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เสนอคณะกรรมการวชิาการ
คณะฯและคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ  พิจารณา  

ขั้นตอนการคัดเลือกครูดีเด่นระดับคณะ 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ กองบริการ
วิชาการ มหาวทิยาลัย ส่งหนงัสอืมายังคณะ เพื่อ
คัดเลือกครูดีเด่นระดับคณะ 

เสนอคณบดี (ผา่นรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา)  
 

เสนอภาควิชา  เพื่อพิจารณาระดับภาควิชา 
คัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกยอ่งเป็นครูดีเด่น  
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ ก่อน
ส่งให้ฝ่ายวชิาการ คณะฯ  

ภาควิชาฯ ส่งข้อมูลกลับมายังฝา่ยวิชาการ คณะฯ 
                   (พร้อมแนบเอกสาร) 
 

เอกสารแนบ 
1) ผลงานประเมินการ
สอน 5 ปีย้อนหลัง ให้มี
น ้าหนัก  50% โดยต้อง
สอนครบ 5 ปี และได้ผล
การประเมิน A มากกว่า 
2) ผลงานการเปน็อาจารย์
ที่ปรึกษา 5 ปีย้อนหลงั  
ระดับปริญญาตรี 15%  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
โครงการปกติ 5% 
3) ผลงานทางวชิาการ/
งานวิจยั 5 ปีย้อนหลัง โดย
ให้คิดค่าน ้าหนัก 15% 
4) งานบริการสังคม ให้
น ้าหนัก 5% 
5) หากมีต้าแหน่งงาน
บริหาร และ/หรือ มี
ผลงานอื่น ๆ เชน่ การ
อุทิศตนฯ การให้เวลาแก่
นักศึกษา การเป็น
แบบอย่างที่ดี ฯลฯ ให้
คะแนน 10% 

เร่ิมตน้กระบวนการ 

เจา้หนา้ท่ีรวบรวมคะแนนและผลงานประเมินผล
การสอน 5 ปียอ้นหลงั 
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ฝ่ายวชิาการ คณะฯ ท าหนงัสือส่งงานส่งเสริมและพฒันา
อาจารย ์กองบริการวชิาการ มหาวทิยาลยั เพ่ือพิจารณาต่อไป 

(พร้อมแนบเอกสาร) 

จบกระบวนการ 

1. ขอ้มูลและประวติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นครูดีเด่น 

2.ผลประเมินการสอนรายวชิา 5 ปียอ้นหลงั 
3.เอกสารท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากลูกศิษย ์และเป็นท่ีช่ืนชมยนิดีของ
เพ่ือนร่วมงาน 

4. มติท่ีประชุมคณะกรรมการวชิาการคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
5. มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
6. มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
7.มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 
2/2559 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559  (หลกัเกณฑใ์นการเสนอ
ช่ือผูส้มควรไดรั้บการยกยอ่งเป็นครูดีเด่นระดบัคณะ 
8. หนงัสือขอใหภ้าควชิาต่าง ๆ เสนอช่ือครูดีเด่นดา้นการเรียนการ
สอน 

9.หนงัสือภาควชิาฯต่าง ๆ เสนอช่ือครูดีเด่นดา้นการเรียนการสอน  
ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ  
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ค าอธิบายข้ันตอนการคัดเลือกครูดีเด่นระดับคณะ 

1. เร่ิมจากงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ส่งหนังสือมายัง
คณะ เพื่อคัดเลือกครูดีเด่นระดับคณะ 

2. เสนอคณบดี ผ่านรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เพื่อโปรดพิจารณา  เห็นควรแจ้งภาควิชาฯ 
เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรเป็นครูดีเด่นระดับภาควิชาฯ และเข้าร่วมประกวดระดับคณะ 

3. เสนอภาควิชาฯ เพ่ือพิจารณาระดับภาควิชาฯ  เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครู
ดีเด่น โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อ  

4. หากได้ผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่นในระดับภาควิชาแล้ว ให้ภาควิชาเตรียมเอกสาร
ดังนี  
4.1  ผลงานประเมินการสอน 5 ปีย้อนหลัง ให้มีน ้าหนัก 50% โดยต้องสอนครบ 5 ปี และ  

 ได้ผลการประเมิน A มากกว่า 
4.2  ผลงานการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 5 ปีย้อนหลัง  ระดับปริญญาตรี 15%  ระดับ   

 บัณฑิตศึกษา โครงการปกติ 5% 
4.3  ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย 5 ปีย้อนหลัง โดยให้คิดค่าน ้าหนัก 15% 
4.4  งานบริการสังคม ให้น ้าหนัก 5% 
4.5  หากมีต้าแหน่งงานบริหาร และ/หรือ มีผลงานอ่ืน ๆ เช่น การอุทิศตนฯ การให้เวลาแก่   

 นักศึกษา การเป็นแบบอย่างท่ีดี ฯลฯ ให้คะแนน 10% 
5. เสร็จแล้วส่งให้ฝ่ายวิชาการ คณะฯ  เพ่ือน้าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะฯ 

และคณะกรรมการบริหาร คณะฯ พิจารณาเป็นล้าดับไป 
หลักเกณฑ์ในการน้าเสนอท่ีประชุม 
5.1 รวบรวมคะแนนเสนอเข้าท่ีประชุม 
5.2 รวบรวมผลงานประเมินการสอน 5 ปีย้อนหลัง ให้อาจารย์ท่ีถูกเสนอชื่อเป็นครูดีเด่น 

6. ฝ่ายวิชาการ คณะฯ ท้าหนังสือส่งงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัยต่อไป  โดยแนบเอกสารต่อไปนี  
6.1 ข้อมูลและประวัติของผู้ไดร้ับการเสนอชื่อเป็นครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จ้านวน 1 ชุด 
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6.2 ผลประเมินการสอนรายวิชา 5 ปีย้อนหลัง จ้านวน 1 ชุด  
6.3 เอกสารท่ีได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์ และเป็นท่ีชื่นชมยินดีของเพื่อนร่วมงาน จ้านวน 1 

ชุด 
6.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6.7 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั งท่ี 2/2559  เมื่อวันจันทร์ท่ี 

25 เมษายน 2559 (หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์)  จ้านวน 1 ชุด 

6.8 หนังสือขอให้ภาควิชาต่าง ๆ เสนอชื่อครูดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจ้าปีการศึกษา
นั น ๆ จ้านวน 1 ชุด 

6.9 หนังสือจากภาควิชาฯ ต่าง ๆ เสนอชื่อครูดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจ้าปีการศึกษา
นั น ๆ จ้านวน 1 ชุด 
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แผนการปฏิบัติงานการคัดเลือกครูดีเด่น 
รายการ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ได้รับหนังสือจากงานส่งส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย  น้าเสนอคณบดี ผ่าน
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ก้าหนดวันที่ภาควิชา
ส่งให้กับฝ่ายวิชาการ คณะฯ  ประมาณวันที่ 20 
กันยายน  และแจ้งเพ่ือทราบเข้าคณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ 

        

ด้าเนินการน้าเข้าคณะกรรมการบริหารคณะฯ  ภายใน
เดือนตุลาคม 

        

ด้าเนินการน้าเข้าคณะกรรมการประจ้าคณะฯ ภายใน
เดือนตุลาคม 

        

ส่งผลผู้ที่คณะคัดเลือกเรียบร้อยแล้วจ้านวน 1 คน ให้
งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัย ประมาณวันที่ 15 พฤศจิกายน  

        

มหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการภายใน         
มหาวิทยาลัยคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย โดยสอบถามผู้
ที่เก่ียวข้องเช่น เจ้าหน้าที่ภาควิชา เพื่อนอาจารย์ 
นักศึกษา 

        

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก         
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เอกสารแนบ 


