
ในการขอตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/ตอการจางของพนักงานมหาวิทยาลัย

ขาพเจา ……………..........................................................………..…………………...……..……………

ตําแหนง ..................……………...........................………..…………........……….…………............................................………….

สังกัด.................................................................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได …………......................................................…………….……………………………………………

ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ………..

   ประสงคขอตอเวลาราชการ/ตอการจาง

(ลงลายมือชื่อ) ………………………........................……………….

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

การพิจารณาความตองการของสวนงานและคุณสมบัติของผูสมควรไดรับการตอเวลาราชการ/ตอการจาง

ใหใชวิธีเรียกประชุม  โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน ครั้งที่     /             เมื่อวันที่                          

มีมติ      สมควรให ................................................................. เปนผูสมควรไดรับการตอเวลาราชการ/

   ไมสมควรให ............................................................ เปนผูสมควรไดรับการตอเวลาราชการ/

เหตุผล ………...................................……………………………………………………………………………………………………..

………...................................……………………………………………………………………………………………………..

………...................................……………………………………………………………………………………………………..

………...................................……………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ……………………………….….…………… คณบดี

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

                                                              ตอการจาง

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

เขียนที่ ......................................…....…………………………………...…………..

แบบแสดงความจํานง

                                                              ตอการจาง

แบบตอเวลาราชการ หมายเลข 1 หนา 1



1. ภาระงาน (2 ภาคการศึกษา กอนเกษียณอาย)ุ

(ใหแนบแผนการสอน (course outline) ของปการศึกษาสุดทายกอนเกษียณอายุราชการแนบประกอบดวย)

      ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ....       ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ....

………..............................……………..…………

………..............................……………..…………

………..............................……………..…………

………..............................……………..…………

รวม ………...............……………. รวม ……………................…

     งานอื่น ๆ (หากม)ี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

2.  ผลงานทางวิชาการ (หลังจากดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือตําแหนงศาสตราจารย แลวแตกรณ)ี

(ใหนับผลงานวิชาการยอนหลัง 3 ปตามเกณฑ   โดยระบุชื่อผลงานวิชาการ แหลงที่เผยแพรผลงานวิชาการ และป พ.ศ. ที่เผยแพร

2.1 ตํารา

          2.1.1 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

2.1.2 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

2.2 หนังสือ

2.2.1 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

2.2.2 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

2.3 งานวิจัย

2.3.1 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

2.3.2 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

2.4 ผลงานทางวิชาการอื่นในลักษณะอื่น

2.4.1 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

2.4.2 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

2.5 บทความทางวิชาการ

2.5.1 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

2.5.2 …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ………………………….............................…….…. ผูประสงคขอตอเวลาราชการ/ตอการจาง

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

ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ และผูประสงคขอตอเวลาราชการ/ตอการจางขางตน

มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ

(ลงชื่อ) ……………………………….….…………… คณบดี

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

แบบตอเวลาราชการ หมายเลข 2

วิชาที่สอน ชั่วโมง/สัปดาห

ระดับปริญญาตรี

แบบรายงานภาระงานทางวิชาการ 

ระดับปริญญาตรี

วิชาที่สอน ชั่วโมง/สัปดาห

…........................…………….. ………….......................……..

………….......................…….. ………….......................……..

ระดับปริญญาโท/เอก

ชั่วโมง/สัปดาห

………….......................……..

………….......................…….. ………….......................……..

วิชาที่สอน ชั่วโมง/สัปดาห

ระดับปริญญาโท/เอก

วิชาที่สอน

…........................……………..      รวมภาระงานทั้งหมด

…........……….......................……..

…........……….......................……..

…........……….......................……..

…........……….......................……..

………….......................…….. ………….......................……..

………….......................……..



1. ภาระงาน

    ปที่ 1 

     ก. งานสอน ปงบประมาณ พ.ศ. ....

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

     ข. งานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. .... 

           (ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)

1.1 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

1.2 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

     ค. งานอื่น ๆ (หากม)ี

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    ปที่ 2

     ก. งานสอน ปงบประมาณ พ.ศ. ....

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

     ข. งานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. .... 

           (ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)

1.1 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

1.2 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

     ค. งานอื่น ๆ (หากม)ี

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………..………….. …………….………..…………..

ระดับปริญญาโท/เอก

……………..…………..

      ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ....       ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ....

วิชาที่จะมอบหมายใหสอน

วิชาที่จะมอบหมายใหสอน

……………..…………..

ระดับปริญญาตรี

วิชาที่จะมอบหมายใหสอน

ชั่วโมง/สัปดาห วิชาที่จะมอบหมายใหสอน

ชั่วโมง/สัปดาห

ชั่วโมง/สัปดาห

ระดับปริญญาตรี

…………….………..…………..

ชั่วโมง/สัปดาห

…………….………..…………..

ระดับปริญญาโท/เอก

…………….………..…………..

……………..…………..

……………..…………..

……………..…………..

…………….………..…………..

…………….………..…………..

…………….………..…………..

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี

วิชาที่จะมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห วิชาที่จะมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห

……………..…………..

      ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ....       ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ....

ชั่วโมง/สัปดาห

……………..………….. …………….………..…………..

……………..………….. …………….………..…………..

วิชาที่จะมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห

……………..………….. …………….………..…………..

แบบตอเวลาราชการ หมายเลข 3 หนา 1

แบบมอบหมายภาระงานและการประเมินความเหมาะสม

ผูที่ไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมควรตอเวลาราชการ/ตอการจาง

……………..………….. …………….………..…………..

……………..………….. …………….………..…………..

ระดับปริญญาโท/เอก ระดับปริญญาโท/เอก

วิชาที่จะมอบหมายใหสอน



    ปที่ 3

     ก. งานสอน ปงบประมาณ พ.ศ. ....

……………......………..……...…………

……………......………..……...…………

……………......………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

     ข. งานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. ....

         (ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)

1.1 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

1.2 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

     ค. งานอื่น ๆ (หากม)ี

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    ปที่ 4

     ก. งานสอน ปงบประมาณ พ.ศ. ....

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

……………………….…………..……………… …………………..………..……...…………

     ข. งานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. ....

         (ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)

1.1 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

1.2 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

     ค. งานอื่น ๆ (หากม)ี

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ....       ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ....

……………..………….. …………….………..…………..

……………..………….. …………….………..…………..

……………..………….. …………….………..…………..

วิชาที่จะมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห

ชั่วโมง/สัปดาห

วิชาที่จะมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห

……………..………….. …………….………..…………..

ระดับปริญญาโท/เอก ระดับปริญญาโท/เอก

……........……….………..

ระดับปริญญาโท/เอก ระดับปริญญาโท/เอก

……………..………….. …………….………..…………..

……………..………….. …………….………..…………..

วิชาที่จะมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห วิชาที่จะมอบหมายใหสอน

      ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ....       ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ....

แบบตอเวลาราชการ หมายเลข 3 หนา 2

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี

……........……….……….. ……........……….………..

……........……….……….. ……........……….………..

……........……….………..

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี

ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาหวิชาที่จะมอบหมายใหสอน วิชาที่จะมอบหมายใหสอน

ชั่วโมง/สัปดาห

……………..………….. …………….………..…………..

……………..………….. …………….………..…………..

……………..………….. …………….………..…………..

…………………..…………...………………

…………………..…………...………………

…………………..…………...………………

วิชาที่จะมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห วิชาที่จะมอบหมายใหสอน



    ปที่ 5

     ก. งานสอน ปงบประมาณ พ.ศ. ....

……………......………..……...…………

……………......………..……...…………

……………......………..……...…………

……………......………..……...…………

……………......………..……...…………

……………......………..……...…………

     ข. งานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. ....

         (ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)

1.1 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………

1.2 …………………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………

     ค. งานอื่น ๆ (หากม)ี

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ) ……………………………….….…………… คณบดี

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

……........……….………..

…………………..…………...………………

…………………..…………...………………

…………………..…………...………………

…………………..…………...………………

…………………..…………...……………… ……........……….………..

……........……….………..

……........……….……….. ……........……….………..

……........……….……….. ……........……….………..

วิชาที่จะมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห วิชาที่จะมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห

…………………..…………...………………

      ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ....       ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ....

แบบตอเวลาราชการ หมายเลข 3 หนา 3

……........……….……….. ……........……….………..

ระดับปริญญาโท/เอก ระดับปริญญาโท/เอก

……........……….……….. ……........……….………..

……........……….………..

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี

วิชาที่จะมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห วิชาที่จะมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห



                

ภาระงาน

    ปที่ 1 

     ก. งานสอน ปงบประมาณ พ.ศ. ....

     ข. งานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. ....

            (ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)

1 …………....…….......................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

2 …………....…….......................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

     ค. งานอื่น ๆ (หากม)ี

      ..................…………………………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………

      ……...............…...…………………………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……

    ปที่ 2

     ก. งานสอน ปงบประมาณ พ.ศ. ....

     ข. งานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 ถึงภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553)

            (ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)

1 ……………….......................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

2 ……………….......................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

     ค. งานอื่น ๆ (หากม)ี

      ..................…………………………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………

      ……...............…...…………………………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……

…………............…….. …………............……..

…………............…….. …………............……..

…………............…….. …………............……..

……...………..……...…………

วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห

…………............…….. …………............……..
ระดับปริญญาโท/เอก ระดับปริญญาโท/เอก

วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห

……………………..………………

…………............…….. …………............……..

วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห

……………………..……………… ……...………..……...…………

…………............……..

…………............…….. …………............……..

…………............…….. …………............……..

      ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ....       ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ....

แผนภาระงานทางวิชาการ 5 ป ปงบประมาณ พ.ศ. ....  ถึง ปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาห

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี

วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน

      ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ....       ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ....

…………............……..

วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน

…………............…….. …………............……..

ระดับปริญญาโท/เอก ระดับปริญญาโท/เอก

ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาห

แบบตอเวลาราชการ หมายเลข 4 หนา 1

……...………..……...…………

……...………..……...…………

……...………..……...…………

……………………..………………

……………………..………………

……………………..………………

…………............…….. …………............……..

…………............……..

……...………..……...…………

……………………..……………… ……...………..……...…………

……………………..……………… ……...………..……...…………

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี

…………............…….. …………............……..

…………............……..

……………………..……………… ……...………..……...…………

……………………..……………… ……...………..……...…………

(ผูประสงคขอตอเวลาราชการ/ตอการจางเปนผูกรอก)

……………………..……………… ……...………..……...…………

……………………..……………… ……...………..……...…………

……………………..………………



    ปที่ 3

     ก. งานสอน ปงบประมาณ พ.ศ. ....

……………………………………..………… ………………...………..……...…………

……………………………………..………… ………………...………..……...…………

……………………………………..………… ………………...………..……...…………

……………………………………..………… ………………...………..……...…………

……………………………………..………… ………………...………..……...…………

……………………………………..………… ………………...………..……...…………

     ข. งานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. ....

            (ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)

1 …....................................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

2 …....................................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

     ค. งานอื่น ๆ (หากม)ี

      ………………………….…..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..………

      ………………………….…..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..………

    ปที่ 4

     ก. งานสอน ปงบประมาณ พ.ศ. ....

……………………………………..………… ………………...………..……...…………

……………………………………..………… ………………...………..……...…………

……………………………………..………… ………………...………..……...…………

……………………………………..………… ………………...………..……...…………

……………………………………..………… ………………...………..……...…………

……………………………………..………… ………………...………..……...…………

     ข. งานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. ....

            (ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)

1 …....................................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

2 …....................................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

     ค. งานอื่น ๆ (หากม)ี

      ………………………….…..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..………

      ………………………….…..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..………

      ………………………….…..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..………

      ………………………….…..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..………

……………...……………..   …………………………..………..

……………...……………..   …………………………..………..

……………...……………..   …………………………..………..

วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห

……………...……………..   …………………………..………..

ระดับปริญญาโท/เอก ระดับปริญญาโท/เอก

……………...……………..   …………………………..………..

……………...……………..   …………………………..………..

วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห

……………...……………..   …………………………..………..

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี

      ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ....       ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ....

……………...……………..   …………………………..………..

……………...……………..   …………………………..………..

วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห

……………...……………..   …………………………..………..

ระดับปริญญาโท/เอก ระดับปริญญาโท/เอก

……………...……………..   …………………………..………..

……………...……………..   …………………………..………..
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ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี

วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห

      ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ....       ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ....



    ปที่ 5

     ก. งานสอน ปงบประมาณ พ.ศ. ....

………………………………....……………… ………………..………..……...…………

………………………………....……………… ………………..………..……...…………

………………………………....……………… ………………..………..……...…………

………………..………..……...………… ………………..………..……...…………

………………..………..……...………… ………………..………..……...…………

………………..………..……...………… ………………..………..……...…………

     ข. งานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. ....

            (ระบุชื่อเรื่อง หรือ ทิศทางงานวิจัย)

1 ….................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

2 ….................................................................…………………………………………………………………………………………………………..

     ค. งานอื่น ๆ (หากม)ี

      …………..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………

      …………..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………

      …………..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………

      …………..……………………..…........................……………………………………………………………………………………………………..……………

              ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติภาระงานดังกลาวตามที่ไดเสนอขางตนดวยความวิริยะอุตสาหะทุกประการ 

เพื่อประโยชนของหนวยงานและราชการ

(ลงชื่อ) …...................................…………………………….….……… ผูประสงคขอตอเวลาราชการ/ตอการจาง

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

วันที…่........…เดือน……...........……………พ.ศ. ………

ระดับปริญญาโท/เอก

…………...…………….. …………...……………..

…………...…………….. …………...……………..

…………...…………….. …………...……………..

ชั่วโมง/สัปดาห วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห

วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน ชั่วโมง/สัปดาห

…………...…………….. …………...……………..

ระดับปริญญาโท/เอก

      ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ....       ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ....
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…………...…………….. …………...……………..

…………...…………….. …………...……………..

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี

วิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน
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