
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 
 
 

1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ส่วนที่  1  :  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวชิาการ 

เพื่อขอด ารงต าแหน่ง........................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี.......................................... 
ในสาขาวชิา...................................................... 

ของ.......................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวชิา...................................... 

คณะ................................มหาวิทยาลัย....................... 
 
 

1. ประวัติส่วนตัว 
1.1 วัน เดือน ปีเกิด 
1.2 อายุ...........ปี 
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสงูสุดตามล าดบั) 

คุณวุฒ ิ   ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
1.3.1  
1.3.2  
1.3.3  
1.3.4  
1.3.5  
(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบตัรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง

วิทยานพินธ์และงานวิจัยที่ท าเปน็ส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
 

2. ประวัติการรับราชการ 
2.1 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง....................................................ระดับ................ขั้น.............................บาท 
2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่...................เดือน.................................พ.ศ.............. 
2.3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผูช้่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวชิา...................................................................... 

เมื่อวันที่........................เดือน..................................พ.ศ.................................... 
2.4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์  ในสาขาวชิา......................................................................... 

เมื่อวันที่........................เดือน..................................พ.ศ.................................... 
อายุราชการ.................ปี.........................เดือน 

ก.พ.อ.03 
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2.5 ต าแหน่งอื่น ๆ  
2.5.1  
2.5.2  
2.5.3  
2.5.4  
2.5.5  

 
3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี  (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 

3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับวา่ปรญิญาตรี  หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ รายวิชาที่สอน ช.ม./สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
 ............. .................... .................. ...................................... 
 ............. .................... .................. ...................................... 
 ............. .................... .................. ...................................... 
 

3.2 งานวิจยั  (โปรดระบุเร่ืองที่ท าการวิจัย  และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 

3.3 งานบริการทางวิชาการ  (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 

3.4 งานบริหาร  (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรบัผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 

3.5 งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสปัดาห์) 
 
 
4. ผลงานทางวชิาการ 

4.1 ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
4.1.1 ผลงานวิจัย 

4.1.1.1 ………………………………………………………………………………………... 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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4.1.1.2 .......................................................................................................................... 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.1.1.3 .......................................................................................................................... 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 
4.1.2 ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 

4.1.2.1 .......................................................................................................................... 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.1.2.2 .......................................................................................................................... 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.1.2.3 .......................................................................................................................... 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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4.1.3 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่ 

4.1.3.1 .......................................................................................................................... 
ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่นี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.1.3.2 .......................................................................................................................... 
ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่นี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.1.3.3 .......................................................................................................................... 
ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่นี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 
4.1.4 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หนังสือ  หรือบทความทางวชิาการ 

4.1.4.1 ………………………………………………………………………………………... 
ผลงานนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว

หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.1.4.2 .......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว

หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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4.1.4.3 .......................................................................................................................... 

ผลงานนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 

(ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  
อันประกอบด้วยชื่อผู้แตง่ ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เปน็ต้น) 

(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

 
4.2 ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย ์

4.2.1 ผลงานวิจัย 
4.2.1.1 ………………………………………………………………………………………... 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.2.1.2 .......................................................................................................................... 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์และ/

หรือต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.2.1.3 .......................................................................................................................... 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์และ/

หรือต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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4.2.2 ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 

4.2.2.1 .......................................................................................................................... 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.2.2.2 ……………………………………………………………………………………… 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.2.2.3 ………………………………………………………………………………………... 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 
4.2.3 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่ 

4.2.3.1 .......................................................................................................................... 
ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่นี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.2.3.2 ……………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่นี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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4.2.3.3 ………………………………………………………………………………………... 

ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่นี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 
4.2.4 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หรือหนังสือ 

4.2.4.1 .......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.2.4.2 .......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.2.4.3 .......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 

(ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  
อันประกอบด้วยชื่อผู้แตง่ ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เปน็ต้น) 

(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
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4.3 ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 

4.3.1 ผลงานวิจัย 
4.3.1.1 ………………………………………………………………………………………... 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.3.1.2 .......................................................................................................................... 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์และ/

หรือต าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.3.1.3 .......................................................................................................................... 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์และ/

หรือต าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 
4.3.2 ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 

4.3.2.1 .......................................................................................................................... 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.3.2.2 .......................................................................................................................... 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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4.3.2.3 .......................................................................................................................... 

ผลงานวชิาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 
4.3.3 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่ 

4.3.3.1 .......................................................................................................................... 
ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่นี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.3.3.2 .......................................................................................................................... 
ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่นี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.3.3.3 .......................................................................................................................... 
ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่นี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 
4.3.4 ผลงานแต่งต าราหรือหนังสือ 

4.3.4.1 .......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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4.3.4.2 .......................................................................................................................... 

ผลงานนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

4.3.4.3 .......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

 เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

 

(ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  
อันประกอบด้วยชื่อผู้แตง่ ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เปน็ต้น) 

(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ......................................................เจ้าของประวัติ 
(.................................................................) 
ต าแหน่ง...................................................... 
วันที่...............เดือน.................พ.ศ.............. 
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ส่วนที่  2  :  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมนิแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง........................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์) 

ในสาขาวชิา...................................................... 
โดยวิธี..................................................... 
ของ.......................................................... 

สังกัด ภาค/สาขาวชิา...................................... 
คณะ................................มหาวิทยาลัย....................... 

 
 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง............(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / 
ศาสตราจารย์)  แล้วเห็นว่า  นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ (ครบถ้วน / ไม่ครบถ้วน)  ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 

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

ต าแหน่ง  ผูบ้ังคับบัญชาระดบัหัวหน้าภาควชิาหรือเทียบเท่า 
วันที่.........เดือน................พ.ศ.............. 

 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  นาย / นาง / นางสาว.......................................................................... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ (เข้าข่าย / ไมเ่ข้าข่าย) ที่จะได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง.....................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / 
รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์) 
 
 

ลงชื่อ........................................................... 
(..................................................................) 
ต าแหน่ง....................................................... 
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
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ส่วนที่  3  :  แบบประเมินผลการสอน 
 

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน  โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ................(มหาวิทยาลยั/สถาบัน)............ในการประชุมคร้ังที่........../............เมื่อวันที่..................... 
ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว .............................................................. แล้วเห็นว่า  บุคคลดังกล่าวเป็น
ผู้มีความ.........(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)..........ในการสอน มีคุณภาพ..........(อยู่/ไม่อยู่)........ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 
 

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

ต าแหน่ง  ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
วันที่................เดือน......................พ.ศ....................... 
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ส่วนที่  4 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่  1   การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวชิาการ  ในสาขาวชิา.................................................................................ในการประชุมครั้งที่............/................  
เมื่อวันที่....................รวม...........คร้ัง ประเมินผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว............................................... 
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเปน็........(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์).......ในสาขาวิชา.................... 
แล้วเห็นว่า 
 

1) งานวิจยั........เร่ือง คุณภาพ......(อยู่/ไม่อยู่)......ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด...........เรื่อง  ได้แก ่
1.1)......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..........................

คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
1.2)......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..........................

คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
 

2) ผลงานวชิาการรับใช้สังคม..............เร่ือง คุณภาพ......(อยู่/ไม่อยู่)......ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด
...........เร่ือง  ได้แก่ 

2.1)......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..........................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 

2.2)......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..........................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 

3) ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่..............เรื่อง  คุณภาพ........(อยู่/ไม่อยู่)........ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด................เรื่อง  ได้แก่ 

3.1)......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..........................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 

3.2)......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..........................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 

 

4) ต ารา/หนังสือ.........เร่ือง  คุณภาพ......(อยู่/ไม่อยู่).......ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด........เรื่อง  ได้แก่ 
4.1)......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..........................

คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
4.2)......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..........................

คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
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5) บทความทางวชิาการ.........เรื่อง  คุณภาพ........(อยู่/ไม่อยู่)......ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด........เร่ือง  
ได้แก ่

5.1)......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..........................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 

5.2)......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..........................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
 

(ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แตง่  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เปน็ต้น) 

 

สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย : ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร  
ผลที่ได้รบั การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร 
 
 
 
 

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

ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

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

 
ตอนที่  2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวชิาการ................(มหาวิทยาลัย/สถาบนั)..................ในการประชุม 
คร้ังที่..............เมื่อวันที่.....................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................
ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อท าหน้าทีป่ระเมินผลงานทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ
เสนอ  แล้วเห็นว่า...........(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/และต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...........
คุณภาพ........(อยู/่ไม่อยู่)......ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที ่
ก.พ.อ.ก าหนด จึงเห็น....(สมควร/ไม่สมควร)....ให้ก าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว................................................
เป็นต าแหน่ง......(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์).......ในสาขาวิชา................................................
และให้น าเสนอทีป่ระชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ลงชื่อ............................................... 
ต าแหน่ง  ประธาน / เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

วันที่.............เดือน...............พ.ศ................ 
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ส่วนที่  5  :  มติสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน)....................................ในการประชุมคร้ังที่........./...........เมื่อวันที่...................
เดือน.....................พ.ศ.............พิจารณาแล้วมีมติ............(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)..................... 

1. ให้แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว..................................................ให้ด ารงต าแหน่ง (ผูช้่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา.....................................................ได้ตั้งแต่วันที.่.....................................
ซึ่งเปน็วนัทีส่ภาสถาบนั...ได้รบัเรื่อง/ได้รบัผลงานฉบบัปรับปรุงสมบูรณ/์ได้รับผลงานฉบบัตีพมิพ์เผยแพร/่อื่นๆ ระบุ...)… 

2. (ส าหรับต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวในข้อ  1  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสบิวนันับแตว่ันที่ออกค าสั่งแตง่ตั้งพร้อมส่งส าเนาค าสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
แบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ.03) 

(ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคับทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ แต่งตั้ง  
นาย/นาง/นางสาว......................................................ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวชิา....................................
ได้ตั้งแต่วนัที่................................................. ซึ่งเป็นวันทีส่ภาสถาบัน....(ได้รับเร่ือง/ได้รบัผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ/์
ได้รับผลงานฉบบัตีพิมพ์เผยแพร่/อื่นๆ ระบุ...).... พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหนา้ที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลการประเมนิผลงานทางวิชาการ  ผลงาน
ทางวชิาการ  และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ.03) 
 
 

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

ต าแหน่ง  นายกสภาสถาบัน / เลขานุการสภาสถาบัน 
วันที่..........เดือน...................พ.ศ................ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




