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บค.๖๔ – ๑ 

   
 

สวนงาน                                               โทร.    
ที่  ศธ        / วันท่ี               
เรื่อง   แจงใหจัดทําผลงานเสนอเขารับการประเมินเพ่ือแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงทีสู่งขึ้น  
 
 

เรียน/เจริญพร   
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดแจงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากรเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึน้สําหรับผูดํารงตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ และตําแหนงธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๘ และ
มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ อนุมัติกรอบอัตรากําลัง
บุคลากรมหาวิทยาลัย ๖ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ซึ่งไดเวียนแจงใหทุกสวนงาน ความทราบแลวนั้น 
   บัดนี้สวนงาน...........................    ไดพิจารณากรอบอัตรากําลังแลว มีตําแหนง (ชํานาญงาน 
ชํานาญพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ)..............วางอยู และทานมีผลการปฏิบัติงานดีเย่ียม มี
คุณสมบัติเหมาะสม จึงแจงใหทานจัดทําเอกสารตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศดังกลาว เสนอสวนงาน
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่มีบันทึกแจงนี้ 
  เมื่อดําเนินการแลว ใหนําเสนอผูบังคับบัญชา นําเขาพิจารณาในคณะกรรมการประจําสวนงาน
ตามประกาศฯ พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
  จึงเรียน/เจริญพรมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการภายในระยะที่กําหนด  
 
 

(.................................) 
หัวหนาสวนงาน 

 
 

บนัทึกข้อความ 



บค.๖๔ – ๒ 

   
 

แบบรายงานอัตรากาํลัง ผูดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

เขียนท่ี............................................. 
 

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

กราบเรียน/กราบนมัสการ  ประธานคณะกรรมการพิจารณาบุคลากรเขาสูตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  ท่ีเคารพ 
 

 สวนงาน(กองหรือเทียบเทา)............................................คณะ/สํานัก/สวนงานเทียบเทา...................................... 
สังกัด  สวนกลาง       วิทยาเขต .............................................................................................................................. 
ไดตรวจสอบอัตรากําลัง ผูดํารงตําแหนง ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ในสวนงาน ดังนี้ 
 อัตรากําลังตาม จํานวนผูครองตําแหนงระดับ 

สวนงาน มติสภา ๓/๒๕๕๘ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
สวนงาน.....................      
สวนงาน.....................      
สวนงาน.....................      
สวนงาน.....................      
 
 สรุป  มีผูครองตําแหนงระดับ  
  ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ  จํานวน.................รูป/คน  วาง จํานวน..............รูป/คน 
  ชํานาญการพิเศษ    จํานวน.................รูป/คน  วาง จํานวน..............รูป/คน 
 
 

 

 ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

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

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



บค.๖๔ – ๓ 

   
 

สวนงาน                                               โทร.    
ที่  ศธ        / วันท่ี               
เรื่อง   จัดสงผลงานเพ่ือขอรับการประเมนิในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากร สังกัด   
 
 

กราบเรยีน ประธานคณะกรรมการพิจารณาบุคลากรเพ่ือเขาสูตาํแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น   
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดแจงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากรเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้นสําหรับผูดํารงตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ และตําแหนงธุรการและบริหารท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๘ และมติสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ อนุมัติกรอบอัตรากําลัง
บุคลากรมหาวิทยาลัย ๖ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ซึ่งไดเวียนแจงใหทุกสวนงาน ความทราบแลวนั้น 
  บัดนี้สวนงาน...........................    ไดพิจารณากรอบอัตรากําลังตามมติสภามหาวิทยาลัยแลว มีผูครอง
ตําแหนงระดับ 
  ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ  จํานวน.................รูป/คน  วาง จาํนวน..............รูป/คน 
  ชํานาญการพิเศษ    จํานวน.................รูป/คน  วาง จาํนวน..............รูป/คน 

 
 ในการนี้สวนงานจึงขอเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัตติามประกาศรับขอเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินใน
ระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ......... พ.ศ. .... จํานวน.............รูป/คน  ดังนี้ 
 ๑. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ................................................ ตําแหนง ............................................................... 
สวนงาน(กองหรือเทียบเทา)............................................คณะ/สํานัก/สวนงานเทียบเทา......................................
วัน/เดือน/ปที่บรรจุแตงตัง้เปนบคุลากร.......................................... ขอรับการประเมนิในระดับ.............................. 
โดยวิธี   ปกติ     พิเศษ 
 ๒. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ................................................ ตําแหนง ............................................................... 
สวนงาน(กองหรือเทียบเทา)............................................คณะ/สํานัก/สวนงานเทียบเทา......................................
วัน/เดือน/ปที่บรรจุแตงตัง้เปนบคุลากร.......................................... ขอรับการประเมนิในระดับ.............................. 
โดยวิธี   ปกติ     พิเศษ 
 ๓. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ................................................ ตําแหนง ............................................................... 
สวนงาน(กองหรือเทียบเทา)............................................คณะ/สํานัก/สวนงานเทียบเทา......................................
วัน/เดือน/ปที่บรรจุแตงตัง้เปนบคุลากร.......................................... ขอรับการประเมนิในระดับ.............................. 
โดยวิธี   ปกติ     พิเศษ 
 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมกันนี้   
 จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป  
 
 

(.................................) 
หัวหนาสวนงาน 

บนัทึกข้อความ 



บค.๖๔ – ๔ 

   
แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน (แยกรายผลงาน)  

 
ประเภทผลงาน 
   คูมือปฏิบัติงาน           งานวิเคราะหหรืองานสังเคราะห         งานวิจัย              
   บทความทางวิชาการ    ตํารา หรือหนังสือ หรืองานแปล     
   เอกสารประกอบการบรรยาย   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
           
ชือ่ผลงาน ........................................................................................................................................................................
ผูรวมงาน จํานวน ................... คน แตละคนมีสวนรวม ดังนี้ 

ช่ือผูรวมงาน ปริมาณงานรอยละ และหนาท่ีความรับผิดชอบ 
๑. ปริมาณงานรอยละ............... 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ....................................................................... 
................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

๒. ปริมาณงานรอยละ............... 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ....................................................................... 
................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

๓. ปริมาณงานรอยละ............... 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ....................................................................... 
................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

๔. ปริมาณงานรอยละ............... 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ....................................................................... 
................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

 

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนนิการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
    ลงชื่อ ……………………………………… 

(.……………….…………) 
ผูรวมดําเนินการคนที ่๑ 
………/…………./………. 

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

ผูรวมดําเนินการคนที ่๒ 
………/…………./………. 

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

ผูรวมดําเนินการคนที ่๓ 
………/…………./………. 

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

ผูรวมดําเนินการคนที ่๔ 
………/…………./………. 

หมายเหตุ: ใหแยกแบบแสดงหลักฐานการการมีสวนรวมในผลงาน เปนรายผลงาน พรอมสําเนาแนบในภาคผนวก
ของผลงานทุกเลม 



บค.๖๔ – ๕ 

   
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (แยกรายผลงาน)  

 
ตอนท่ี ๑ สําหรับผูขอรับการประเมิน 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากรเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน สําหรับผูดํารงตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ และตําแหนงธุรการและบริหารท่ัวไป พ.ศ. 
๒๕๕๘ กําหนดใหมีการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ดังนี้ 
 ๑. ตองมีความซ่ือสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนและไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน 
รวมท้ังไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับในลักษณะท่ีจะทําใหเขาใจ
ผิดวาเปนผลงานใหม 
 ๒. ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนําใชในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดง
หลักฐานของการคนควาไวอยางชัดเจน 
 ๓. ตองไมละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืนและสิทธิมนุษยชนเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลงานทางวิชาการ 
 ๔. ผลงานตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ไมมีอคติมาเก่ียวของและเสนอผลงานตาม
ความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลงานโดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน ไมขยายขอ
คนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
 ๕. ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางท่ีชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
 ขาพเจาของรับรองวา ผลงานชือ่......................................................................................................................... 
  ท่ีขาพเจาไดยื่นขอรับการประเมินในระดับท่ีสูงข้ึน เปนไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตามท่ี
กําหนดขางตน และขาพเจาไดรับทราบผลของการละเมิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกลาว 
 
       ลงชื่อ.............................................................. 
             (.............................................................) 
 
ตอนท่ี ๒ สําหรับสวนงาน 
 สวนงาน.......................................  ไดรับทราบและตรวจสอบในเบื้องตนแลว 
 
       ลงชื่อ.............................................................. 
             (.............................................................) 
                   หัวหนาสวนงาน......................................... 
 
 
หมายเหตุ  ผลของการละเมิดจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คือ 
 ๑. ยุติการพิจารณาผลงาน 
 ๒. หามขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนเปนเวลา ๕ ป นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการละเมิดฯ 

 
   ใหแยกแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เปนรายผลงาน พรอมสําเนาแนบในภาคผนวกของ
ผลงานทุกเลม 



บค.๖๔ – ๖ 

   
แบบประวัติบุคลากร(ยอ) แนบทายผลงาน (แยกรายผลงาน) 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑.ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ......................................................................................................................... 
๒.เลขประจําตัวประชาชน _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ - _  วัน/เดือน/ปเกิด _ / _ _ / _ _ _ _ 
๓.วัน/เดือน/ปท่ีบรรจุเปนบุคลากร _ / _ _ / _ _ _ _      วัน/เดือน/ปท่ีครบเกษียณอายุ _ / _ _ / _ _ _ _ 
๔.ชื่อ –นามสกุลบิดา .............................................................................................................................................. 
๕.ชื่อ –นามสกุลมารดา .......................................................................................................................................... 
๖.ชื่อ –นามสกุลคูสมรส .......................................................................................................................................... 
๗.ประวัติการศึกษา  

สถานศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา วุฒิ = ชื่อปริญญา (สาขาวิชา....) 
   
   
   

๘.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ชื่อใบอนุญาต หนวยงาน เลขท่ีใบอนุญาต วันท่ีมีผลบังคับใช 

(วัน/เดือน/ป) 
    
    

๙.ประวัติการฝกอบรม 
หลักสูตรฝกอบรม ตั้งแต – ถึง (เดือน – ป) หนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

   
   
   
   

๑๐.การไดรับโทษทางวินัยและการนิรโทษกรรม 
พ.ศ. รายการ ชื่อเอกสารอางอิง 

   
   

   
    ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ  
    ลงชื่อ                                      เจาของประวัติ ลงชื่อ                               หัวหนาสวนงาน 
           (.................................................)       (...........................................) 
           ตําแหนง...................................       ตําแหนง...................................... 
                  _ _ / _ _ / _ _ _ _           _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 
   ใหแยกแบบประวัติบุคลากร แนบทายผลงาน เปนรายผลงาน พรอมสําเนาแนบในภาคผนวกของผลงานทุก
เลม 

 
รูปถาย 

ขนาด ๑ นิ้ว 
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