
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ที ่ อว ๐๖๑๖.๐๘/        วันที.่..................................................... 
เร่ือง   ขอส่ง.......................................................เข้ารับการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (Peer Review)  
 

เรียน   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
 

ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้ผลงาน

ทางวิชาการ      ⃞  หนังสือ       ⃞  ต ารา      ⃞  งานวิจัย       ⃞ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม      ⃞ บทความวิชาการ 

      ⃞  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดง
หลักฐานการเผยแพร่ที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer Review) ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนดไว้ นั้น 

ในการนี้ ข้าพเจ้า          ⃞  อาจารย์            ⃞   ผู้ช่วยศาสตราจารย์          ⃞    รองศาสตราจารย์
.................................................................ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สาขาวิชา.................................................................................................... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จึงขอส่ง.......................................................เข้ารับการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (Peer Review)  
เรื่อง .................................................................................................... เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

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

   อาจารย์ประจ าสาขาวิชา............................................................. 
 
 
 
 

เอกสารขอผลงาน ๑ 



 
 
 
 
ที ่ อว ๐๖๑๖.๐๘/  

 
 

 
 
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 

                      
     วันที่................................................  

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน   .................................................................................  
 

ด้วย อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์....................................อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา..............................................คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้
จัดท าหนังสือ/ต ารา  เรื่อง....................................................เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตร
.................................................และใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ
ทางด้าน.....................................................เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
กลั่นกรองประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการต ารา/หนังสือ ดังกล่าว โดยขอความอนุเคราะห์ท่านส่งหนังสือ
ตอบรับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการกลับมายังคณะ และหากท่าน
พิจารณาตอบรับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทางคณะฯ จะด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และส่งผลงาน
ให้ท่านพิจารณาในล าดับต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง) 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ส านักงานคณบดี 
โทร. ๐ ๕๖๒๑-๙๑๐๐–๒๙  ต่อ  ๒๒๐๐ 
โทรสาร.  ๐ ๕๖๘๘ ๒๕๒๒ 
 
 

เอกสารขอผลงาน ๒ 



 
หนังสือตอบรับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

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

เร่ือง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

อ้างถึง  หนังสือของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ อว ๐๖๑๖.๐๘/....... 
 

 ตามหนังสือที่อ้างอิงนั้นได้ขอเชิญข้าพเจ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองการประเมินคุณภาพผลงานทาง
วิชาการของ....................................... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นั้น 
 
 ข้าพเจ้า        ยินดีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  และขอแจ้งรายละเอียด ดังน้ี 
 

  1. ชื่อ – นามสกุล       นาย       นาง      นางสาว.............................................. ................ 
  2. ต าแหน่งทางวิชาการ      ศาสตราจารย์       รองศาสตราจารย์      ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
         อ่ืน ๆ ......................................... 
  3. วุฒิการศึกษา 
      ปริญญาเอก .......................................................... ................................................................ 
      ปริญญาโท .................................................................................................................... ........ 
      ปริญญาตรี ............................................................................................................................  
  4. กลุ่มสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ...................................................................................................  
      ...............................................................................................................................................  
  5. ที่อยู่สามารถติดต่อได้ 
  สังกัด......................................................................................................... .................................. 
  ............................................................................................................................. ........................ 
  เลขที่ ...................หมู่........ถนน.......................................ต าบล/แขวง ....................................... 
  อ าเภอ/เขต ............................จังหวัด ..................................รหัสไปรษณีย์.................................  

โทรศัพท์ที่ท างาน................................................โทรศัพท์มือถือ ................................................ 
โทรสาร................................................................อีเมล.................................................. .............. 
 

         ไม่ยินดีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

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

 

 

เอกสารขอผลงาน ๓ 



 
 

 
 
 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่  ............./................ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการต ารา/หนังสือ 
ของ..................................................... 

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

 

 ด้วย......................................... ......อาจารย์ประจ าสาขาวิชา....................................................
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท าต ารา/หนังสือ  เรื่อง...................... 
....................................... เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา  หลักสูตร................................................... 
สาขาวิชา........................................... และประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง
ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ ..................................... 
ดังนี้ 

  ๑. รองศาสตราจารย์สุชาติ  แสงทอง  ประธานกรรมการ 
  ๒. ...................................................  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. ...................................................  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔. นายสนั่น  กัลปา    เลขานุการ 
  ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนาภัสสร์  สนธิรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ด าเนินการพจิารณากลั่นกรองประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ  ต ารา / หนังสือ  
ของ อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์.................................................................อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา................................... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง ณ วันที่....เดือน............พ.ศ....... 
 

(รองศาสตราจารย์สุชาติ  แสงทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เอกสารแนบ ๔ 



 
 
ที่ อว ๐๖๑๖.๐๘/.............              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
                     อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐         
        

                           วันที่......................................... 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเ์ป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน ................................................................. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ต ารา/หนังสือ .......................................................................  จ านวน ๑ เล่ม 
  ๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองประเมินคุณภาพผลงานทาง 
      วิชาการต ารา/หนังสือ ของ ................................................................. จ านวน ๑ ชุด 
  ๓. แบบรายงานสรุปผลการกลั่นกรองประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วย อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์...................................................... อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา......................................................คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ได้จัดท าต ารา/หนังสือ เรื่อง............................................................. เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หลักสูตร........................................................................สาขาวิชา.......................................... และใช้ประกอบการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญทางด้าน สาขา
วิชา.......................................เป็นอย่างดี  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองประเมิน
คุณภาพผลงานทางวิชาการดังกล่าว (peer reviewer) และหากท่านได้รับผลงานทางวิชาการแล้ว ขอความ
อนุ เคราะห์ท่ านส่ งแบบรายงานสรุปผลการกลั่นกรองการประเมินผลงานทางวิชาการกลับมายั ง                    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน ๓๐ วัน เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการขอก าหนดต าแหน่ง          
ทางวิชาการต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(รองศาสตราจารย์สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส านักงานคณบดี 
โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๙๑๐๐-๒๙ ตอ่ ๒๒๐๐,๒๒๐๑ 
โทรสาร. ๐ ๕๖๘๘ ๒๕๒๒ 

เอกสารแนบ ๕ 



 
แบบรายงานสรุปผลการกลั่นกรองการประเมินผลงานทางวิชาการของ 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)  ต่างสถาบัน  
แบบรายงานกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (ต ารา/หนังสือ) 

๑.ชื่อผู้เสนอขอ.............................................................ต าแหน่งปัจจุบัน.................................... ....................... 
   เงินเดือน................................บาท  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ขอด ารงต าแหน่ง............................................... 
   สาขาวิชา..............................................................อนุสาขาวิชา......................................................................  
๒.ชื่อผลงาน.................................................................................................................... ................................... 
๓.ประเภท....................................................................................................................... .................................. 
๔.ผลการประเมิน 
ข้อที่ รายการประเมิน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นควรปรับปรุง พอใช้ ดี 
(๑) ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา (ข้อเท็จจริง หลักฐาน

อ้างอิง ข้อมูลที่ใช้) 
   

(๒) ความดีเด่นทางวิชาการ ความลึกซึ้ง ความทันสมัยของเนื้อหาสาระ    
(๓) ความสอดคล้องของเนื้อหาและการสื่อความหมาย    
(๔) รูปแบบ/ลักษณะของผลงาน (การพิมพ์ การอ้างอิง บรรณานุกรม

และความประณีต) 
   

(๕) ความมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา    
๕. สรุปผลการพิจารณากลั่นกรอง 
    (    )  เห็นควรปรับปรุง        (    )  พอใช้           (     )  ดี    
๖. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 
    (     ) เห็นควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
    (     ) เห็นสมควรให้ใช้ประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ................................................................. 
 

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

 

หมายเหต ุ เห็นควรปรับปรุง  คือ  ให้ปรับปรุงผลงานก่อนพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง 
              พอใช้  คือ  ผลงานยังไม่เหมาะสมที่จะน าเสนอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
              ดี  คือ  ผลงานมีความเหมาะสมที่จะใช้น าเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

เอกสารขอผลงาน ๖ 



รายการแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ล าดับ ค าแนะน าผู้ทรงคุณวุฒิ ประเด็นการแก้ไข หมายเหตุ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที ่  อว ๐๖๑๖.๐๘/       วันที่  ................................................ 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

เรียน   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดให้
ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ตามหนังสือหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานเผยแพร่
ไปยังหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดไว้ นั้น 

ในการนี้ ข้าพเจ้า อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์...........................................
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด สาขาวิชา.....................................
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ต ารา /
หนังสือ เรื่อง..................................................... เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของข้าพเจ้า โดยมีรายชื่อ
หน่วยงานหรือสถาบัน ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะ/หน่วยงาน......................................................................  
มหาวิทยาลัย...........................................................................  

๒. คณะ/หน่วยงาน......................................................................  
มหาวิทยาลัย...........................................................................  

๓. คณะ/หน่วยงาน......................................................................  
มหาวิทยาลัย...........................................................................  

๔. คณะ/หน่วยงาน......................................................................  
มหาวิทยาลัย...........................................................................  

๕. คณะ/หน่วยงาน......................................................................  
มหาวิทยาลัย...........................................................................  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

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

   อาจารย์ประจ าสาขาวิชา............................................................. 

เอกสารขอผลงาน ๗ 



 
 
 
 
 
ที ่ อว ๐๖๑๖.๐๘/  

 
 

 
 
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 

                      
     วันที่............................................... 

เรื่อง   ขอเผยแพร่ต ารา/หนังสือ 
 

เรียน   .................................................................................  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ต ารา/หนังสือ เรื่อง............................................................................จ านวน ๑ เล่ม 
 

ด้วย  อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์................................................อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา.....................................................คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ได้จัดท าต ารา/หนังสือ  เรื่อง.......................................................เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา และเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต่อไป 

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเผยแพร่ต ารา/หนังสือ ดังกล่าว  ให้กับ
หน่วยงานของท่าน จ านวน  ๑  เล่ม  และหากท่านได้รับต ารา/หนังสือ ดังกล่าว แล้ว ขอความกรุณาส่งหนังสือ
ตอบรับ จักขอบคุณอย่างยิ่ง 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง) 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
สาขาวิชา................................................ 
โทร. ๐ ๕๖๒๑-๙๑๐๐–๒๙  ต่อ  ๒๒๐๐ 
โทรสาร.  ๐ ๕๖๘๘ ๒๕๒๒ 
 
 

เอกสารขอผลงาน ๘ 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ที ่  อว ๐๖๑๖.๐๘/       วันที ่ .............................................. 
เร่ือง  ขอก าหนดต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 

ด้วย ข้าพเจ้า................................. .........................ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง (อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์) สังกัด สาขาวิชา
...............................คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอรับการพิจารณา เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา..............................
(รหัส.......................) โดย(วิธีปกติ/วิธีพิเศษ) 

ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงขอส่งเอกสารและหลักฐาน เพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง (ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา.....................................(รหัส...................................)  
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      

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

   อาจารย์ประจ าสาขาวิชา............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารขอผลงาน ๙ 



 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที ่  อว ๐๖๑๖.๐๘/       วันที่  ………………………………………….. 
เร่ือง  ขอแสดงความจ านงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 

รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ พ.ศ. .......... ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ตามที่ ข้าพเจ้า อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ .......................................
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์ /ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์ สังกัด สาขาวิชา........................................คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
.......................................(รหัส...................................) โดยวธิีปกติ /วิธีพิเศษ ไปแล้ว นั้น 

ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความจ านงในการใช้หลักฐานเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ พ.ศ. ............. มาใช้ประกอบการ
พิจารณา การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของข้าพเจ้าในครั้งนี้  
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      

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

   อาจารย์ประจ าสาขาวิชา............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารขอผลงาน ๑๐ 



 
 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่  ............./............... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ของ............................................................................  

---------------------------------------------- 
 ด้วย อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์...................................................................

ได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์  สาขาวิชา..........................................อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๒๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอ านาจให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก สถาบันและ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเที ยบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี   จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการของ  อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง
ศาสตราจารย์......................................................อาจารย์ประจ าสาขาวิชา..............................................................  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

  ๑. รองศาสตราจารย์สุชาติ  แสงทอง  ประธานกรรมการ 
  ๒. ...................................................  กรรมการ 

๓. ...................................................  กรรมการ 
  ๔. ...................................................  กรรมการ 
  ๕. ...................................................  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ของ.............................................................อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา....................................................... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบฯ ของการประเมิน 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

    สั่ง ณ วันที่  ................ เดือน................. พ.ศ. ................ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุชาติ  แสงทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เอกสารขอผลงาน ๑๑ 



 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที ่  อว ๐๖๑๖.๐๘/       วันที่  .................................................. 
เร่ือง  ขอเชิญประชุมตรวจสอบคุณสมบัติการขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ 

ศาสตราจารย์ 
 

เรียน   .......................................................................................... .....  
 

ตามค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่../....เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณสมบัติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
........................................นั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ นั้น  

ในการนี้ คณะจึงขอเรียนเชิญท่านประชุมเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ   การขอก าหนดต าแหน่ง  
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ของ .......................................................................
ในวันที่....เดือน....พ.ศ....เวลา.........น. ณ ห้องประชุม........................... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      
      

............................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง) 

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารขอผลงาน ๑๒ 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
คร้ังท่ี .......... /............ 

วันที่ .......................................... 
เวลา ..........น. 

ณ ห้องประชุม......................................... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 

**************************** 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒         พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓        เร่ืองสืบเน่ือง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔        เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
        
ระเบียบวาระท่ี ๕        เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖        เร่ืองอ่ืน ๆ  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารขอผลงาน ๑๓ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
คร้ังท่ี ......... /.......... 

วันที่ .......................................... 
เวลา..........น. 

ณ ห้องประชุม......................................... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง   ประธานกรรมการ 
๒. ..........................................................   กรรมการ 
๓. ..........................................................   กรรมการ 
๔. ..........................................................   เลขานุการ 
๕. ..........................................................   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา ................. น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒         พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓        เร่ืองสืบเน่ือง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔        เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

        
ระเบียบวาระท่ี ๕        เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ........... 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ของ...........................................อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
...................................คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้รับ 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชา...................เมื่อวันที่ 
......................... จนถึงปัจจุบนั รวมเป็นระยะเวลา ....... ป ี....... เดือน…..วัน 

๒. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ได้ท าเอกสารในรายวิชา.................. 
และสอนรายวิชาดังกล่าว เป็นระยะเวลา.... ป ี

๓. การด าเนินการจัดท าต ารา/หนังสือ จ านวน ........เรื่อง และไดผ้่านการด าเนินการ 
กลั่นกรองการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ต่างสถาบัน
แล้ว พร้อมทั้งได้ด าเนินการเผยแพร่ต ารา/หนังสือเรียบร้อยแล้ว จ านวน .....หน่วยงาน  



4.  การด าเนินการวิจัยและเผยแพร่บทความทางวิชาการ จ านวน .....บทความ พร้อม 
ทั้งไดด้ าเนินการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว 

๕. การด าเนินการผลงานวิชาการอ่ืนๆ ประเทภ....................../เรื่อง............................. 
ไดด้ าเนินการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อย 
 

 การพิจารณาดังกล่าวได้มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการ และเอกสารต่าง ๆ ประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

๑) บันทึกข้อความน าส่ง 
๒) แบบฟอร์ม ก.พ.อ. ๐๓ จ านวน ๕ ชุด 
๓) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน เรื่อง ...........................จ านวน ๕ เล่ม 
๔) ต ารา เรื่อง ................................จ านวน ๕ เล่ม 
๕) บทความทางวิชาการ เรื่อง.......................จ านวน ๕ เล่ม 
๖) แบบรับรองการเผยแพร่ต ารา จ านวน ๑ ชุด 
๗) แบบตอบรับการเผยแพร่ต ารา/หนังสือ จ านวน .... หน่วยงาน 
๘) แบบรายงานสรุปการกลั่นกรองการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ต่างสถาบัน จ านวน ๑ ชุด 
๙) อ่ืนๆ.....................................……………………………………………………………. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบคุณสมบัติของ..........................................................อาจารย์ประจ า 
สาขาวิชา…………….............................มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
ในการขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา..............................
(รหัส.........................................) และให้เสนอมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖        เร่ืองอ่ืน ๆ  
 
เลิกประชุมเวลา ............ น. 
 

 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(ดร.สนั่น  กัลปา) 
 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง) 

 



 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที ่  อว ๐๖๑๖.๐๘/       วันที.่................................................. 
เร่ือง  ขอส่งผลการตรวจสอบคุณสมบัติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/  
        รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 

ตามค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่../.... เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณสมบัติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ /
ศาสตราจารย์................................................ เพ่ือด าเนินการยื่นขอประเมินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ 

ในการนี้  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยมีมติที่ประชุม เห็นชอบคุณสมบัติของอาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์.....................................
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา…….....................………...คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  ในการขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/       
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา...............................................(รหัส..........................................) 
และให้เสนอมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      
      

............................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง) 

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

เอกสารขอผลงาน ๑๔ 


