
 
ก.พ.อ.04 

2. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรโดยผู้บังคับบัญชำ  
 
ส่วนที่ 1 :  แบบประวตัส่ิวนตวัและผลงำนทำงวิชำกำร 

แบบประวตัส่ิวนตวัและผลงำนทำงวชิำกำร 
เพ่ือแต่งตั้งด ำรงต ำแหน่ง.............................................. 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ / รองศำสตรำจำรย์ / ศำสตรำจำรย์) 
โดยวธีิ.................................................... 

ในสำขำวชิำ.................................................... 
ของ...................................................................... 

สังกดัภำควชิำ/สำขำวชิำ. ............................................ 
คณะ.....................................มหำวทิยำลยั.................................................... 

 
1.  แบบประวตัส่ิวนตวั 

1.1  วนั  เดือน ปีเกิด............................................... 
1.2  อาย.ุ..................ปี 
1.3  การศึกษาระดบัอุดมศึกษา  (เรียงจากวฒิุสูงสุด ตามล าดบั) 

            คุณวุฒิ          ปี พ.ศ.ที่จบ                   ช่ือสถำนศึกษำและประเทศ 
 1.3.1 .............................  ..............................   ..................................................... 
 1.3.2    .............................   ..............................  ....................................................   
 1.3.3 .............................   .............................   .................................................... 
 1.3.4    .............................   ..............................  ....................................................   
 1.3.5 .............................   ..............................  .................................................... 
2. ประวตักิำรรับรำชกำร 

2.1  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง.................................ระดบั.........ขั้น.......................บาท 
2.2  ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์เม่ือวนัท่ี ...........เดือน.. ............พ.ศ......... 
2.3  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชา..................................................         
       เม่ือวนัท่ี..........เดือน...........................พ.ศ......................... 
2.4  ไดรั้บแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชา................................................. 
       เม่ือวนัท่ี...........เดือน......................... พ.ศ...................... 

อายรุาชการ .........ปี............เดือน 
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2.5  ต าแหน่งอ่ืน ๆ 

2.5.1   ..................................................................................................... 
2.5.2   ..................................................................................................... 
2.5.3   ..................................................................................................... 
2.5.4   ..................................................................................................... 

          2.5.5   ..................................................................................................... 
3.  ภาระงานยอ้นหลงั 3 ปี  (เป็นภาระงานท่ีท าโดยความเห็นชอบจากเจา้สงักดั) 
 3.1  งานสอน  (โปรดระบุระดบัวา่ปริญญาตรี หรือบณัฑิตศึกษา) 

    ระดบั        รำยวชิำที่สอน    ช.ม./สัปดำห์    เปิดสอนภำค/ปีกำรศึกษำ 
.................        .............................    ....................   .................................... 
.................        .............................    ....................   .................................... 
.................        .............................    ....................   .................................... 
.................        .............................    ....................   .................................... 
.................        .............................    ....................   .................................... 

3.2 งานวิจยั  (โปรดระบุเร่ืองท่ีท าการวิจยั และระยะเวลาท่ีใชแ้ต่ละโครงการ) 
    .......................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................... 

3.3 งานบริการทางวิชาการ  (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาท่ีใชใ้นการใหบ้ริการต่อสปัดาห์) 
    .......................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................... 

3.4 งานบริหาร  (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาท่ีใชต่้อสปัดาห์) 
    .......................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................... 

3.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาท่ีใชต่้อสปัดาห์) 
    .......................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................... 
 
 

4.  ผลงำนทำงวิชำกำร       
4.1 ผลงำนทำงวชิำกำรที่เสนอเพ่ือประกอบกำรพจิำรณำต ำแหน่งเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
       4.1.1  ผลงำนวจิัย 

4.1.1.1………………………………………… 
  ผลงานวิจยัน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั….… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 4.1.1.2 ………………………………………….…………………………………… 
  ผลงานวิจยัน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

มาแลว้หรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. ……และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั…….. 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
4.1.1.3………………………………………………………………..……………… 

  ผลงานวิจยัน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 4.1.2  ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอ่ืน 

 4.1.2.1  ……………………………………………………….………………………..…… 
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

มาแลว้หรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. ….…และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั…..…... 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
4.1.2.2……………………………………………………………………………….……… 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
      4.1.2.3…………………………………………………………………………..………… 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. ….…และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั…..… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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4.1.3 ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวชิำกำร 
4.1.3.1 ………………………………………… 

ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
4.1.3.2 ………………………………………… 

ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
4.1.3.3………………………………………… 

ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขียนตามหลกัของการเขียนเอกสารอา้งอิง  
อนัประกอบดว้ยช่ือผูแ้ต่ง  ปี พ.ศ. ช่ือเร่ือง  แหล่งพิมพ ์ จ านวนหนา้ เป็นตน้) 

(ในกรณีท่ีมีผูเ้ขียนร่วมหลายคน ใหผู้เ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรับรองวา่ มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมาประกอบการ
พิจารณาดว้ย) 

4.2  ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพ่ือประกอบกำรพจิำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
       4.2.1  ผลงำนวจิัย 

     4.2.1.1………………………………………… 
     ผลงานวิจยัน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่ง 

รองศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
       4.2.1.2………………………………………… 

       ผลงานวิจยัน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่ง 
รองศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 



 5 
 
      4.2.1.3………………………………………… 

      ผลงานวิจยัน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่ง 
รองศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
           4.2.2  ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอ่ืน 

      4.2.2.1 ………………………………………… 
      ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
      4.2.2.2………………………………………… 

       ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
      4.2.2.3……………………………………….…….… 

      ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. ………. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
              4.2.3  ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หรือหนังสือ 

      4.2.3.1  …………………………………………… 
       ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่ง 

รองศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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     4.2.3.2………………………………………… 
      ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่ง 

รองศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    4.2.3.3 ………………………………………… 

     ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่ง 
รองศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขียนตามหลกัของการเขียนเอกสารอา้งอิง อนัประกอบดว้ยช่ือ 
ผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเร่ือง  แหล่งพิมพ ์ จ านวนหนา้  เป็นตน้) 
 (ในกรณีท่ีมีผูเ้ขียนร่วมหลายคน ใหผู้เ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรับรองวา่ มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด มา
ประกอบการพิจารณาดว้ย) 

4.3  ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพ่ือประกอบกำรพจิำรณำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 
        4.3.1  ผลงำนวจิยั 

 4.3.1.1 ……………….………………………… 
       ผลงานวิจยัน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่ง 

รองศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 4.3.1.2 ………………………………………… 

       ผลงานวิจยัน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์และ/หรือศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 



 7 

 4.3.1.3……………………………………………………… 
       ผลงานวิจยัน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่ง 

รองศาสตราจารย ์และ/หรือศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
4.3.2   ผลงำนทำงวชิำกำรในลักษณะอ่ืน 

 4.3.2.1………………………………………..…………… 
      ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรือศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 4.3.2.2………………………………………………..…… 

      ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรือศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 4.3.2.3…………………………………………………… 

      ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรือศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
4.3.3  ผลงำนแต่งต ำรำหรือหนังสือ 

 4.3.3.1……………………………………….…………… 
      ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย ์และ/หรือศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 4.3.3.2…………………………….……………………………… 
      ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย ์และ/หรือศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 4.3.3.3……………………………………………..……………… 

      ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ/หรือต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์และ/หรือศาสตราจารยม์าแลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้  
 เคยใช ้(เม่ือปี พ.ศ. …และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั… 

ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด) 
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขียนตามหลกัของการเขียนเอกสารอา้งอิง อนัประกอบดว้ยช่ือ       

ผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเร่ือง แหล่งพิมพ ์จ านวนหนา้ เป็นตน้) 
(ในกรณีท่ีมีผูเ้ขียนร่วมหลายคน   ใหผู้เ้ขียนร่วมส่งหลกัฐานรับรองวา่   มีส่วนร่วมใน 

ผลงานเท่าใด   มาประกอบการพิจารณาดว้ย) 
 

ขอรับรองวา่ ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
     

ลงช่ือ................................................................ 
(...............................................................)                             

ต าแหน่ง   ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 
วนัท่ี........เดือน.............................พ.ศ. .............. 

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว..............................................ต าแหน่ง.................................................. 

ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเป็น................................ในสาขาวิชา................................... 
 

ลงช่ือ.........................................................เจา้ของประวติั 
(........................................................) 

ต าแหน่ง ....................................................... 
วนัท่ี………....เดือน.............................................พ.ศ. .......... 
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ส่วนที่  2 :   แบบประเมนิผลกำรสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน โดยไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ (มหาวิทยาลยั/สถาบนั).....................................ในการประชุมคร้ังท่ี.........../..............เม่ือวนัท่ี.......................
ไดป้ระเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว......................................................แลว้เห็นวา่ บุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความ 
(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เช่ียวชาญ) ในการสอนมีคุณภาพ (อยู/่ไม่อยู)่ ในหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีสภาสถาบนัก าหนด 
 

ลงช่ือ......................................................... 
(.........................................................) 

ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
วนัท่ี…….......เดือน………………....................พ.ศ. ........... 
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ส่วนที่  3   แบบประเมนิผลงำนทำงวชิำกำร 
 ตอนที่ 1 กำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมนิผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวชิำกำร 
  คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา..............................ในการประชุมคร้ังท่ี…...../..........เม่ือวนัท่ี.........................รวม..............คร้ัง 
ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว............................ซ่ึงขอก าหนดต าแหน่งเป็นผูช่้วยศาสตราจารย ์รอง
ศาสตราจารย ์ ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชา.................... แลว้เห็นวา่ 

1) งานวิจยั…….เร่ือง คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่ ในเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด……เร่ือง  ไดแ้ก่ 
1.1 ……………………………………ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ……คุณภาพอยูใ่นระดบั………… 
1.2 ……………………………………ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ……คุณภาพอยูใ่นระดบั………… 

 2)    ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน……เร่ือง คุณภาพ อยู/่ไม่อยู ่ในเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด     เร่ือง ไดแ้ก่  
       2.1…………………………ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ  ………………คุณภาพอยูใ่นระดบั……… 
       2.2…………………………ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ  ………………คุณภาพอยูใ่นระดบั……… 
 3)   ต ารา /หนงัสือ………เร่ือง คุณภาพ (อยู/่ไม่อยู)่ ในเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด………. เร่ือง   ไดแ้ก่ 
       3.1 ……………………ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ…………คุณภาพอยูใ่นระดบั…………… 
       3.2 ……………………ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ…………คุณภาพอยูใ่นระดบั…………… 
 4 )  บทควำมทำงวชิำกำร………เร่ือง  คุณภาพ (อยู/่ไม่อยู)่ ในเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด  ………เร่ือง   ไดแ้ก่ 
        4.1 ……………………ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ…………คุณภาพอยูใ่นระดบั…………… 
        4.2 ……………………ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ…………คุณภาพอยูใ่นระดบั…………… 
 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขียนตามหลกัของการเขียนเอกสารอา้งอิงอนัประกอบดว้ยช่ือผู ้
แต่ง ปี พ.ศ. ช่ือเร่ือง แหล่งพิมพ ์จ านวนหนา้ เป็นตน้) 

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

ต าแหน่ง   ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
เพ่ือท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ    
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

วนัท่ี…........…เดือน….......................…พ.ศ….....… 
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ตอนที่  2  กำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ..........(มหาวิทยาลยั/สถาบนั)....................ในการประชุม
คร้ังท่ี…......…เม่ือวนัท่ี........................…...…………พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของนาย/นาง/
นางสาว………………................……ตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลว้เห็นวา่ (งานวิจยั/ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนและต ารา/หนงัสือ/
บทความทางวิชาการ) คุณภาพ(อยู/่ไม่อยู)่ ในเกณฑท่ี์ ก.พ.อ.ก าหนดและเป็นผูมี้จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด จึงเห็น  (สมควร/ไม่สมควร) ใหก้ าหนดต าแหน่งนาย/นาง/นางสาว……………..........……
เป็นต าแหน่ง (ผูช่้วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์ ในสาขาวิชา………........…………และใหน้ าเสนอท่ี
ประชุมสภาสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
 

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

    ต าแหน่ง ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
วนัท่ี.............. เดือน................................ พ.ศ. ........... 

 

ตอนที่  4  มตสิภำสถำบันอุดมศึกษำ 
 

  สถาบนัอุดมศึกษา ......มหาวิทยาลยั/สถาบนั) ……...........……….................…ในการประชุม 
คร้ังท่ี…...../.........…เม่ือวนัท่ี…....…เดือน…............……...…พ.ศ. ...……พิจารณาแลว้มีมติ…......................… 
(อนุมติั/ไม่อนุมติั) 

1. ใหแ้ต่งตั้งนาย / นาง/นางสาว……….……...................…ใหด้ ารงต าแหน่ง (ผูช่้วยศาสตราจารย ์/                        
รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์ ในสาขาวิชา……....................................…………ไดต้ั้งแต่วนัท่ี…………..........…… 
  2. (ส าหรับต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย)์ ใหอ้ธิการบดีออกค าสัง่แต่งตั้งบุคคล
ดงักล่าวในขอ้ 1 และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกค าสัง่แต่งตั้งพร้อมส่งส าเนาค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแนบ
เสนอแต่งตั้ง (แบบ ก.พ.อ. 04) 
 (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย)์ ใหเ้สนอ ก.พ.อ. ใหค้วามเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ         
เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบงัคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว…………… 
.........................................…ใหด้ ารงต าแหน่งศำสตรำจำรย์ ในสำขำวชิำ…..…......…………ไดต้ั้งแต่วนัท่ี………....……
พร้อมส่งส าเนาค าสัง่แต่งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการและแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 04) 
 

ลงช่ือ…………………………............…… 
(…....................……………………) 
ต าแหน่ง นายกสภาสถาบนั/เลขานุการสภาสถาบนั 

วนัท่ี…....…เดือน.........................……พ.ศ..…… 
 


