวุฒยาจารย กอนหมดวาระการดํารงตําแหนง 

10.3 การใหคําปรกึษาอาจารยที ่
       กําลังจะย่ืนขอกําหนดตําแหนง 

เจาหนาที่ฯ สามารถใหคําปรึกษาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการกับอาจารยที่มีความประสงคจะย่ืนขอกําหนดตําแหนง 
ทั้งน้ี ควรบันทึกประเด็นการปรึกษา (เอกสารแนบที่ 17) 

10.4 การติดตามอาจารยย่ืนขอ 
       กําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
       กรณีใกลหมดสัญญาปฏิบัติงาน 

เจาหนาที่ฯ รวมกับผูชวยเลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย ติดตามอาจารยที่ใกลหมดสัญญาปฎิบัติงาน  
โดยเจาหนาที่ฯ ขอไฟลสัญญาการปฏิบัติงานจากฝายบุคคล ตรวจดูทานใดมีระยะเวลาสัญญาชวง 2 ปสุดทาย หรือ กอนหมดสัญญา
สุด หรืออาจารยบรรจุใหม 
กรณีอาจารยที่ใกลหมดสัญญา/ใกลหมดสัญญาปฏิบัติงานสุดทาย สงบันทึกเชิญ มารวมพูดคุยถึงแผนการขอกําหนดแหนงทาง
วิชาการ ปญหาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
กรณีอาจารยใหม จัดทําแบบฟอรมสอบถามแผนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการ 
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บรรณานุกรม 

- ขัอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวย การกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําทีเ่ปน

พนักงานมหาวิทยาลัย 

- คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการตรวจสอบเอกสารการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการคณาจารยประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยระดับผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 

ของคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยนางสาวทิพนิภา  ช่ืนสกุล 

 



ภาคผนวก  

(เอกสารที่เก่ียวของในการปฏิบัติงาน) 

 



  เอกสารแนบท่ี 1 

 

                  บันทึกขอความ 

สวนงาน    คณะอักษรศาสตร  ฝายบริหาร  งานบร ิโทร. 84870  
ท่ี ศธ 0512.23/             วันท่ี       มิถุนายน  2555 
เร่ือง   แตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
  
เรียน      หัวหนาภาควิชา.................................. 
  

ดวย.............ช่ือ-นามสกุล...............ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตําแหน ง  (อาจารย ,ผู ช วยศาสตราจารย ,รองศาสตราจารย ,ศาสตราจารย ) ประจํ าภาควิชา
.......................................คณะอักษรศาสตร มีความประสงคจะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับ 
(ผูชวยศาสตราจารย , รองศาสตราจารย, ศาสตราจารย) จึงใครขอใหคณะอักษรศาสตรดําเนินการแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการเรียนการสอน และขอสงเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคํา
สอน และแบบประเมินผลปลายปดและปลายเปดและขอสงผลงานทางวิชาการฉบับจริงมาพรอมกับบันทึก
น้ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป  จักเปนพระคุณย่ิง 
 

                

 
 
                    ...................................................................................... 
                            ช่ือ-นามสกุล                       
                                   
 
 
 
 
 



  เอกสารแนบท่ี 2 

 

                  บันทึกขอความ 

สวนงาน    คณะอักษรศาสตร  ฝายบริหาร  งานบร ิโทร. 84870  
ท่ี ศธ 0512.23/             วันท่ี       มิถุนายน  2555 
เร่ือง   ขอสงผลงานการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
  
เรียน      คณบดีคณะอักษรศาสตร 
  

ดวย.............ช่ือ-นามสกุล...............ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตําแหนง (อาจารย,ผูชวยศาสตราจารย,รองศาสตราจารย,ศาสตราจารย) สาขาวิชา......................ภาควิชา
.......................................คณะอักษรศาสตร  ขอส งผลงานการ เผยแพรผลงานทางวิชาการ                     
ขอ.................................................................................................................................................................. 
ทั้งน้ีแนบผลงานมาพรอมกันน้ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป  จักเปนพระคุณย่ิง 
 

                

 
 
                    ...................................................................................... 
                            ช่ือ-นามสกุล                       
                                   
 
 
 
 
 



  เอกสารแนบท่ี 3 

 

ตารางตรวจเอกสารประเมินผลการสอน 

ทํา
เครื่องหมาย 

รายการ หมายเหตุ 

 บันทึกขอแตงต้ังกรรมการประเมินผลการสอน  
 เอกสารประกอบการสอน (ผูชวยศาสตราจารย)  
 เอกสารคําสอน (รองศาสตราจารย)  
 แบบประเมินผลจากนิสิต (Cu-Cas) ของวิชาเอก

สารประกอบการสอน /เอกสารคําสอน 
 

 แบบประเมินผลจากนิสิต (Cu-Cas) ของวิชาอื่น 1-2 วิชา  
 ประมวลรายวิชาของวิชาเอกสารประกอบการสอน/

เอกสารคําสอน 
 

 ผลงานสําหรบัขอกําหนดตําแหนง  
กรอกแบบฟอรม  

 ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย      

วจ 04 06 07 และ สวนที่ 3  

 

 ตําแหนงรองศาสตราจารย        
วจ 04 07 08 และ สวนที่ 3 

 

 ตําแหนงศาสตราจารย             
วจ 05 09 และ สวนที่ 3 

 



  เอกสารแนบท่ี 4 

 

                  บันทึกขอความ 

สวนงาน    คณะอักษรศาสตร  ฝายบริหาร  งานบร ิโทร. 84870  
ท่ี ศธ 0512.23/             วันท่ี       มิถุนายน  2555 
เร่ือง   แตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
  
เรียน      หัวหนาภาควิชา.................................. 
  

ดวย.............ช่ือ-นามสกุล...............ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตําแหน ง  (อาจารย ,ผู ช วยศาสตราจารย ,รองศาสตราจารย ,ศาสตราจารย ) ประจํ าภาควิชา
.......................................คณะอักษรศาสตร มีความประสงคจะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับ 
(ผูชวยศาสตราจารย , รองศาสตราจารย, ศาสตราจารย) จึงใครขอใหคณะอักษรศาสตรดําเนินการแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการเรียนการสอน และขอสงเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคํา
สอน และแบบประเมินผลปลายปดและปลายเปดและขอสงผลงานทางวิชาการฉบับจริงมาพรอมกับบันทึก
น้ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป  จักเปนพระคุณย่ิง 
 

                

 
 
                    ...................................................................................... 
                            ช่ือ-นามสกุล                       
                                   
 
 
 
 
 



  เอกสารแนบท่ี 5 
 

 
 

 คําสั่ง  คณะอักษรศาสตร 
ที่             /2562 

เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
-------------------------------------------------- 

 

  เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ

คณาจารยประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2561  คณะอักษรศาสตรจึงแตงต้ังผูมตํีาแหนงและนามตอไปน้ี  

เปนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนครั้งที่ 1/2562 ของบุคลากรผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ

อาจารยหัตถกาญจน  อารีศิลป ผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยวิธีปกติ ในสาขาวิชาวรรณคดีไทย 

ดังน้ี 

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร    ประธานอนุกรรมการ 

2. หัวหนาภาควิชาภาษาไทย    อนุกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา  อนุกรรมการและเลขานุการ 

      

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 สั่ง  ณ  วันที่          เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562  

 

 

 
                           (ศาสตราจารย ดร.กิ่งกาญจน เทพกาญจนา) 
                     คณบดีคณะอักษรศาสตร 



  เอกสารแนบท่ี 6 
 

ตัวอยางการบันทึกประชุมประเมินผลการสอน 

 

1.ประชุมประเมินผลการสอน .........................ช่ืออาจารย..............................................สาขาวิชา........................ 

ครั้งที่................/25.................  วันที่..................................................................................... 

ช่ือกรรมการ  1…………………………………………………………………………………………………… 

  2…………………………………………………………………………………………………… 

  3……………………………………………………………………………………………………. 

  4……………………………………………………………………………………………………. 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ 1…………………………………………………………………………………………………… 

  2…………………………………………………………………………………………………… 

  3……………………………………………………………………………………………………. 

  4……………………………………………………………………………………………………. 



  เอกสารแนบท่ี 7 

 

                  บันทกึข้อความ 

ส่วนงาน    คณะอกัษรศาสตร์  ฝ่ายบริหาร  งานบริหารและธุรการ โทร. 84870  

ที่ ศธ 0512.23/             วนัที่       มิถุนายน  2555 

เร่ือง   ขอรับการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 

  

เรียน      หวัหนา้ภาควิชา.................................. 
  

ข้าพ เจ้ามีความ ประสงค์จะข อรับ การพิ จารณ ากําห น ดตําแห น่ งท างวิชาการ ระดับ                     

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์, รองศาสตราจารย,์ ศาสตราจารย)์ จึงใคร่ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดัง

รายการต่อไปน้ี 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิา..............................  เร่ือง ...............................  

2. ประมวลรายวิชา รายวิชา..............................  เร่ือง ............................... 

3. Cu-cas    1.  รายวิชา........................เร่ือง................................. 

                สอนในภาคการศึกษา ตน้  ปีการศึกษา 2557  

       สอนในภาคการศึกษา ตน้  ปีการศึกษา 2557 

        2.   รายวิชา........................เร่ือง................................. 

                สอนในภาคการศึกษา ตน้  ปีการศึกษา 2557  

       สอนในภาคการศึกษา ตน้  ปีการศึกษา 2557 

4. แบบ วจ.01 

5.  แบบ  วจ. 

6.  แบบ  วจ. 

7.  แบบ  วจ.  

8. ผลงานทางวิชาการฉบบัจริง และสาํเนา จาํนวน 3 รายการ รายการละ 3 ชุด 

8.1 รายงานการวิจยัเร่ือง 

8.2 บทความวิจยัเร่ือง 

 5.3  บทความทางวิชาการ 

 5.4  ................ 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดว้ย  จกัเป็นพระคุณยิง่         

    

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

                            ช่ือ-นามสกุล                       



  เอกสารแนบท่ี 8 

 

เรียน ผูชวยคณบดี (รศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา) 
 
 เห็นควรนําเรื่องเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
บรหิารคณะอักษรศาสตร วาระเรือ่งเสนอเพื่อพจิารณา 
 
 
   (นส.ทพินิภา  ช่ื       นสกุล) 
            ...........................ตําแหนง........................ 
 
เรียน  คณบดีคณะอักษรศาสตร 
 
 เพื่อเสนอคณะกรรมการบรหิารคณะอกัษรศาสตร 
วาระเรือ่งเสนอเพื่อพจิารณา 
 
 
         (รศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา) 
                    ...........................ตําแหนง........................ 
 



  เอกสารแนบที่ 9 
 

 
 
ท่ี  ศธ 0512.23/                         คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 
 
 

         มีนาคม  2562 
 

เร่ือง    ขอเชญิประชุม 
เรียน    ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชยศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน 
 

  ดวยจะมีการประชุมคณะอนุวุฒยาจารย  (อ.วจ.) ประจําคณะอักษรศาสตร  คร้ังท่ี 2/2562                  
วันอังคารท่ี 2 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสํานักงาน สภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารจามจุรี 4  
(อาคารสํานักงานอธิการบดี)  โดยมีวาระการประชุมดังน้ี 

1.  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2562  
2.  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   

2.1 พิจารณาผลงานขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยหัตถกาญจน  อารีศิลป     
ผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาวรรณคดีไทย  
      3.    เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
  
             จึงเรียนมาเพ่ือเขาประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวดวย  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 
 
 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                        (ศาสตราจารย ดร.ก่ิงกาญจน เทพกาญจนา) 
        คณบดีคณะอักษรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูประสานงาน นางสาวทิพนิภา  ช่ืนสกุล     
โทรศัพท  0 -2218-4885   
 
 



  เอกสารแนบที่ 10 
 

ประชุมคณะอนุวุฒยาจารย  ประจําคณะอกัษรศาสตตร ครั้งที่ 2/2560 
วันอังคารที ่11 เมษายน 2560 ณ หองประชุม 1 อาคารจามจุร ี4 

 

วาระการประชุมดังนี้ 
1. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 

 

2. พิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ                 
รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงกาญจน เทพกาญจนา ขอกําหนดตําแหนง
ศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาศาสตร 

 

3. พิจารณาผลงานขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของผูชวยศาสตราจารย
สาวิตรี เจริญพงศ ขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย  ในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร 

 

4. พิจารณาผลงานขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ดร.วริตตา      
ศรีรัตนา ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

5. พิจารณาผลงานขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประไพพรรณ   
พ่ึงฉิม ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาภาษาไทย 

 

6. พิจารณาผลงานขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ดร.ทองทิพย    
พูลลาภ ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาแปลและลาม 
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ประชุมคณะอนุวุฒยาจารย  ประจําคณะอกัษรศาสตร ครั้งที่ ......... 
วัน................................ ณ หองประชมุ 1 อาคารจามจุรี 4 

 
ทํา

เครื่องหมาย 
รายการ หมายเหตุ 

 ใบสรปุวาระการประชุม  
 รายงานการประชุมครัง้กอน  

 
พิจารณาผลการประเมินฯ 

ช่ือ วจ 27 วจ 28 สวนที่ 4 ผลงาน 
     
     
     

 
พิจารณารายช่ือผูทรงคุณวุฒิ 

ช่ือ วจ 10 วจ 01 ผลงาน หมายเหตุ 
     
     
     

 
เอกสารการเงิน 

ใบขออนุมัติ ใบสําคัญรับ
เงิน 

ใบสําคัญรับ
เงินคาขนม 

ผลงาน 
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กําหนดการประชุมคณะอนุวุฒยาจารย ประจําคณะอักษรศาสตร 

ประจําป 2562 

ลําดับ ครั้งที่  วันที่ประชุม 
1  ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 
2 ครั้งที่ 2       วันที่ 2 เมษายน 2562 
3       ครั้งที่ 3   วันที่ 4 มิถุนายน  2562 
4 ครั้งที่ 4 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 
5 ครั้งที่ 5 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
6 ครั้งที่ 6 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 

 

 



เอกสารแนบที่ 13

ลําดับ รายการ หมายเหตุ

1 บันทึกนําสง

2 วจ 27 

3 วจ 28

4 สวนที่ 4

5 ใบประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน

6 Powerpoint สรุปผลงานตามแบฟอรม วจ 27

7 รายงานการประชุม

8 สแกนเอกสาร

ผลการพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิ

ลําดับ รายการ หมายเหตุ

1 บันทึกนําสง

2 วจ 10

3 วจ 01 ฉบับจริง

4 แบบฟอรมประเมินผลการสอน

5 ประเมินผลการสอน Cu-cas

6 ประมวลรายวิชา

7 ผลงานทางวิชาการ

8 สแกนเอกสาร

เอกสารสงออกคณะวุฒยาจารย หลังการประชุมคณะอนุวุฒยาจารย

ผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ
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รายงานการประชุมคณะอนุวุฒยาจารย ประจําคณะอกัษรศาสตร  
ครั้งที ่ ..../2562 

วันที่  ........................................ 
ณ  หองประชุมสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน 3  อาคารจามจุรี 4  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เขาประชุม 
1. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปราณี กลุละวณิชย  ประธานคณะอนุวุฒยาจารย 
2. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ศิราพร ณ ถลาง  อนุวุฒยาจารย 
3. ศาสตราจารยกิตติคุณถนอมนวล โอเจรญิ  อนุวุฒยาจารย 
4. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุวิไล  เปรมศรรีัตน  อนุวุฒยาจารย 
5. ศาสตราจารย ดร.กิ่งกาญจน เทพกาญจนา  เลขานุการ 
6. รองศาสตราจารย ดร.อรรถยา สวุรรณระดา  ผูชวยเลขานุการ  
ผูรวมประชุม 
1. นางสาวคุณาสิริ เกตุปมา    เจาหนาที่สํานักงาน (วจ.) 
2. นางชิษณุชา จั่นวงษ     เจาหนาที่สํานักงาน (วจ.) 
2. นางสาวทิพนิภา ช่ืนสกุล    เจาหนาที่สํานักงาน (อ.วจ.) 
 
เปดประชุมเวลา  13.00  น. 
วาระที่ 1 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 6/2561 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะอนุวุฒยาจารย (อ.วจ.) ประจําคณะอักษรศาสตร ครั้ง
ที่ 6/2561 แลว 
 
วาระที่ 2 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา       
 2.1 รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒทิําหนาทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพือ่ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
       2.1.1 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ดารินทร  ประดิษฐทัศนีย   พนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาวรรณคดี
อังกฤษ โดยวิธีที่  1  มีผลงานที่เสนอขอกําหนดฯ  คืองานวิจัย 2 เรื่อง  และหนังสือ 1 เรื่อง ผลการ
พิจารณาของผูทรงคุณวุฒิฯ ทั้ง 3 ทาน เห็นวางานวิจัย 2 เรื่อง คุณภาพอยูในระดับ “ดีเดน”  และ
หนังสือ 1 เลม คุณภาพอยูในระดับ “ดีเดน” คุณภาพอยูในเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และไม
พบวามีการละเมิด จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เห็นควร
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ ต้ังแตวันที่ 13 กันยายน  2561 ซึ่งเปน
วันที่สภามหาวิทยาลัยไดรับผลงานฉบับเผยแพรแลว 
      ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
คณาจารยประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 หมวด 6 ขอ 28 ในกรณีการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจายมีผลการประเมิน
เปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑที่สภามหาวิทยาลัย
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กําหนด คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมตองมาประชุม โดยใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
                          ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบกับผลการประเมินและผลการตัดสินของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ และใหเสนอ วจ. พิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
      2.1.2  อาจารยสมจิต จิระนันทิพร พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ประจํา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิธีที่ 1 มี
ผลงานที่เสนอขอกําหนดฯ  คือผลงานวิจัย 2 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง ผลการพิจารณาของ
ผูทรงคุณวุฒิฯ ทั้ง 3 ทาน เห็นวาผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ขอ 4.1.1.1  คุณภาพอยูในระดับ “ดีมาก” 
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 ขอ 4.1.1.2 คุณภาพอยูในระดับ “ดี” และบทความวิชาการ 1 เรื่อง คุณภาพอยูใน
ระดับ “ดี” คุณภาพอยูในเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และไมพบวามีการละเมิด จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เห็นควรใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้ังแตวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนวันที่สภามหาวิทยาลัย
ไดรับผลงานฉบับเผยแพรแลว 
      ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
คณาจารยประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 หมวด 6 ขอ 28 ในกรณีการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจายมีผลการประเมิน
เปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมตองมาประชุม โดยใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
                          ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบกับผลการประเมินและผลการตัดสินของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ และใหเสนอ วจ. พิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
       2.1.3  อาจารย ดร.กัญญา วัฒนกุล พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
หลักสูตรไทยศึกษา ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาไทยศึกษา โดยวิธีที่ 2 แบบที่ 2.1 มี
ผลงานที่เสนอขอกําหนดฯ  คือผลงานวิจัย 2 เรื่อง ผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิฯ ทั้ง 3 ทาน เห็นวา
ผลงานวิจัย  2 เรื่อง  คุณภาพอยูในระดับ “ดีมาก” คุณภาพอยูในเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และ
ไมพบวามีการละเมิด จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เห็น
ควรใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาไทยศึกษา ต้ังแตวันที่ 17 มกราคม 2562 ซึ่งเปน
วันที่สภามหาวิทยาลัยไดรับผลงานฉบับเผยแพรแลว 
      ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
คณาจารยประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 หมวด 6 ขอ 28 ในกรณีการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจายมีผลการประเมิน
เปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมตองมาประชุม โดยใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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                          ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบกับผลการประเมินและผลการตัดสินของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ และใหเสนอ วจ. พิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
    

2.2 พิจารณารายช่ือบุคคลเพื่อให วจ. คัดเลือกเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 

      2.2.1 อาจารย ดร.มนสิการ เฮงสุวรรณ  พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา      
ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาศาสตร อนุสาขาวิชาภาษาศาสตรสังคม สังกัด
คณะครุศาสตร โดยวิธีที่ 1 มีผลงานที่เสนอขอกําหนดฯ  คือบทความวิจัย 1 เรื่อง บทความวิชาการ 1 
เรื่อง และหนังสือ 1 เลม สภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 

        ประธานคณะอนุวุฒยาจารยไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแบบ วจ.01 อาจารย ดร. 
มนสิการ เฮงสุวรรณ  และรายช่ือบุคคลจากทําเนียบผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนา และเทววิทยา เพื่อเสนอรายช่ือบุคคลที่
จะให วจ. คัดเลอืกเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ของอาจารย ดร.
มนสิการ เฮงสุวรรณ   

        ที่ประชุมมีมติเสนอรายช่ือบุคคลให วจ. คัดเลือกเปนคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย ดร.มนสิการ เฮงสุวรรณ  ดังรายนามตอไปน้ี 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน  (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
2. รองศาสตราจารย ดร.บุญเรือง ช่ืนสุวิมล             (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)         
3. รองศาสตราจารย ดร.พทุธชาติ โปธิบาล   (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ผูทรงคุณวุฒิสํารอง 
4. รองศาสตราจารย ดร.สุจริตลกัษณ ดีผดุง           (มหาวิทยาลัยมหิดล)

     
 

ปดประชุมเวลา  14.30  น. 
 
 
      

(ศาสตราจารย ดร.กิง่กาญจน เทพกาญจนา) 
เลขานุการ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา) 
ผูชวยเลขานุการ 
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    บันทึกขอความ 
 

สวนงาน      สํานักคณบดี                                          โทร   84885 
ที่ ศธ 0512.23/สค                                                  วันที่         ตุลาคม  2561  
เรื่อง   ขออนุมัติยืมเงินรองจาย 
รหสัประเภทธุรกิจ  7122 ประเภทธุรกจิ  กองทุนทั่วไป 
รหสักองทนุ/เงินทุน   2220047000 กองทุน/เงินทุน  กองทุนทั่วไป 
รหสัศูนยตนทุน  21226A0200   ศูนยตนทุน  งานคลังและพสัดุ   
รหสัเขตตามหนาที่   11612200700000               เขตตามหนาที่/กจิกรรมสนับสนุนงานบรหิารทั่วไป 
รหสับญัชีแยกประเภท  5032080101             บัญชีแยกประเภท คารับรอง 
งบประมาณคงเหลือ   50,000 

 
เรียน   คณบดีคณะอักษรศาสตร 
 

  ดวยคณะอนุวุฒยาจารย  ประจําคณะอักษรศาสตร (อ.วจ.) มีความประสงคขอยืมเงิน
รองจายเพื่อใชจายคาใชจายตางๆ อาทิ เชน คาผูอานผลงานทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย               
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย) คาเบี้ยประชุมและคาพาหนะเดินทางของคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ คาเบี้ยประชุมและคา
เดินทางของคณะอนุวุฒยาจารย  ประจําคณะอักษรศาสตร (อ.วจ.) คาธรรมเนียมการโอนเงิน และ
คาใชจายอื่นๆ จํานวน 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน)  กําหนดคืนวันที่ 31 สิงหาคม 2562 

ทั้งน้ีขอใหออกเช็คประทับตรา &co ในนามรองศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา 
    
                จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดําเนินการตอไปดวย  จักเปนพระคุณย่ิง 

 
       
 
 

                              (รองศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา) 
                            ผูชวยเลขานุการ อ.วจ. ประจําคณะอักษรศาสตร  
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                  บันทึกขอความ 

สวนงาน   คณะอนุวุฒยาจารย คณะอักษรศาสตร        โทร. 84885  
ท่ี  ศธ 0512.23/สค                    วันท่ี         สิงหาคม 2561 
เร่ือง  ขอคืนเงินรองจาย 
 
เรียน   คณบดีคณะอักษรศาสตร 
 

ตามบันทึกที่ ศธ 0512.23 /สค 236  ลงวันที่  4 ตุลาคม 2560   ไดขออนุมัติยืมเงินรองจาย 
จํานวน 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) เพื่อใชเปนคาใชจายตางๆ ของคณะอนุวุฒยาจารย ไปแลวน้ัน  
 คณะอนุวุฒยาจารยขอคืนเงินรองจาย ดังน้ี 

1. เปนเงินสด จํานวน 41,640 บาท (สี่หมื่นหน่ึงพันหกรอยสีส่บิบาทถวน)   
2. เปนใบสําคัญรับเงิน จํานวน 8,360 บาท (แปดพันสามรอยหกสบิบาทถวน)   

ดังเอกสารที่แนบมาพรอมกันน้ี                                                                            
 
          จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการตอไปดวย  จักเปนพระคุณย่ิง 

 
 
 
 
                     (รองศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา) 
                            ผูชวยเลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 
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                  บันทึกขอความ 

สวนงาน   คณะอนุวุฒยาจารย   คณะอักษรศาสตร     โทร. 84885  
ท่ี  ศธ 0512.23/อ.วจ.                  วันท่ี      สิงหาคม 2561 
เร่ือง  ขอนําสงดอกเบี้ยจากการปดบัญชี 
 
เรียน   คณบดีคณะอักษรศาสตร 
 

ตามบันทึกที่ ศธ 0512.23 /สค 236  ลงวันที่  4 ตุลาคม 2560   ไดขออนุมัติยืมเงินรองจาย 
จํานวน 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) เพื่อใชเปนคาใชจายตางๆ ของคณะอนุวุฒยาจารย ไปแลวน้ัน  

คณะอนุวุฒยาจารยไดดําเนินการเสร็จสิ้นตามปงบประมาณแลว และขอนําสงดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน 
468.63 บาท (สี่รอยหกสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค) 
 
            จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการตอไปดวย  จักเปนพระคุณย่ิง 

 
 
 
 
                     (รองศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา) 
                           ผูชวยเลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 
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รายงานการติดตามการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในคณะอักษรศาสตรปพ.ศ.2560 

 ตามที่คณะอักษรศาสตรมีแผนที่จะติดตามการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในคณะโดยไดดาํเนินการนัด

อาจารยในคณะมาพูดคุยสอบถามเปนรายบุคคลเก่ียวกับการเตรียมการเพื่อยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการน้ัน เน่ืองดวยในป

พ.ศ.2559 ทางคณะไดดําเนินการนัดพูดคุยกับอาจารยที่ใกลจะหมดสัญญาจางสุดทายและอาจารยที่อยูในชวงสัญญาจางระยะที่สอง

ไปแลว ในปพ.ศ.2560 น้ี ทางคณะจึงไดดําเนินการตอเน่ืองโดยไดนัดอาจารยที่เพิ่งเขาสูชวงสัญญาจางระยะที่สองใหมจํานวน 12 

คน รวมทั้งอาจารยที่ใกลจะหมดสัญญาจางสุดทายอีก 1 คนมาพูดคุยสอบถาม ดงัรายนามตอไปน้ี 

ลําดับ รายช่ีอ ภาควิชา วันหมดสัญญาที่สอง วันหมดสัญญาสุดทาย 

1 อ.ดร.xxx ภาษาตะวันตก 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2563 

2 อ.ดร.xxx ภาษาตะวันออก 14 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2563 

3 อ.ดร.xxx ภาษาตะวันออก 14 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2563 

4 อ.ดร.xxx ภาษาตะวันตก 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2563 

5 อ.ดร.xxx ภาษาตะวันตก 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2563 

6 อ.xxx ศิลปการละคร 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2563 

7 ผศ.ดร.xxx ภาษาตะวันตก 30 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2565 

8 ผศ.xxx ภาษาอังกฤษ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2565 

9 ผศ.ดร.xxx ภาษาอังกฤษ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2565 

10 ผศ.ดร.xxx ภาษาตะวันออก 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2565 

11 ผศ.ดร.xxx ภาษาอังกฤษ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2565 

12 ผศ.ดร.xxx บรรณารักษศาสตร 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2565 

13 อ.ดร.xxx ภาษาตะวันออก - 31 ธันวาคม 2561 

  

ทางคณะไดนัดอาจารยดังรายนามขางตนเขามาพูดคุยในชวงระหวางวันที่ 1-7 มีนาคม 2560 และไดใหคําปรึกษาอาจารย

แตละทานเก่ียวกับการวางแผนเตรียมยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งไดสอบถามถึงปญหาตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

1. อ.ดร.xxx 

 อ.ดร.xxxมีบทความวิชาการที่ตีพิมพลงวารสารอักษรศาสตรเม่ือปพ.ศ.2549 และมีบทความวิจัยทํารวมกับผูอ่ืนโดยมี

สัดสวนในการผลิตผลงาน 50% ซ่ึงอาจจะขอยื่นตีพิมพลงวารสารManusya นอกจากน้ียังมีแผนที่จะเขียนบทความวิจัยอีกช้ินหน่ึง

ลงวารสารอักษรศาสตร สวนเอกสารประกอบการสอนน้ันมีรายวิชาที่ไดจัดเตรียมทําเอาไวแลว คาดวานาจะยื่นขอกําหนดตําแหนง

ไดภายใน 2 ปน้ี 
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2. อ.ดร.xxx 

 อ.ดร.xxxมีงานวิจัยซ่ึงไดรับทุนรัชดาภิเษกสมโภชและมีแผนจะเขียนเปนบทความวิจัยเผยแพรลงวารสารจีนศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือวารสารจีนวิทยาของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และมีแผนจะเขียนบทความวิชาการอีกช้ินหน่ึงซ่ึง

นาจะเขยีนไดเสร็จภายในรอบสัญญาจางน้ี 

 อ.ดร.xxxดํารงตําแหนงผูชวยคณบดีและตั้งแตเดือนพฤษภาคมน้ีเปนตนไปจะดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาภาษาจีนดวย 

ซ่ึงนาจะทําใหมีเวลาผลิตผลงานวิชาการนอยลง จึงคิดจะลดงานสอนบุคคลภายนอกในวันเสารเพื่อมาผลิตผลงานวิชาการ 

 

3. อ.ดร.xxx 

 อ.ดร.xxxไดจัดทําเอกสารประกอบการสอนไวแลว สวนผลงานวิชาการน้ัน เน่ืองจากดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา

ภาษาจีนจึงยังไมคอยมีเวลาผลิตผลงาน คาดวานาจะมีเวลามากขึ้นหลังพนจากตําแหนงส้ินเดือนเมษายนน้ี และมีแผนจะยื่นขอ

กําหนดตําแหนงดวยวิธีที่ 1 ภายในปหนา 

อ.ดร.xxxมีงานแปลแตไมใชงานแปลวรรณกรรมจีนหรือหนังสือสอนภาษาจีน จึงไมแนใจวาจะใชยื่นขอกําหนดตําแหนงได

หรือไม มีผูติดตอใหทํางานแปลคอนขางบอย หากทราบวางานแปลประเภทใดสามารถใชขอกําหนดตําแหนงได ก็จะไดพิจารณารับ

ทํางานแปลน้ันเพื่อใชยื่นขอกําหนดตําแหนงไดดวย 

 

4. อ.ดร.xxx 

 อ.ดร.xxxมีแผนจะยื่นขอกําหนดตําแหนงดวยวิธีที่ 1 โดยมีบทความวิจัยซ่ึงคาดวาจะยื่นขอตีพิมพลงวารสารมนุษยศาสตร

ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงภายในปลายปน้ี และบทความวิชาการซ่ึงนาจะเริ่มเขียนภายในปหนา สวนเอกสารประกอบการสอนได

จัดทําไวแลว คาดวานาจะยื่นขอกําหนดตําแหนงไดในอีก 2 ปขางหนา 

 

5. อ.ดร.xxx 

 อ.ดร.xxxมีโครงการวิจัยซ่ึงกําลังจะไปนําเสนอผลงานที่สมาคมครูโลกในชวงปดภาคการศึกษาที่จะถึงน้ี แตไมแนใจวาจะมี

การตีพิมพเปนเอกสารหลังการประชุมหรือไม หากไมมีก็จะนําบทความวิจัยดังกลาวไปยื่นขอตีพิมพลงวารสารอักษรศาสตรหรือ

วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน 

 สวนบทความวิชาการมีอยูแลวหลาย ช้ิน หากบทความวิจัยไดรับการตีพิมพลงในเอกสารหลังการประชุมหรือ

วารสารวิชาการแลวก็จะยื่นขอกําหนดตําแหนงซ่ึงคาดวานาจะยื่นไดภายในตนปหนา  

 

6. อ.xxx 

 อ.xxxมีงานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูโดยไดรับทุนเมธีวิจัยอาวุโส แตยังไมแนใจวาจะตีพิมพเผยแพรในรูปแบบใด คาดวา

งานวิจัยช้ินน้ีนาจะเสร็จประมาณกลางปหนา สวนบทความวิชาการยังไมไดเริ่มทํา 
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อ.xxxมีแผนจะไปศึกษาตอภายในส้ินปน้ี หากยื่นไปศึกษาตอไมทันปน้ี ก็จะไปปลายปหนาแทน ซ่ึงก็อาจจะยื่นขอกําหนด

ตาํแหนงไดกอนที่จะไปศึกษาตอปลายปหนา ปจจุบันมีกิจกรรมดานการละครที่ตองดูแลคอนขางมาก และมีภาระงานสอน 3-4 วิชา

ตอภาคการศึกษา จึงทําใหไมคอยมีเวลาผลิตผลงานวิชาการ 

   

7. ผศ.ดร.xxx 

 ผศ.ดร.xxxมีแผนจะยื่นขอกําหนดตําแหนงดวยวิธีที่ 2.1 โดยใชบทความวิจัยที่ตีพิมพลงในวารสารนานาชาติ 2 ช้ิน

เน่ืองจากคาดวานาจะใชเวลาในการเขียนนอยกวาหนังสือ แตไมแนวาอาจจะขอยื่นดวยวิธีที่ 1 แทน ซ่ึงถาขอดวยวิธีที่ 1 ก็จะยื่น

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณหน่ึงช้ิน กับหนังสือซ่ึงรวมเอาเน้ือหาจากบทความหลายช้ินที่เคยเขียนมา สวนเอกสารคําสอน มีรายวิชาที่

ไดจัดเตรยีมทําไวอยูแลว 

 ขณะน้ีมีภาระงานหลายอยางคือ ดํารงตําแหนงประธานหลักสูตรและเปนกรรมการวิชาการคณะจึงทําใหมีงานเอกสาร

คอนขางมาก อีกทั้งยังเปนกรรมการสอบโครงรางสารนิพนธของหลักสูตรลามและเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธใหกับหนวยงาน

ภายนอกดวย ซ่ึงตองใชเวลาในการอานงานมาก นอกจากน้ียังมีภาระตองดูแลคุณแมซ่ึงชวยเหลือตัวเองไมได ชวงสุดสัปดาหตอง

ดูแลคุณแมดวยตัวเอง จึงไมคอยมีเวลาผลิตผลงานวิชาการ คาดวานาจะยื่นขอกําหนดตําแหนงไดในชวงสัญญาจางสุดทาย 

    

8. ผศ.xxx 

 ผศ.xxxมีงานวิจัยทํารวมกับผศ.ดร.xxx โดยมีสัดสวนในการผลิตผลงาน 50% และคาดวานาจะเขียนเสร็จภายในเดือน

มีนาคม 2560 และหลังจากที่ผูทรงคุณวุฒิตรวจแกงานวิจัยแลว จะยื่นขอตีพิมพเผยแพรในรูปบทความวิจัยลงวารสารของสถาบัน

ภาษา นอกจากน้ียังมีแผนที่จะเขียนบทความวิจัยอีกหน่ึงช้ินและเขียนหนังสืออีกหน่ึงเลมเพื่อใชยื่นขอกําหนดตําแหนงซ่ึงคาดวา

นาจะใชเวลาประมาณ 3 ป 

ผศ.xxxยังมีบทความซ่ึงไดรับการตีพิมพลงในเอกสารหลังการประชุม แตเน่ืองจากไมมี peer review จึงใชยื่นขอกําหนด

ตําแหนงไมได จึงมีประเด็นขอสงสัยวา หากไดรับอนุญาตจากบรรณาธิการผูจัดทําเอกสารหลังการประชุมน้ันใหนําบทความช้ิน

ดังกลาวไปตีพิมพเผยแพรใหมในวารสารวิชาการหรือหนังสือรวมบทความซ่ึงมีผูทรงคุณวุฒิกล่ันกรองแลวจะใชยื่นขอกําหนด

ตําแหนงไดหรือไม 

 

9. ผศ.ดร.xxx 

 ผศ.ดร.xxxมีงานวิจัยทํารวมกับผศ.xxxโดยมีสัดสวนในการผลิตผลงาน 50% และยังมีงานวิจัยอีกช้ินหน่ึงซ่ึงทํารวมกับรศ.

xxx โดยมีสัดสวนในการผลิตผลงาน 50% และมีแผนที่จะเขียนหนังสืออีกหน่ึงเลมเพื่อใชยื่นขอกําหนดตําแหนง แตขณะน้ียังไมได

เริ่มเขียน สวนเอกสารคําสอนน้ัน มีรายวิชาที่คิดเตรียมจะจัดทําไวแลวแตขณะน้ียังไมไดเริ่มจัดทํา คาดวานาจะยื่นขอกําหนด

ตาํแหนงไดภายในชวงสัญญาจางสุดทาย 
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10. ผศ.ดร.xxx 

 ผศ.ดร.xxxมีบทความวิจัยที่ตีพิมพแลว 2 ช้ิน ช้ินแรกตีพิมพลงในหนังสือรวมบทความของสกว. สวนอีกช้ินหน่ึงตีพิมพลง

ในเอกสารหลังการประชุมวิชาการซ่ึงมีผูทรงคุณวุฒิกล่ันกรอง ขณะน้ีกําลังเขียนหนังสือซ่ึงใกลจะเขียนเสร็จแลว และมีแผนจะยื่นขอ

ตีพิมพหนังสือดังกลาวกับทางคณะ จึงคาดวานาจะยื่นขอกําหนดตําแหนงไดภายในปพ.ศ.2561 

 

11. ผศ.ดร.xxx 

 ผศ.ดร.xxxมีบทความวิจัยที่ตีพิมพแลวช้ินหน่ึง และยังมีอีกช้ินหน่ึงที่กําลังขอยื่นตีพิมพลงวารสาร Manusya นอกจากน้ียัง

มีหนังสืออีกหน่ึงเลม แตเน่ืองจากเปนหนังสือที่มาจากงานวิจัยจึงไมแนใจวาจะใชยื่นในฐานะหนังสือไดหรือไม สวนเอกสารคําสอน

กําลังจัดทําอยู หากใชหนังสือเลมดังกลาวในฐานะหนังสือไดก็คาดวานาจะยื่นขอกําหนดตําแหนงไดภายในชวงสัญญาจางที่ 2 น้ี แต

ถาไมไดก็ตองเขียนหนังสือใหมซ่ึงตองใชเวลาและคาดวานาจะยื่นขอกําหนดตําแหนงไดในชวงสัญญาจางสุดทาย 

 ผศ.ดร.xxxมีภาระงานเปนประธานหลักสูตร ซ่ึงทางหลักสูตรมีกิจกรรมที่ตองทําหลายอยาง จึงทําใหไมคอยมีเวลาในการ

ผลิตผลงานวิชาการ ผศ.ดร.xxxยังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการยืมหนังสือระหวางหองสมุด โดยเสนอวาคณะนาจะมี libaray loan 

เพื่อขอยืมหนังสือที่ตองการจากหองสมุดอ่ืนได เน่ืองจากหนังสือที่มีอยูในหองสมุดไมคอยตรงกับความตองการ หากมีระบบยืม

หนังสือดังกลาวก็จะชวยในการคนหาขอมูลเพื่อผลิตผลงานวิชาการของอาจารยในคณะ 

  

12. ผศ.ดร.xxx 

 ผศ.ดร.xxxมีงานแปลซ่ึงไมแนใจวาจะใชยื่นขอกําหนดตําแหนงไดหรือไม เน่ืองจากเผยแพรทางอินเตอรเน็ทและไมมี

บรรณาธิการตรวจแก และมีขอสงสัยวาหากยื่นในฐานะผลงานรับใชสังคมแทนจะไดหรือไม เน่ืองจากเปนงานที่เปนประโยชน

เผยแพรความรูใหมแกสังคมและทําโดยไมมีคาตอบแทน นอกจากน้ียังมีตําราซ่ึงเขียนใหกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดย

เขียน 1 หนวยในน้ันซ่ึงมีประมาณ 35 หนา แตไมไดใชสอนเองและไมมีประมวลรายวิชา จึงไมทราบวาจะใชยื่นขอกําหนดตําแหนง

ไดหรือไม 

 ผศ.ดร.xxxมีภาระงานหลายอยาง เชน จัดทําคลังดิจิตอลบรมราชกุมารีซ่ึงตองใชเวลามาก และมีงานอ่ืน ๆ ของทั้งภาควิชา

และคณะ ทําใหไมคอยมีเวลาในการผลิตผลงานวิชาการ       

 

13. อ.ดร.xxx 

 อ.ดร.xxxมีบทความวิชาการซ่ึงไดรับผลการประเ มินผานแลวจากผูทรงคุณวุฒิในการยื่นขอกําหนดตําแหนง              

ผูชวยศาสตราจารยครั้งกอน การยื่นขอใหมในครั้งน้ีจึงไมตองยื่นบทความวิชาการใหมอีก เน่ืองจากสามารถใชผลการประเมินครั้ง

กอนได มีเพียงบทความวิจัยที่ตองยื่นใหม ขณะน้ีอ.ดร.xxxกําลังเขียนบทความวิจัยซ่ึงมีแผนจะยื่นขอตีพิมพลงวารสารของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงภายในปน้ี คาดวานาจะยื่นขอกําหนดตําแหนงไดกอนเดือนสิงหาคม 2561 
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การใหคําปรึกษาและประเด็นขอสงสัยเก่ียวกับการขอตําแหนงวิชาการ 

คณะไดอธิบายช้ีแจงเก่ียวกับขั้นตอนการขอกําหนดตําแหนง เอกสารและผลงานทางวิชาการที่ตองใช เกณฑการประเมิน

ของผูทรงคุณวุฒิ และขอควรระวังตาง ๆ เชน ในชวงระหวางลาไปศึกษาตอจะไมมีสิทธ์ิยื่นขอกําหนดตําแหนง จะตองยื่นเรื่องกอน

ลาหรือหลังกลับมาปฏิบัติงานแลว เปนตน นอกจากน้ี ยังไดแจงกําหนดการประชุมอนุวุฒยาจารยคณะอักษรศาสตรซ่ึงจะเปล่ียนมา

จัดเปนประจําทุก 2 เดือน เพื่อใหผูขอกําหนดตําแหนงสามารถวางแผนการยื่นขอกําหนดตําแหนงได สําหรับคําถามและขอสงสัย

ตาง ๆ ที่ยังไมทราบคําตอบชัดเจนน้ัน ไดทําการรวบรวมเพื่อสอบถามคณะอนุวุฒยาจารยตอไป 

 

สรุป 

 อาจารยหลายทานไดผลิตผลงานวิชาการเพื่อเตรียมยื่นขอกําหนดตําแหนงแลว แตบางก็ประสบปญหาผลงานไม

เขาเกณฑที่จะใชยื่นขอกําหนดตําแหนงได เชน ตีพิมพในวารสารที่ไมอยูในฐานขอมูล ตีพิมพลงในเอกสารหลังการประชุมซ่ึงไมมีการ

กล่ันกรองจากผูทรงคุณวุฒิ หรือบรรณาธิการไมไดมาจากหลากหลายหนวยงาน เปนตน นอกจากน้ี อาจารยหลายทานไมมีเวลาผลิต

ผลงานวิชาการ เน่ืองจากมีภาระงานมาก บางก็มีปญหาสวนตัวทางบาน จึงเปนประเด็นปญหาที่คณะควรพิจารณาหาแนวทาง

ชวยเหลือตอไป  

 

ตารางสรุปการเตรียมตัวย่ืนขอตําแหนงวิชาการของอาจารยท้ัง 13 ทาน 

ลําดับ รายช่ีอ ไมประสงคจะ

ยื่นขอ 

กําลังผลิตผล

งาน 

รอตีพิมพ

เผยแพร 

ผลงานครบ

พรอมยื่นขอ 

1 อ.ดร.xxx  √   

2 อ.ดร.xxx  √   

3 อ.ดร.xxx    √ *   

4 อ.ดร.xxx  √   

5 อ.ดร.xxx   √   

6 อ.xxx  √   

7 ผศ.ดร.xxx  √   

8 ผศ.xxx    √ *   

9 ผศ.ดร.xxx  √   

10 ผศ.ดร.xxx  √   

11 ผศ.ดร.xxx     √ *  

12 ผศ.ดร.xxx    √ *   

13 อ.ดร.xxx  √   

* มีผลงานวิชาการบางช้ินที่ไมแนใจวาสามารถใชยื่นขอกําหนดตําแหนงไดหรือไม 
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2016 February
MONDAY อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 01 02 03 04 05 06

ยื่นและตรวจเอกสารการขอกําหนดตําแหนง

ยื่นบันทึกแตงต้ังกรรมการประเมินผลการสอน

2016 March
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

29 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 01 02 03

ประเมินผลการสอน

ย่ืนบันทึกการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและสงเร่ืองเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

2016 April
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

28 29 30 31 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10
ประชุมคณะอนุวุฒยา

จารย์

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 01
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สรุปกระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

1
• ย่ืนเอกสารการขอกําหนดตําแหนง
• ตรวจสอบแกไขเอกสารการขอกาํหนดตําแหนง

2
• สงบันทึกแตงต้ังกรรมการประเมินผลการสอนและสงเอกสารการขอกาํหนดตําแหนง
• ประชุมกรรมการประเมนิผลการสอน

3
• สงบันทึกการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
• เสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะอักษรศาสตร

4
• ประชุมคณะอนุวุฒยาจารย เสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิ
• คณะวุฒยาจารยพิจารณารายช่ือผูทรงคุณวุฒิ

5
• ติดตอทาบทามผูทรงคุณวุฒิ
• แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ

6
• ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 2 เดือน
• คณะอนุวุฒยาจารยพิจารณาผลการประเมิน

7
• คณะวุฒยาจารยพิจารณาผลการประเมิน
• สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมิน

8
• ไดรับสารแสดงความยินดีจากอธิการบดี

9
• คําสั่งแตงต้ังตําแหนงทางวิชาการ



ภาคผนวก  

(แบบฟอรมที่ใช) 

 



   แบบคําขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

สวนท่ี 1 แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอดํารงตําแหนง.................................. 

ผูชวยศาสตราจารย  โดยวิธีปกติ (....)   โดยวิธีพิเศษ 

รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย  โดยวิธีปกติ (....)  วิธีที่ 1(....)   วิธีที่ 2 (....) 

 โดยวิธีพิเศษ   

                              ในสาขาวิชา ............................................................ 

                              อนุสาขาวิชา ......................................................... 

   ของ    (นาย / นาง / นางสาว)                                         . 

สังกัด ภาควิชา..................................................... 

คณะ..................................จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

----------------------------------------- 
  

1. ประวัติสวนตัว 

 1.1 วัน เดือน ปเกิด......................................... 

 1.2 อายุ..............ป .............เดือน 

 1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่ือคุณวุฒิเต็มพรอมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสงูสุด
ตามลําดับ และกรณีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหระบเุปนภาษาอังกฤษ) 

   คุณวุฒิ ป พ.ศ. ที่จบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 

  1.3.1    

  1.3.2    

  1.3.3    

  1.3.4    

  1.3.5    

 โปรดระบุหัวขอเรื่องวิทยานิพนธและงานวิจัยที่ตีพิมพเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

  วิทยานิพนธปริญญาโท.............................................................................สําเรจ็การศึกษา พ.ศ. ........... 

  วิทยานิพนธปริญญาเอก...........................................................................สําเรจ็การศึกษา พ.ศ. ........... 

  งานวิจัยที่ตีพิมพเพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท........................ตีพมิพเมื่อ.............. 

  งานวิจัยที่ตีพิมพเพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก......................ตีพมิพเมื่อ.............. 

2. ประวัติการทํางาน 

 2.1 ปจจุบันดํารงตําแหนง   อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 

 2.2 ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 

 2.3 ไดรับการแตงต้ังเปนผูชวยศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) 
ในสาขาวิชา. .......................................อนุสาขาวิชา………………….. 

แบบ วจ.01 พนักงานมหาวิทยาลัย 
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  เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 

 2.4 ไดรับการแตงต้ังเปนรองศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) 

  ในสาขาวิชา. .......................................อนุสาขาวิชา………………….. 

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

  (ในกรณีทีเ่คยบรรจุในตําแหนงอื่น หรือเคยดํารงตําแหนงอาจารยประจํา/อาจารยพเิศษในสังกัดอื่น ให
ระบุตําแหนง สงักัด และวัน เดือน ป ที่ดํารงตําแหนงน้ันดวย) 

  อายุงาน ...... ป ........ เดือน 

 2.5 ตําแหนงอื่น ๆ (ระบเุฉพาะตําแหนงปจจุบัน) 

  2.5.1  

  2.5.2  

  2.5.3  

  2.5.4  

  2.5.5  
 

3. ภาระงานยอนหลัง 3 ป (เปนภาระงานทีท่ําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 

 3.1 งานสอน (โปรดระบรุะดับวาปรญิญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

  3.1.1  งานสอนยอนหลัง 

  ระดับ รายวิชาที่สอน ช.ม./สัปดาห เปดสอนภาค/ปการศึกษา 

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

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

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

  งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รหัส  ช่ือวิชา  ช่ือ/นามสกุลนิสิต  ช่ือวิทยานิพนธ  ช่ือหลักสูตรหรือปริญญา   

                                  ปที่สําเร็จการศึกษา) 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3.1.2   การประเมินการสอนของตนเอง 

   3.1.2.1  หลักการและจุดมุงหมายในการสอนของขาพเจา 

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

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

   3.1.2.2  โดยรวมขาพเจาคิดวาการสอนของขาพเจาอยูในระดับ 

    ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ยังตองปรับปรงุ 

   3.1.2.3  สวนที่ขาพเจาคิดวายังตองแกไขและแนวทางการแกไข 
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   .............................................................................................................................................................

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

 3.2 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 

 3.3 งานบรกิารทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาที่ใชในการใหบริการตอสัปดาห) 

 3.4 งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่ีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 

 3.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (โปรดระบปุระเภทของงานและปรมิาณเวลาที่ใชตอสปัดาห) 
 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

  4.1.1 ผลงานวิจัย 

   4.1.1.1 ........................................................................................................................ 

ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง...... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ
......) 

   4.1.1.2 ........................................................................................................................ 

ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง...... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ.....) 

    (กรณีงานวิจัยทีม่ีลกัษณะเปนงานที่เกี่ยวเน่ืองสอดคลองกัน หรอืงานวิจัยที่เปนชุด
โครงการหรอืงานวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดตอเน่ือง โปรดระบุวางานวิจัยตามลกัษณะ
ดังกลาวขางตนเปนงานวิจัยเกี่ยวกบัเรื่องใดหรือมีความเกี่ยวเน่ืองสอดคลองกันอยางไร 
และผูขอเปนผูดําเนินการหลกัในงานวิจยัเรื่องใดมาประกอบพิจารณาดวย) 

       

  4.1.2 ตํารา หรือ หนังสอื หรือ บทความทางวิชาการ 

ตํารา 

   4.1.2.1 ........................................................................................................................ 

ผลงานน้ีเคยใชสําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง...... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ.....) 

   4.1.2.2 ........................................................................................................................ 
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ผลงานน้ีเคยใชสําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

     ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง....... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ
.....) 

 

   หมายเหตุ  กรณีท่ีเขียนเปนบทในตํารา และรวมหลายบทเพ่ือใหมีจํานวนหนาตามท่ีกําหนด
จะตองชี้แจงวาแตละบทมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันอยางไร 

   หนังสือ  

   4.1.2.3 ........................................................................................................................ 

ผลงานน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง.......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

   4.1.2.4 ........................................................................................................................ 

ผลงานน้ีเคยใชสําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง.......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

   หมายเหตุ  กรณีท่ีเขียนเปนบทในหนังสือ และรวมหลายบทเพ่ือใหมีจํานวนหนาตามท่ี
กําหนดจะตองชี้แจงวาแตละบทมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันอยางไร 

   บทความทางวิชาการ 

   4.1.2.5 ........................................................................................................................ 

ผลงานน้ีเคยใชสําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง.......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

   4.1.2.6 ........................................................................................................................ 

ผลงานน้ีเคยใชสําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

     ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง.......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

  4.1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 

   4.1.3.1 ........................................................................................................................ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

     ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง.......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 
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   4.1.3.2 ........................................................................................................................ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

     ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง.......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

 4.2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 

  4.2.1 ผลงานวิจัย 

   4.2.1.1 ...................................................................................................................... 

ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรอืตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

   4.2.1.2 ...................................................................................................................... 

ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรอืตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

     (กรณีงานวิจัยทีม่ีลกัษณะเปนงานที่เกี่ยวเน่ืองสอดคลองกัน หรอืงานวิจัยที่เปนชุด
โครงการหรอืงานวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดตอเน่ือง โปรดระบุวางานวิจัยตามลกัษณะ
ดังกลาวขางตนเปนงานวิจัยเกี่ยวกบัเรื่องใดหรือมีความเกี่ยวเน่ืองสอดคลองกัน
อยางไร และผูขอเปนผูดําเนินการหลกัในงานวิจัยเรื่องใดมาประกอบพจิารณาดวย) 

     

  4.2.2 ตําราหรอืหนังสอื 

ตํารา 

   4.2.2.1 ...................................................................................................................... 

ผลงานน้ีเคยใชสําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

   4.2.2.2 ...................................................................................................................... 

ผลงานน้ีเคยใชสําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 
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  หมายเหตุ  กรณีท่ีเขียนเปนบทในตํารา และรวมหลายบทเพ่ือใหมีจํานวนหนาตามท่ีกําหนด

จะตองชี้แจงวาแตละบทมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันอยางไร 
 

   หนังสือ 

   4.2.3.1 ...................................................................................................................... 

ผลงานน้ีเคยใชสําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 
    

 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

   4.2.3.2 ..................................................................................................................... 

ผลงานน้ีเคยใชสําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

  หมายเหตุ  กรณีท่ีเขียนเปนบทในหนังสือ และรวมหลายบทเพ่ือใหมีจํานวนหนาตามท่ีกําหนด
จะตองชี้แจงวาแตละบทมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันอยางไร 

    

  4.2.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   4.2.3.1 ...................................................................................................................... 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรอืตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

     ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

   4.2.3.2 ...................................................................................................................... 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรอืตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

     

 4.3 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย 

  4.3.1 ผลงานวิจัย 

   4.3.1.1 ...................................................................................................................... 

ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

     ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง........ เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ.......) 
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   4.3.1.2 ...................................................................................................................... 

ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

(กรณีงานวิจัยทีม่ีลกัษณะเปนงานที่เกี่ยวเน่ืองสอดคลองกัน หรอืงานวิจัยที่เปนชุด
โครงการหรอืงานวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดตอเน่ือง โปรดระบุวางานวิจัยตามลกัษณะ
ดังกลาวขางตนเปนงานวิจัยเกี่ยวกบัเรื่องใดหรือมีความเกี่ยวเน่ืองสอดคลองกัน
อยางไร และผูขอเปนผูดําเนินการหลกัในงานวิจัยเรื่องใดมาประกอบพจิารณาดวย) 

   
 

 

    
 

 

  4.3.2 ตําราหรอืหนังสอื 

ตํารา 

   4.3.2.1 ...................................................................................................................... 

ผลงานน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง        ผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

   4.3.2.2 ...................................................................................................................... 

ผลงานน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง        ผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

   หมายเหตุ  กรณีท่ีเขียนเปนบทในตํารา และรวมหลายบทเพ่ือใหมีจํานวนหนาตามท่ี
กําหนดจะตองชี้แจงวาแตละบทมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันอยางไร 

   หนังสือ 

   4.3.2.3 ........................................................................................................................ 

ผลงานน้ีเคยใชสําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

   4.3.2.4 ........................................................................................................................ 

ผลงานน้ีเคยใชสําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
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     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

   หมายเหตุ  กรณีท่ีเขียนเปนบทในหนังสือ และรวมหลายบทเพ่ือใหมีจํานวนหนาตามท่ี
กําหนดจะตองชี้แจงวาแตละบทมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันอยางไร 

 

   

4.3.3 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   4.3.3.1 ........................................................................................................................ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรอืตําแหนงรองศาสตราจารยและ/หรือตําแหนง
ศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

     

   4.3.3.2 ........................................................................................................................ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรอืตําแหนงรองศาสตราจารยและ/หรือตําแหนง
ศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

     ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิทุกประการ 

 

ลงช่ือ ............................................................... เจาของประวัติ 

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

ตําแหนง ........................................................  

 วันที่..........เดือน.....................พ.ศ…………   
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สวนท่ี 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแตงต้ังใหดํารงตําแหนง.......................... 

(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

ผูชวยศาสตราจารย  โดยวิธีปกติ (....)   โดยวิธีพิเศษ 

รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย  โดยวิธีปกติ (....)  วิธีที่ 1(....)   วิธีที่ 2 (....) 

 โดยวิธีพิเศษ   

                              ในสาขาวิชา ............................................................ 

                               อนุสาขาวิชา ......................................................... 

ของ    (นาย / นาง / นางสาว)                                         . 

สังกัด ภาควิชา..................................................... 

คณะ.................................จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

-------------------------------- 
 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง......(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย).. ไดแก 1. ระยะเวลา  2. ภาระงานข้ันตํ่า  3. ผลงานทางวิชาการ  แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว
....................................................................เปนผูมีคุณสมบติั... (ครบถวน/ไมครบถวน)... ตามหลักเกณฑที ่

สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ลงช่ือ ....................................................................................... 

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

ตําแหนง ..ผูบงัคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา.. 

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

 

ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา 
 

ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว......................................................เปนผูมี
คุณสมบัติ ...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...  ที่จะไดรับการพจิารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ... (ผูชวยศาสตราจารย/                    
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)... 

 

ลงช่ือ ................................................................ 

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

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

 



แบบ วจ.03 (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
(สําหรับผูเสนอขอและคณะ) 

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

 

ตอนท่ี 1   สําหรับผูขอ 
 

 ตามที่คณะวุฒยาจารยกําหนดใหผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูรักษาจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 10 ประการ ขาพเจาผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการขอยืนยันวาในการ
ทําผลงานทางวิชาการทุกประเภท 
 

 (1) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ตองระบุการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการอยางถูกตอง
ตรงกับความเปนจริง ตองไมลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นไมวาทั้งหมดหรือบางสวนและตองไมนํา
ผลงานทางวิชาการของผูอื่นหรือที่ผูอื่นมีสวนรวมดวยไปใชในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   
โดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของตนเองแตผูเดียว   
  (2) ตองไมนําผลงานทางวิชาการของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรมากกวาหน่ึงแหลง และ
ไมคัดลอกขอความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไมอางอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งน้ี ในลักษณะ
ที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม  

 (3) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบคุคลของผูอื่น สิทธิ
มนุษยชน หรือจรรยาบรรณแหงวิชาชีพซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น  

 (4) ตองเสนอผลงานตามความเปนจรงิ และไมกระทําการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย           
  (5) ผลงานทางวิชาการที่นํามาใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตองไดมาจากการศึกษาวิจัย 

โดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ไมมีอคติมาเกี่ยวของ     
 (6) ตองไมนําผลงานที่เปนสวนหน่ึงสวนใดของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

ใด ๆ ของตนเอง  มาใชในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   
 (7) ตองไมสรางหรือขยายขอคนพบในผลงานทางวิชาการโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน

ในทางวิชาการ    
 (8) ตองอางอิงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทางวิชาการของตนเองและ

แสดงหลักฐานของการอางอิงอยางสมบูรณตามระเบียบวิธีการอางอิงทางวิชาการ                        
 (9) หากผลงานทางวิชาการมีการใชขอมูลจากการทําการวิจัยในคนหรือสัตวตามที่กําหนดไวใน 

“แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนและที่เกี่ยวของกับคน” และ “จรรยาบรรณการดําเนินการตอสัตวเพือ่
งานทางวิทยาศาสตร” ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจะตอง
ย่ืนหลักฐานแสดงการไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยประกอบผลงาน
ทางวิชาการ น้ันดวย  

 (10) ตองไมนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ไมชอบธรรมและไมชอบดวยกฎหมาย 
 

 ขาพเจาขอรับรองวาผลงานที่ขาพเจาไดย่ืนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่กําหนดไวขางตน 10 ประการ และขาพเจาไดรับทราบผลของการ
ละเมิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังกลาว   
 
 

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

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

 
 
 



แบบ วจ.03 (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
(สําหรับผูเสนอขอและคณะ) 

ตอนท่ี 2   สําหรับคณะกรรมการบริหารสวนงาน 
 

 ทราบและตรวจสอบเบื้องตนแลวในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน         
ครั้งที่ ..........  วันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. .... 
 

ลงช่ือ ................................................................. (คณบดี / ผูอํานวยการ) 
                                      (                                                      ) 
     วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ............ 



แบบ วจ. 04 
(สําหรับผูเสนอขอและผูบังคับบัญชาช้ันตน) 

 

แบบสรุปเอกสารท่ีนําเสนอเพื่อประเมินผลการสอน 
 

ตอนท่ี 1 สําหรับผูเสนอขอตําแหนง 

 ผลการสอน ไดนําสงเอกสารตอไปน้ี คือ 

  ประมวลการสอน 

  รายวิชา ............................................................................................ 

  สอนในภาคการศึกษา ..................................ปการศึกษา........................................ 

  สอนในภาคการศึกษา ..................................ปการศึกษา........................................ 

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

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

  ประเมินผลการสอนโดยนิสิต 

  รายวิชา ............................................................................................ 

  สอนในภาคการศึกษา ..................................ปการศึกษา........................................ 

  สอนในภาคการศึกษา ..................................ปการศึกษา........................................ 

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

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

  ประเมินผลการสอนของตนเองใน วจ.01, วจ.02  ขอ 3.1.2 

  รายวิชา ............................................................................................ 

  สอนในภาคการศึกษา ..................................ปการศึกษา........................................ 

  สอนในภาคการศึกษา ..................................ปการศึกษา........................................ 

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

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

  เอกสารประกอบการสอน          เอกสารคําสอน    

  รายวิชา ............................................................................................ 

  สอนในภาคการศึกษา ..................................ปการศึกษา........................................ 

  สอนในภาคการศึกษา ..................................ปการศึกษา........................................ 

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

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

    

 

 ลงช่ือ ...................................................... เจาของประวัติ 

  (                                       )  

 ตําแหนง ............................................................................................ 

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



แบบ วจ. 04 
(สําหรับผูเสนอขอและผูบังคับบัญชาช้ันตน) 

 

 

ตอนท่ี 2 สําหรับผูบังคับบัญชาชั้นตน 

 รับทราบ วจ.1 ตอนที่ 1 และ วจ.2 แลว 

    

 ลงช่ือ ...................................................... ผูบังคับบญัชาช้ันตน 

  (                                      )  

 ตําแหนง ............................................................................................ 

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



แบบ วจ.05 
(สําหรับผูเสนอขอ) 

แบบแสดงหลักฐานการมสีวนรวมในผลงานทางวิชาการ 
 
ผลงานทางวิชาการประเภท ................................................................................................................................. 
เรื่อง ..................................................................................................................................................................... 
ผูรวมงานจํานวน .......... คน แตละคนมสีวนรวมดังน้ี: 
 

(๑) 
ช่ือผูรวมงาน 

(๒) 
บทบาทหนาที ่ 

ความรับผิดชอบในงานน้ัน 

(๓) 
ปริมาณงานรอยละ 

พรอมระบบุทบาทและหนาที ่
ความรับผิดชอบอื่น 

นอกเหนือจากที่แสดงในชอง (๒) 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

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

ลงช่ือ .............................................................. 
        (............................................................) 
       ลงช่ือ .............................................................. 
        (............................................................) 
 
 
เหตุผลท่ีผูรวมงานไมอาจลงนามไดหรือไมสามารถระบุการมีสวนรวมได 
 
ช่ือผูรวมงาน ........................................................................... เหตุผล ................................................................ 
ช่ือผูรวมงาน ........................................................................... เหตุผล ................................................................ 
 
  ลงช่ือ .................................................................. รับรอง (ผูขอกําหนดตําแหนง) 
 
  ลงช่ือ .................................................................. รับรอง (หัวหนาสวนงาน) 
 
หมายเหตุ (๒) ใชเปนเอกสารแนบ 
                     กรณีมีผูรวมงานเกินกวา 5 คน ใหใชแผนที่ 2 แนบได 
 



แบบ วจ.07 
(สําหรับผูเสนอขอ) 

แบบการขอทราบรายช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 

 
 

 ขาพเจา................................................................................. สังกัดภาควิชา......................................... 

คณะ............................................................................  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเสนอขอกําหนดตําแหนง 

(ผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย)................................................................................... 

ในสาขาวิชา......................................................................... ขอแจงความประสงคเรื่องการรบัรูขอมูลเกี่ยวกบั 

การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ี 

 

 ประสงคจะทราบรายช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของขาพเจา 

 ไมประสงคจะทราบรายช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของขาพเจา  

ไมวากรณีใด ๆ 

 

 

                                                             ลงช่ือ  ........................................................... 

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

                                                         ตําแหนง  ........................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

ห ม า ย
เ ห ตุ
  

 

กรณีผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการประสงคจะขอทราบรายช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

ผูทําหนาที่ประเมินผลงานของตนโดยที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิไมประสงคจะใหเปดเผยช่ือ                           
กรณีน้ีอาจกอใหเกิดปญหาในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เชน ทําใหเกิดความลาชา  เน่ืองจาก
ผูทรงคุณวุฒิอาจปฏิเสธที่จะประเมินผลงานทางวิชาการ 

 



แบบ วจ.4 
(สําหรับคณะ) 

 

แบบประเมินการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย 
 

ชื่อ................................................................ขอกําหนดตําแหนง.............................ภาควิชา.............................................คณะ........................................... 
 

เรื่องทีป่ระเมิน 
ดีมาก ดี คอนขาง ดี พอใช 

ควร
ปรับปรุง 

ไมมีขอมูล /  
ไมประเมิน 

เกณฑพิจารณา 
 
ตําแหนง ผศ. ตองมีคะแนนการสอน 
ไมต่ํากวา 36 คะแนน และมีผลประเมิน
ระดับชํานาญ 
 
ตําแหนง รศ. ตองมีคะแนนผลการสอน
ไมต่ํากวา 38 คะแนน  และมีผลประเมิน
ระดับชํานาญพิเศษ 

(5) (4) (3) (2) (1) (0) 
1. การวางแผนการสอนเปนระบบ       
2. การสอนใหผูเรียนรูจักคดิ วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอน       
3. การแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพิ่มเติม       
4. การจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเหน็และแลกเปล่ียนประสบการณตามความเหมาะสม       
5. การใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ       
6. การใชเทคนคิวิธีการสอนตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและตดิตามการสอน       
7. การใชส่ือการสอนและอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสม       
8. การประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน       
9. ความชัดเจนและสมเหตุสมผลในการประเมินการสอนของตนเอง       

ขอ 1-9 ขอละ 5 คะแนน (คะแนนรวม 45 คะแนน) คะแนนรวมผลการสอน..........................................คะแนน 
     

     

   

หมายเหตุ ขอ 1-8  ควรพิจารณาจากประมวลการสอนและประเมินผลการสอนโดยนิสิต   
 ขอ 9 ควรพิจารณาจากการประเมินการสอนของตนเองของผูขอตามที่ปรากฏใน วจ.01, วจ.02  

 

 
                                                                                            

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

ประธานคณะกรรมการบริหารสวนงาน 
วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ................. 

 



แบบ วจ.5 
(สําหรับคณะ) 

แบบประเมินการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 
 

ชื่อ...........................................................................ภาควิชา.......................................................คณะ................................................. 
 

เรื่องทีป่ระเมิน 
ดีมาก ดี คอนขาง ดี พอใช 

ควร
ปรับปรุง 

ไมมีขอมูล /  
ไมประเมิน 

เกณฑพิจารณา 
 

ตําแหนง ศ. ตองมีคะแนนการ
สอนไมตํ่ากวา 40 คะแนน และ
มีผลประเมินระดับเชี่ยวชาญ 

(5) (4) (3) (2) (1) (0) 

1. การวางแผนการสอนเปนระบบ       
2. การสอนใหผูเรียนรูจักคดิ วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอน       
3. การแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพิ่มเติม       
4. การจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเหน็และแลกเปล่ียนประสบการณตามความเหมาะสม       
5. การใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ       
6. การใชเทคนคิวิธีการสอนตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน       
7. การใชส่ือการสอนและอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสม       
8. การประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน       
9. ความชัดเจนและสมเหตุสมผลในการประเมินการสอนของตนเอง       

ขอ 1-9 ขอละ 5 คะแนน (คะแนนรวม 45 คะแนน) คะแนนรวมผลการสอน.......................คะแนน 
      

หมายเหตุ ขอ 1-8  ควรพิจารณาจากประมวลการสอนและประเมินผลการสอนโดยนิสิต 
 ขอ 9 ควรพิจารณาจากการประเมินการสอนของตนเองของผูขอตามที่ปรากฏใน วจ.01, วจ.02  

 
 
 

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

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

ประธานคณะกรรมการบริหารสวนงาน 
วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ. ................ 

 



 แบบ วจ.6 
(สําหรับคณะ) 

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 
 

 

ชื่อเร่ือง........................................................................................................................................................................ 

ประกอบการสอนวิชา................................................................................................................................................. 

ชื่อผูเสนอขอ............................................................................................... ในสาขาวิชา  ................................... 

สัดสวนผลงานของผูเสนอขอ (%) ............................................................................................................................ 
 

1. ผลการพิจารณาเอกสารประกอบการสอน 
 

 ใหทานพิจารณาใสเคร่ืองหมาย  ✓ ลงในชองวางหากทานคิดวาเอกสารประกอบการสอนมีคุณสมบัติเชนน้ัน 

B 1. เน้ือหาครบและสอดคลองกับวัตถุประสงคตามที่แจงไวในประมวลการสอน  

B 2. เน้ือหาถูกตอง  

B 3. การเรียงลําดับเน้ือหาหรอืความคิดชัดเจนทําใหติดตามเน้ือหาไดไมสับสน  

B 4. การอางอิงและเอกสารประกอบ  

G 5. ความรูทันตอความกาวหนาทางวิชาการ  

G 6. สื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนเหมาะสม  
   

ความเห็นเพ่ิมเติม 
 
 
  

  

  
 

สรุปผลการพิจารณาคุณภาพเอกสารประกอบการสอนโดยรวม 

อยูในเกณฑ  ดีมาก   ดี   พอใช 

 (หากมีคุณสมบัติ ขอ 1 - 6)  (หากมีคุณสมบัติ ขอ 1 – 4)    

 

 

ลงช่ือผูประเมิน ............................................................................ 
(..........................................................................) 

ประธานคณะกรรมการบริหารสวนงาน 
 

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



แบบ วจ.7 
(สําหรับคณะ) 

 

แบบประเมินคุณภาพเอกสารคําสอน 
 

 

ชื่อเร่ือง......................................................................................................................................................................... 

ประกอบการสอนวิชา.................................................................................................................................................. 

ชื่อผูเสนอขอ....................................................................................................... ในสาขาวิชา.................................. 

สัดสวนผลงานของผูเสนอขอ (%) ............................................................................................................................. 
 

1. ผลการพิจารณาเอกสารคําสอน 
 

 ใหทานพิจารณาใสเคร่ืองหมาย  ✓ ลงในชองวางหากทานคิดวาเอกสารคําสอนมีคุณสมบัติเชนน้ัน 

B 1. เน้ือหาครบและสอดคลองกับวัตถุประสงคตามที่แจงไวในประมวลการสอน  

B 2. เน้ือหาถูกตอง  

B 3. การเรียงลําดับเน้ือหาหรอืความคิดชัดเจนทําใหติดตามเน้ือหาไดไมสับสน  

B 4. การอางอิงและเอกสารประกอบ  

B 5. ความรูทันตอความกาวหนาทางวิชาการ  

B 6. สื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนเหมาะสม  

G 7. การสอดแทรกประสบการณหรือผลการคนควาวิจัยของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง  
   

ความเห็นเพ่ิมเติม 
 
  

  

  
 

สรุปผลการพิจารณาคุณภาพเอกสารคําสอนโดยรวม 

อยูในเกณฑ  ดีมาก   ดี   พอใช 

 (หากมีคุณสมบัติ ขอ 1 – 7)  (หากมีคุณสมบัติ ขอ 1 – 4)    
 

ลงช่ือผูประเมิน ............................................................................ 
(..........................................................................) 

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

 



แบบ วจ.8 
  (สําหรับคณะ) 

แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย 
 

1. ผลการสอน 

 - คะแนนรวมผลการสอน                                            คะแนน 
- ผลประเมินอยูในระดับ                                     (ชํานาญ / ชํานาญพิเศษ) 

2. ผลงานทางการสอน 

  เอกสารประกอบการสอนอยูในระดับ                                                 . 
 เอกสารคําสอนอยูในระดับ                                                                  . 

  

  

  

ลงช่ือ .                                                                            . 

           (ประธานคณะกรรมการบรหิารสวนงาน) 

วันที่             เดือน                        พ.ศ.               . 

 

 



แบบ วจ.9 
(สําหรับคณะ) 

แบบสรปุผลการสอนตําแหนงศาสตราจารย 
 

ผลการสอน 

 - คะแนนรวมผลการสอน                                            คะแนน 
- ผลประเมินอยูในระดับ                                     (เช่ียวชาญ) 

  

  

  

ลงช่ือ .                                                                            . 

        (ประธานคณะกรรมการบรหิารสวนงาน) 

วันที่             เดือน                        พ.ศ.               . 

 

 



แบบ วจ.10 (สําหรับ อ.วจ.) 

ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ในการประชุมคณะอนุวุฒยาจารย คร้ังท่ี ......... วันท่ี .......................................... 

สําหรับ            (ชื่อผูเสนอขอ)              เสนอขอตําแหนง ........................................................... 

สาขาวิชา ...........................................................อนุสาขาวิชา........................................... คณะ ........................................................... 
 

 

 

ลําดับ รายช่ือที่เสนอแตงตั้ง 

ตําแหนง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ
สาขาวิชา/ 

สาขาเช่ียวชาญ 

สังกัด 

ม./ส. 

สถานภาพ 

(เกษียณ/
ลาออก) 

 

สถานที่ทํางานปจจุบัน 

และหมายเลขโทรศัพททีต่ิดตอได 

ช่ือที่เสนอ 

อยูในบัญชีรายช่ือ  

หนา ... / ....... 

ลําดับ …… 

1    สาขาวิชา : 

 

สาขาเช่ียวชาญ : 

 

    

2    สาขาวิชา : 

 

สาขาเช่ียวชาญ : 

 

    

3    สาขาวิชา : 

 

สาขาเช่ียวชาญ : 

 

    

 

 

 

ลงช่ือ ..................................................................... 

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

ประธานคณะอนุวุฒยาจารย 

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



แบบ วจ.27 (สําหรับ อ.วจ.) หนา  1 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

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

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

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

แบบสรปุผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน  

ตําแหนง          (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย)         สาขาวิชา .........................................อนุสาขาวิชา............................................................. ของ ..................................... 

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย......................................  

 

เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน 
สอน ปริมาณงาน 

(สัดสวน %) 
ระดับคุณภาพ 

เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคํา
สอน 

ระดับการประเมิน 
ผลการสอน 

เด่ียว รวม 

เร่ืองท่ี 1   รหสัรายวิชา……………..  ช่ือรายวิชา……………………………….     

เรื่อง ............................................................. จํานวน ........... หนา 

    ชํานาญ/ ชํานาญพิเศษ 

       

เร่ืองท่ี 2   รหสัรายวิชา……………..  ช่ือรายวิชา……………………………….     

เรื่อง  -  .......................................................... จํานวน ............... หนา 

- .......................................................... จํานวน ............... หนา 

- .......................................................... จํานวน ............... หนา 

- .......................................................... จํานวน ............... หนา 

- .......................................................... จํานวน ............... หนา 

    ชํานาญ/ ชํานาญพิเศษ 

 

 

 

 

 



แบบ วจ.27 (สําหรับ อ.วจ.) หนา  2 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

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

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

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

 

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

ตําแหนง          (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย)         สาขาวิชา ..........................................อนุสาขาวิชา............................... ของ .....................................  

 คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย...................................... 

 

 
 
 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 
กรรมการ 

ระดับคุณภาพ 
ผลงานทางวิชาการ 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

อ.วจ. 

ดีเดน ดีมาก ดี พอใช 
พบวา
ละเมิด 

ไมพบวา
ละเมิด 

ระดับคุณภาพ
ผลงานทาง
วิชาการ 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

พบวา
ละเมิด 

ไมพบวา
ละเมิด 

เรื่องที่ 1 กรอกตามแบบ วจ.01 /วจ.02 / ก.พ.อ.03 /ก.พ.อ.04  1          

 2          

 3          

 4          

 5          

เรื่องที่ 2 กรอกตามแบบ วจ.01 /วจ.02 / ก.พ.อ.03 /ก.พ.อ.04 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

 
 



แบบ วจ.27 (สําหรับ อ.วจ.) หนา  3 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

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

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

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

 
 

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

ตําแหนง          (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย)         สาขาวิชา ..........................................อนุสาขาวิชา............................... ของ .....................................  

 คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย...................................... 

 
  

 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

กรรมการ 

ระดับคุณภาพ 
ผลงานทางวิชาการ 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

อ.วจ. 

ดีเดน ดีมาก ดี พอใช 
พบวา
ละเมิด 

ไมพบวา
ละเมิด 

ระดับคุณภาพ
ผลงานทาง
วิชาการ 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

พบวา
ละเมิด 

ไมพบวา
ละเมิด 

เรื่องที่ 1 กรอกตามแบบ วจ.01 /วจ.02 / ก.พ.อ.03 /ก.พ.อ.04 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

เรื่องที่ 2 กรอกตามแบบ วจ.01 /วจ.02 / ก.พ.อ.03 /ก.พ.อ.04 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

 



แบบ วจ.27 (สําหรับ อ.วจ.) หนา  4 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

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

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

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

 
แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

ตําแหนง          (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย)         สาขาวิชา ..........................................อนุสาขาวิชา............................... ของ .....................................  

 คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย...................................... 

 
   

 

ผลงานทางวิชาการ 

ตํารา 
กรรมการ 

ระดับคุณภาพ 
ผลงานทางวิชาการ 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

อ.วจ. 

ดีเดน ดีมาก ดี พอใช 

 
พบวา
ละเมิด 

 
ไมพบวา
ละเมิด 

ระดับคุณภาพ
ผลงานทาง
วิชาการ 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

พบวา
ละเมิด 

ไมพบวา
ละเมิด 

เรื่องที่ 1 กรอกตามแบบ วจ.01 /วจ.02 / ก.พ.อ.03 /ก.พ.อ.04 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

เรื่องที่ 2 กรอกตามแบบ วจ.01 /วจ.02 / ก.พ.อ.03 /ก.พ.อ.04 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

 

 



แบบ วจ.27 (สําหรับ อ.วจ.) หนา  5 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

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

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

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

 

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

ตําแหนง          (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย)         สาขาวิชา ..........................................อนุสาขาวิชา............................... ของ .....................................  

 คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย...................................... 

 

 
    

 

ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือ 
กรรมการ 

ระดับคุณภาพ 
ผลงานทางวิชาการ 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

อ.วจ. 

ดีเดน ดีมาก ดี พอใช 

 
พบวา
ละเมิด 

 
ไมพบวา
ละเมิด 

ระดับคุณภาพ
ผลงานทาง
วิชาการ 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

พบวา
ละเมิด 

ไมพบวา
ละเมิด 

เรื่องที่ 1 กรอกตามแบบ วจ.01 /วจ.02 / ก.พ.อ.03 /ก.พ.อ.04 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

เรื่องที่ 2 กรอกตามแบบ วจ.01 /วจ.02 / ก.พ.อ.03 /ก.พ.อ.04 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

 
 



แบบ วจ.27 (สําหรับ อ.วจ.) หนา  6 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

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

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

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

 
 

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

ตําแหนง          (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย)         สาขาวิชา ..........................................อนุสาขาวิชา............................... ของ .....................................  

 คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย...................................... 

 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิชาการ 
กรรมการ 

ระดับคุณภาพ 
ผลงานทางวิชาการ 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

อ.วจ. 

ดีเดน ดีมาก ดี พอใช 

 
พบวา
ละเมิด 

 
ไมพบวา
ละเมิด 

ระดับคุณภาพ
ผลงานทาง
วิชาการ 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

พบวา
ละเมิด 

ไมพบวา
ละเมิด 

เรื่องที่ 1 กรอกตามแบบ วจ.01 /วจ.02 / ก.พ.อ.03 /ก.พ.อ.04 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

เรื่องที่ 2 กรอกตามแบบ วจ.01 /วจ.02 / ก.พ.อ.03 /ก.พ.อ.04 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

  



แบบ วจ.27 (สําหรับ อ.วจ.) หนา  7 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

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

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

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

     

 

สรปุผลการประชุมคณะอนุวุฒยาจารย ครั้งที่ ... / ............  เมื่อวันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ................ 

ผลงานทางวิชาการ (อยูในเกณฑ/ไมอยูในเกณฑ)  

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (พบวามีการละเมิด/ไมพบวามกีารละเมิด) 

จึง (สมควร/ไมสมควร)  ใหดํารงตําแหนง (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย)  
  

  

 ลงช่ือ .................................................................................... 
( ............................................................................... ) 
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ............. 

(เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย) 

    

    

 ลงช่ือ .................................................................................... 
( ............................................................................... ) 
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ............. 

(ประธานคณะอนุวุฒยาจารย) 

    

    

 ลงช่ือ .................................................................................... 
( ............................................................................... ) 
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ............. 

(เจาหนาที่ของฝายเลขานุการคณะวุฒยาจารย) 



แบบ วจ.27 (สําหรับ อ.วจ.) หนา  8 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

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

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

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

 



แบบ วจ.28 (สําหรับ อ.วจ.) หนา 1 
 

สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย 
 

คณะอนุวุฒยาจารย (อ.วจ.) ประจําคณะ / สถาบัน / วิทยาลัย                                   . 

ไดมีการประชุมพจิารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ                      . 

ขอกําหนดตําแหนง                                   .ในการประชุมครั้งที่     ./         .เมื่อวันที่                     . 

ผลการพจิารณาสรปุไดดังน้ี 

 

1. ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

 1.1 งานวิจัย              .เร่ือง 

  พิจารณาทกุเรื่องแลว 

  1.1.1 เรื่องทีป่ระเมิน              .เรื่อง  ไดแก 

   1.1.1.1 ประเมินผาน              .เรื่อง ไดแก 

    1.1.1.1.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                  . 

                                                                              . 

                                                                              .   

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.1.1.1.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                  . 

                                                                              . 

                                                                              .   

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.1.1.1.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                  . 

                                                                              . 

                                                                              .   

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

      

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

.                                  . 
เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 
วันที่      เดือน         พ.ศ.    . 
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   1.1.1.2 ประเมินไมผาน              .เรื่อง ไดแก 

    1.1.1.2.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                  . 

                                                                              . 

                                                                              .   

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.1.1.2.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                  . 

                                                                              . 

                                                                              .   

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.1.1.2.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                  . 

                                                                              . 

                                                                              .   

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 
      

  1.1.2 เรื่องทีไ่มประเมิน                  .เรื่อง 
เน่ืองจาก                                                                  . 

   1.1.2.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

                                                                                            . 

                                                                                            . 

   1.1.2.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

                                                                                            . 

                                                                                            .   

   1.1.2.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

                                                                                            . 

                                                                                            . 

     

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

.                                  . 

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

วันที่      เดือน         พ.ศ.    . 
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 1.2 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ประเภท..............................จํานวน...............รายการ  

  พิจารณาทกุรายการแลว 

  1.2.1 เรื่องทีป่ระเมิน              .รายการ  ไดแก 

   1.2.1.1 ประเมินผาน              .รายการ ไดแก 

    1.2.1.1.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                  . 

                                                                              . 

                                                                              .   

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.2.1.1.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                  . 

                                                                              . 

                                                                              .   

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.2.1.1.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                  . 

                                                                              . 

                                                                              .   

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

   1.2.1.2 ประเมินไมผาน              .รายการ ไดแก 

    1.2.1.2.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                  . 

                                                                              . 

                                                                              .   

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.2.1.2.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                  . 

                                                                              . 

                                                                              .   

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

      
ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

.                                  . 

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

วันที่      เดือน         พ.ศ.    . 
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    1.2.1.2.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                  . 

                                                                              . 

                                                                              .   

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

      

  1.2.2 งานที่ไมประเมิน                  .รายการ เน่ืองจาก                                           . 

   1.2.2.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

                                                                                                                        . 

                                                                                                                         . 

   1.2.2.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

                                                                                                                        . 

                                                                                                                         . 

   1.2.2.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

                                                                                                                        . 

                                                                                                                         . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

.                                  . 

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

วันที่      เดือน         พ.ศ.    . 
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 1.3 ตํารา              .เลม 

  พิจารณาทกุเลมแลว 

  1.3.1 ตําราที่ประเมิน              .เลม  ไดแก 

   1.3.1.1 ประเมินผาน              .เลม ไดแก 

    1.3.1.1.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.3.1.1.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.3.1.1.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

   1.3.1.2 ประเมินไมผาน              .เลม ไดแก 

    1.3.1.2.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.3.1.2.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

      

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

.                                  . 

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

วันที่      เดือน         พ.ศ.    . 
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    1.3.1.2.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

      

  1.3.2 ตําราที่ไมประเมิน                  .เลม เน่ืองจาก                                                                  . 

   1.3.2.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

                                                                                                                         . 

                                                                                                                         . 

   1.3.2.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

                                                                                                                         . 

                                                                                                                         . 

   1.3.2.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

                                                                                                                         . 

                                                                                                                         . 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

.                                  . 

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

วันที่      เดือน         พ.ศ.    . 
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 1.4 หนังสือ              .เลม 

  พิจารณาทกุเลมแลว 

  1.4.1 หนังสือทีป่ระเมิน              .เลม  ไดแก 

   14.1.1 ประเมินผาน              .เลม ไดแก 

    1.4.1.1.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.4.1.1.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.4.1.1.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

   1.4.1.2 ประเมินไมผาน              .เลม ไดแก 

    1.4.1.2.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.4.1.2.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

      

 

 

 

 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

.                                  . 

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

วันที่      เดือน         พ.ศ.    . 
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    1.4.1.2.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

      

  1.4.2 หนังสือที่ไมประเมิน                  .เลม เน่ืองจาก                                                               . 

   1.4.2.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

                                                                                                                         . 

                                                                                                                         . 

   1.4.2.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

                                                                                                                         . 

                                                                                                                         . 

   1.4.2.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

                                                                                                                         . 

                                                                                                                         . 

     

 

                                               

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

.                                  . 

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

วันที่      เดือน         พ.ศ.    . 
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 1.5 บทความวิชาการ              .เร่ือง 

  พิจารณาทกุเรื่องแลว 

  1.5.1 เรื่องทีป่ระเมิน              .เรื่อง  ไดแก 

   1.5.1.1 ประเมินผาน              .เรื่อง ไดแก 

    1.5.1.1.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.5.1.1.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.5.1.1.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

   1.5.1.2 ประเมินไมผาน              .เรื่อง ไดแก 

    1.5.1.2.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

    1.5.1.2.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

      

 

 

 

 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

.                                  . 

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

วันที่      เดือน         พ.ศ.    . 
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    1.5.1.2.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

ประเมินงานแลวเห็นวา                                                                 .  

                                                                                                       . 

                                                                                                       . 

     พิจารณาคุณภาพอยูในระดับ                     . 

      

  1.5.2 เรื่องทีไ่มประเมิน                  .เรื่อง เน่ืองจาก                                                                  . 

   1.5.2.1 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

                                                                                                                         . 

                                                                                                                         . 

   1.5.2.2 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ..อ.03                             

                                                                                                                         . 

                                                                                                                         . 

   1.5.2.3 .            (ระบุช่ือบทความเหมอืนที่เขียนใน วจ.01/ก.พ.อ.03)                              

                                                                                                                         . 

                                                                                                                         . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

.                                  . 

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

วันที่      เดือน         พ.ศ.    . 
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2.   ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

    พบวามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ         

  ไมพบวามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

.                                  . 

เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย 

วันที่      เดือน         พ.ศ.    . 
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สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุวุฒยาจารย (อ.วจ.) 
 

1. ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา งานวิจัย  ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น    ตํารา  หนังสือ  
บทความวิชาการ  คุณภาพอยูในเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และไมพบวาผูเสนอขอมีการละเมิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด จึงเห็นวา   สมควรกําหนด

ตําแหนง (อาจารย/ผูชวยศาสตราจารย)                                                                                   .เปน(ผูชวย

ศาสตราจารย/รองศาสตราจารย)                               ในสาขาวิชา                                               . อนุอนุ

สาขาวิชา..................ไดต้ังแตวันที่                                           ซึ่งเปนวันที่สภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง  (หรือ
ไดรับตําราหรือหนังสือฉบับปรับปรุงสมบูรณหรือวันที่บรรณาธิการมีหนังสือตอบรับการตีพิมพบทความ) และให
เสนอคณะวุฒยาจารยพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

2. ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา งานวิจัย  ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น   ตํารา  หนังสือ  
บทความวิชาการ  คุณภาพไมอยูในเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และ(พบ/ไมพบ)วาผูเสนอขอมีการ
ละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด จึงเห็นวายังไมสมควร

กําหนดตําแหนง (อาจารย/ผูชวยศาสตราจารย)                                                                       .เปน(ผูชวย

ศาสตราจารย/รองศาสตราจารย)                       ในสาขาวิชา                               อนุสาขาวิชา................................ 
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