
เกณฑ์ในการพิจารณาประเมินต้นฉบับต ารา/หนังสือ 
---------------------------- 

ให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต้นฉบับของต ำรำและหนังสือตำมนิยำม และรูปแบบ ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด ดังนี้  
๑. ต ารา  
 ๑.๑ นิยำม: งำนวิชำกำรที่ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนทั้งวิชำ หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชำ ซึ่งเกิดจำกกำร
น ำข้อค้นพบจำกทฤษฎี จำกงำนวิจัยของผู้ขอ หรือควำมรู้ที่ได้จำกกำรค้นคว้ำศึกษำมำวิเครำะห์  สังเครำะห์ 
รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก ำหนดให้เป็นแกนกลำง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอ่ืนอย่ำงเป็น
ระบบ มีเอกภำพสัมพันธภำพและสำรัตถภำพตำมหลักกำรเขียนที่ดี ใช้ภำษำที่เป็นมำตรฐำนทำงวิชำกำร และให้
ควำมรู้ใหม ่อันเป็นควำมรู้ส ำคัญที่มีผลให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงต่อวงกำรวิชำกำรนั้น ๆ เนื้อหำสำระของต ำรำต้อง
มีควำมทันสมัยเมื่อพิจำรณำถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 ทั้งนี้ ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งจะต้องระบุวิชำที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต ำรำเล่มที่เสนอขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรด้วย 
  ๑.๒ รูปแบบ:  เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค ำน ำ สำรบัญ เนื้อเรื่อง กำรอธิบำยหรือกำรวิเครำะห์ กำรสรุป  
กำรอ้ำงอิง บรรณำนุกรม และดัชนีค้นค ำ ทั้งนี้ ควรมีกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ 
กำรอธิบำยสำระส ำคัญมีควำมชัดเจน โดยอำจใช้ข้อมูล แผนภำพ ตัวอย่ำง หรือกรณีศึกษำประกอบจนผู้อ่ำน
สำมำรถท ำควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ  
๒. หนังสือ 
 ๒.๑ นิยำม:   งำนวิชำกำรที่เกิดจำกกำรค้นคว้ำศึกษำควำมรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่ำงรอบด้ำนและลึกซึ้ง  
มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และเรียบเรียงอย่ำงเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่เป็นแกนกลำงและมโนทัศน์
ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีควำมละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภำษำที่เป็นมำตรฐำนทำงวิชำกำร ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้ำงเสริม
ปัญญำควำมคิดและสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรให้แก่สำขำวิชำนั้น ๆ  หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง เนื้อหำของ
หนังสือ  ไม่จ ำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตำมข้อก ำหนดของหลักสูตรหรือของวิชำใดวิชำหนึ่งในหลักสูตร  และ
ไม่จ ำเป็นต้องน ำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนในวิชำใดวิชำหนึ่ง เนื้อหำสำระของหนังสือต้องมีควำมทันสมัยเมื่อ
พิจำรณำถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 ๒.๒ รูปแบบ: เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค ำน ำ สำรบัญ เนื้อเรื่อง กำรวิเครำะห์ กำรสรุป กำรอ้ำงอิง 
บรรณำนุกรม และดัชนีค้นค ำ ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอำจมีข้อมูล แผนภำพ ตัวอย่ำง หรือกรณีศึกษำ
ประกอบด้วยก็ได้ ตำมรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้  
  ๒.๒.๑ เป็นงำนที่นักวิชำกำรเขียนทั้ง เล่ม (authored book)  คือเอกสำรที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น 
ทั้งเล่มอย่ำงมีเอกภำพ มีรำกฐำนทำงวิชำกำรที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้ำงเสริมปัญญำ ควำมคิด และ
สร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำร 
  ๒.๒.๒ เป็นงำนวิชำกำรบำงบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลำยคน  (book chapter) โดย
จะต้องมีควำมเป็นเอกภำพของเนื้อหำวิชำกำร ซึ่งผู้อ่ำนสำมำรถท ำควำมเข้ำใจ ในสำระส ำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จใน
แต่ละบท และเป็นงำนศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีระบบมีกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยำอันเป็นที่ยอมรับ
จนได้ข้อสรุปที่ท ำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร หรือน ำไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลำยคน
จะต้องระบุบทบำทหน้ำที่ของแต่ละคนอย่ำงชัดเจน  

 



๒ 

  
 

เขียนที่  ............................................ 
วันที่ .................................................... 

 
เรื่อง  ขอประเมินต้นฉบับต ำรำ/หนังสือ เพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร peer reviewer 
เรียน  คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร  
 
 ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ......................................................... ....................................... ... 
ต ำแหน่ง ......................................................................... สังกัด ................................................................................  
สถำนะ  ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย  เบอร์ติดต่อ................................ อีเมล์..................................... 
ยื่นขอต ำแหน่ง ................................................. ในสำขำวิชำ ..........................................  รหัส ............................... 
มีควำมประสงค์ขอประเมินต้นฉบับ ต ำรำ  หนังสือ เรื่อง....................................... ................................... 
จ ำนวนหน้ำ ...........................หน้ำ   เพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
บทบำทหน้ำที่    ผู้เขียนหลัก   
                       ผู้ร่วมเขียน              
 
 
 
    ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอขอต ำแหน่ง 
    (............................................................)  
 
 
    ลงชื่อ .............................................................. หัวหน้ำ สำขำวิชำ 
    (................................................................)  
 
 
 
หมายเหตุ: หำกหนังสือเล่มที่ยื่นประเมินมีผู้ เขียนหลำยท่ำน ให้น ำเฉพำะบทที่ท่ำนเป็นผู้เขียน มำยื่นพร้อมกับ
หน้ำปก สำรบัญ และค ำน ำ   
 
 
 

แบบค าขอประเมินต้นฉบับต ารา/หนังสือ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (peer reviewer) 



๓ 

แบบประเมินต้นฉบับต ารา/หนังสือ  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (peer reviewer) 

--------------------------------- 
 
ชื่อต ำรำ/หนังสือ เรื่อง...................................................................................................... ................................. 
เจ้ำของผลงำน ........................................................................................................................................................... 
สังกัด ............................................................................................. .............................................................. 
 
ให้ท ำเครื่องหมำย () ตำมสภำพควำมเป็นจริงในกำรประเมิน 

 
รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
เป็นไป 

ตำมเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์ 

๑.  ควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย ของเนื้อหำสำระทำงวิชำกำรในภำพรวม   
๒.  มีกำรศึกษำค้นคว้ำ และไม่ลอกเลียนผลงำนของผู้อื่น   
๓.  ควำมสอดคล้องของเนื้อหำ  และกำรใช้ภำษำทำงวิชำกำร   
๔.  รูปแบบของผลงำนถูกต้อง ครบถ้วน (ค ำน ำ สำรบัญ เนื้อเรื่อง กำรอธิบำย  
 กำรวิเครำะห์ กำรสรุป กำรอ้ำงอิง บรรณำนุกรม และดัชนีค้นค ำ ) 

  

๕.  ควำมถูกต้องของข้อมูลแผนภำพ ตัวอย่ำง กรณีศึกษำ   
๖.  สำมำรถน ำไปใช้อ้ำงอิงหรือน ำไปปฏิบัติได้   

 
สรุปผลการประเมิน  

 ตีพิมพ์เผยแพร่ไดโ้ดยไม่มีกำรแก้ไข 
 แก้ไขปรับปรุงก่อนกำรกำรตีพิมพ์เผยแพร่ (ตำมข้อเสนอแนะดังแนบ) 

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



๔ 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง ต้นฉบับต ารา/หนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



๕ 

แบบรับรองลักษณะการเผยแพร่ต ารา 
-------------------------- 

 
ชื่อเรื่อง .................................................................................................................. ............................................... 
เป็นส่วนหนึ่งของวิชำหรือหลักสูตร ................................................................................... (แนบค ำอธิบำยรำยวิชำ)              
ใช้ในกำรเรียนกำรสอนมำแล้วตั้งแต่วันที่ .........................................................................    
 
ลักษณะการเผยแพร่  
 ๑. กำรเผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส ำนักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE) 
หรือ ท ำในรูปแบบอ่ืน 
  ๑.๑ ชื่อโรงพิมพ์/ส ำนักพิมพ์ ................................... .................................(ถ้ำมี) 
  ๑.๒ ระยะเวลำในกำรเผยแพร่ต ำรำ ................................................................... 
  ๑.๓ ปีที่พิมพ์ ....................................จ ำนวนที่พิมพ์เผยแพร่ .................. เล่ม  
 ๒. กำรเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น กำรเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม, e-learning, online learning     
   ๒.๑ เผยแพร่โดยสื่ออิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ ได้แก่........................................(ระบุรำยละเอียดให้ชัดเจน) 
   ……………………………..……………………………………………………………………..…………………………………… 
   ๒.๒ ระยะเวลำในกำรเผยแพร่ทำงสื่ออิเลคทรอนิกส์ ……………………………..……………………………………… 
  ๒.๓ จ ำนวนสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่พิมพ์เผยแพร่ .................. แผ่น  
 ๓. กำรเผยแพรเ่ป็น e-book โดยส ำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
             ๓.๑ ชื่อโรงพิมพ์/ส ำนักพิมพ์ ......................................... .................................................................(ถ้ำมี) 
             ๓.๒ ระยะเวลำในกำรเผยแพร่ต ำรำ ........................................................................................................ 
             ๓.๓ ปีที่พิมพ์ .......................................... จ ำนวนที่พิมพ์เผยแพร่ .................. เล่ม 
 ๔. ต ำรำเล่มนี้ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบกำรลอกเลียนวรรณกรรมทำงวิชำกำร  อักขรำวิสุทธิ์ โดยจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย พร้อมแนบหลักฐำนผลกำรตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ .............. เดือน ....................... พ.ศ. ............ 

 ๕. ต ำรำเล่มนี้ได้ผ่ำนกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 
    ได้ผ่ำนกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที่ เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ของโรงพิมพ์/ส ำนักพิมพ์ ..................................................  ตำมหลักฐำนรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิแนบท้ำยนี้  
    ได้ผ่ำนกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer)  ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบันตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จ ำนวน ๓ ท่ำน ตำมมติคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ/วิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่ ......../..............เมื่อวันที่.............................  
 
 
 



๖ 

-๒- 
 ๖. ได้เผยแพร่ไปอย่ำงกว้ำงขวำงมำกกว่ำกำรใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตรของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยที่ประกำศใช้ในขณะนั้น โดยกำรเผยแพร่ไปยังห้องสมุดภำยนอกมหำวิทยำลัย ไม่น้อย
กว่ำ ๕ แห่ง ดังนี้  (แนบหลักฐำนประกอบ) 
  ๖.๑ .......................................................................................................... 
  ๖.๒ .......................................................................................................... 
  ๖.๓ .......................................................................................................... 
  ๖.๔ .......................................................................................................... 
  ๖.๕ .......................................................................................................... 
 
 
 
 (ลงชื่อ)....................................................... ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่ง 
 (...................................................)  
 วันที่..........เดือน................................ พ.ศ. ........... 
 
 
 
 (ลงชื่อ).............................................................คณบดี /ผู้อ ำนวยกำร 
 (...................................................)  
 คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร...................................................... 
 วันที่..........เดือน............................ พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

แบบรับรองลักษณะการเผยแพร่หนังสือ 
--------------------------- 

ชื่อเรื่อง .................................................................................................................................................................... 
ชื่อโรงพิมพ์/ส ำนักพิมพ์ ................................................................... ....................................................................... 
ระยะเวลำในกำรเผยแพร่หนังสือ ....................................................................................  
ปีที่พิมพ์ ...............................................จ ำนวนที่พิมพ์เผยแพร่ .................. เล่ม  
 
ลักษณะการเผยแพร่  
 ๑. กำรเผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส ำนักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE) 
หรือท ำในรูปแบบอ่ืน 
  ๑.๑ ชื่อโรงพิมพ์/ส ำนักพิมพ์ ............................................................. ...........................(ถ้ำมี) 
  ๑.๒ ระยะเวลำในกำรเผยแพร่หนังสือ.... .................................................... 
  ๑.๓  ปีที่พิมพ์ ....................................จ ำนวนที่พิมพ์เผยแพร่ .................. เล่ม  
  ๑.๔ ระบุสถำนที่วำงจ ำหน่ำย ................................................................................................................. 
 ๒. กำรเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อำท ิกำรเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม   
  ๒.๑ กำรเผยแพร่โดยสื่ออิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ ...........................................(ระบรุำยละเอียดใหช้ัดเจน) 
  ๒.๒ ระยะเวลำในกำรเผยแพร่ทำงสื่ออิเลคทรอนิกส์ ……………………………………………………..     
  ๒.๓ จ ำนวนสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่พิมพ์เผยแพร่ .................. แผ่น  
 ๓. กำรเผยแพรเ่ป็น e-book โดยส ำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
  ๓.๑ ชื่อโรงพิมพ์/ส ำนักพิมพ์ ...............................................................(ถ้ำมี)  
             ๓.๒ ระยะเวลำในกำรเผยแพร่หนังสือ .................................................... 
  ๓.๓ ปีที่พิมพ์ ......................................จ ำนวนท่ีพิมพ์เผยแพร ่.................. เลม่ 
 ๔. หนังสือเล่มนี้ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบกำรลอกเลียนวรรณกรรมทำงวิชำกำร อักขรำวิสุทธิ์ โดยจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย พร้อมแนบหลักฐำนผลกำรตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ .............. เดือน ....................... พ.ศ. ............ 

 ๕. หนังสือเล่มนี้ได้ผ่ำนกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน ดังนี้ 
    ได้ผ่ำนกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที่ เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ของโรงพิมพ์/ส ำนักพิมพ์ ..................................................  ตำมหลักฐำนรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิแนบท้ำยนี้  
    ได้ผ่ำนกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer)  ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบันตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จ ำนวน ๓ ท่ำน ตำมมติคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ/วิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่ ......../..............เมื่อวันที่.............................  
 
 

 



๘ 

-๒- 
 ๖. ได้เผยแพร่ไปอย่ำงกว้ำงขวำงมำกกว่ำกำรใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตรของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยที่ประกำศใช้ในขณะนั้น โดยกำรเผยแพร่ไปยังห้องสมุดภำยนอกมหำวิทยำลัยไม่น้อย
กว่ำ ๕ แห่ง ดังนี้  (แนบหลักฐำนประกอบ) 
  ๖.๑ .......................................................................................................... 
  ๖.๒ .......................................................................................................... 
  ๖.๓ .......................................................................................................... 
  ๖.๔ .......................................................................................................... 
  ๖.๕ .......................................................................................................... 
 
 
  
  (ลงชื่อ)....................................................... ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่ง 
 (...................................................)  
 วันที่..........เดือน................................ พ.ศ. ........... 
 
 
 
 (ลงชื่อ).................................................. ...........คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร 
 (...................................................)  
 คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร...................................................... 
 วันที่..........เดือน............................ พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 
 

 
ค ำสั่งคณะ/วิทยำลัย................................... 

ที่ .............../ ..................... 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินต้นฉบับต ำรำ/หนังสือก่อนกำรเผยแพร่ 

------------------------------------ 
 
 ตำมท่ี นำย/นำง/นำงสำว.................................................. ต ำแหน่ง.............................................. ..... 
สังกัด.................................................... ได้ขอประเมินต้นฉบับต ำรำ/หนังสือ เรื่อง ........................... ..................... 
เพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร นั้น 
 อำศัยอ ำนำจตำมประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรประเมิน
ต้นฉบับของต ำรำและหนังสือก่อนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ประกอบกับ 
มติคณะกรรมกำรประจ ำคณะ/วิทยำลัย...................................... ในกำรประชุมครั้งที่ ...... /.........  จึงแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินต้นฉบับต ำรำ/หนังสือ ของนำย/นำง/นำงสำว.................................................. ดังรำยชื่อ
ดังต่อไปนี้  
 ๑. ชื่อ....................................................... ต ำแหน่ง................................ สังกัด..................  
  เชี่ยวชำญสำขำ .............................................  
 ๒. ชื่อ....................................................... ต ำแหน่ง................................ สังกัด..................  
  เชี่ยวชำญสำขำ .............................................  
 ๓. ชื่อ....................................................... ต ำแหน่ง................................ สังกัด..................  
  เชี่ยวชำญสำขำ .............................................  
 
   สั่ง ณ วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ...............  
 
 
 
   ลงชื่อ .......................................................... คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร  
           (.......................................................) 
            คณะ/วิทยำลัย ................................... 
 

ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 



๑๐ 

 
 
 

 
 

 
ที่ อว .................... 

 

 
 

 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ถนนรำชด ำเนินนอก ต ำบลบ่อยำง  
อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ ๙๐๐๐๐ 

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

เรื่อง   ขอควำมอนุเครำะห์ประเมินต้นฉบับต ำรำ/หนังสือ ก่อนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำน 

เรียน  ............................................................ 
 
 ตำมที่ ท่ำนตอบรับกำรประเมินต้นฉบับต ำรำ/หนังสือ ก่อนกำรเผยแพร่ผลงำน เพ่ือใช้ประกอบกำรยื่น
ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของ นำย/นำง/นำงสำว ............................................................................................. 
ในต ำแหน่ง..................................................... สำขำวิชำ .......................................... รหสั........................ 
 คณะ/วิทยำลัย ......................................... มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย   
 ในกำรนี้ จึงขอส่งต้นฉบับต ำรำ/หนังสือ เรื่อง............................................................... จ ำนวน ๑ เล่ม  
พร้อมแบบประเมินมำพร้อมหนังสือฉบับนี้  
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ และส่งผลกำรประเมินกลับคืนคณะ/วิทยำลัย ...................................
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ภำยในวันที่ ......(ระยะเวลำประมำณ 1 เดือน).....ด้วย จะขอบคุณยิ่ง   
  
 
    ขอแสดงควำมนับถือ 
   
 
    (..........................................) 
      (คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร) 
 
 
 
คณะ/วิทยำลัย ....................                                        
โทร………………………………        

ตัวอย่างหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิ 


