
 

ก.พ.อ. 03 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 

------------------------------------- 
1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ส่วนที่ 1  แบบประวัตส่ิวนตัวและผลงานทางวิชาการ                 
           

แบบประวัตส่ิวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง............................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /  รองศาสตราจารย์  /  ศาสตราจารย์) 
โดยวิธี………………  

ในสาขาวิชา ................................................................................. 
ของ...................................................................... 

สังกัด    ภาค/สาขาวิชา............................................................... 
คณะ………………...........................................มหาวิทยาลัย............................................................... 

 
 
1. ประวตัิสว่นตวั 
     1.1 วนั เดือน ปีเกิด 
     1.2 อาย…ุ…..…......ปี 
     1.3 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา (เรียงจากวฒิุสงูสดุตามลําดบั) 

 คณุวฒิุ ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศกึษาและประเทศ 
1.3.1    
1.3.2    
1.3.3    
1.3.4    
1.3.5    

 (ในกรณีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบตัรใดๆ ให้ระบหุวัข้อเร่ือง
วิทยานิพนธ์และงานวิจยัท่ีทําเป็นสว่นของการศกึษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรนัน้ๆ ด้วย) 
2. ประวตัิการรับราชการ 

2.1 ปีปัจจบุนัดํารงตําแหน่ง..................................................................................................   
      รับเงินเดือน ..................................บาท 
2.2 ได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เม่ือวนัท่ี............เดือน...........................พ.ศ. …......... 
2.3 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
      ในสาขาวิชา.................................................................................. 
        เมื่อวนัท่ี...........เดือน.............................พ.ศ. …....... 



 

 
 
2.4 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นรองศาสตราจารย์      
       ในสาขาวิชา............................................................................................................... 
       เม่ือวนัท่ี................เดือน................................................พ.ศ. ……........... 
       อายรุาชการ …….…...... ปี ................. เดือน 
2.5 ตําแหน่งอ่ืนๆ 

         2.5.1 ............................................................................................................ 
       2.5.2 ............................................................................................................ 

2.5.3 ............................................................................................................ 
2.5.4 ............................................................................................................ 
2.5.5 ............................................................................................................ 
 

3. ภาระงานย้อนหลงั 3 ปี (เป็นภาระงานท่ีทําโดยความเห็นชอบจากเจ้าสงักดั) 
3.1 งานสอน (โปรดระบรุะดบัวา่ ปริญญาตรี หรือบณัฑิตศกึษา) 

ระดบั รายวิชาท่ีสอน ชัว่โมง/สปัดาห์ เปิดสอนภาค/ปี
การศกึษา 

................. .................................................................... ....................... .................................. 

................. .................................................................... ....................... .................................. 

................. .................................................................... ....................... .................................. 
3.2 งานวิจยั (โปรดระบเุร่ืองท่ีทําการวิจยั และระยะเวลาท่ีใช้ในแตล่ะโครงการ) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบปุระเภทของกิจกรรมและปริมาณเวลาท่ีใช้ในการให้บริการตอ่สปัดาห์) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
3.4 งานบริหาร (โปรดระบงุานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาท่ีใช้ตอ่สปัดาห์) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
3.5 งานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (โปรดระบปุระเภทของงานและปริมาณเวลาท่ีใช้ตอ่สปัดาห์) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 
 

4. ผลงานทางวิชาการ 
4.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.1.1 ผลงานวิจัย 
4.1.1.1 ……………………………………………………………………………………  
* หมายเหต ุ: โปรดระบวุา่ผลงานวิจยัอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว 
หรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 
 ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.1.1.2 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหต ุ: โปรดระบวุา่ผลงานวิจยัอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว 

             หรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ............. และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 
 ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.1.1.3 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหต ุ: โปรดระบวุา่ผลงานวิจยัอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว 

             หรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 
 ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 

4.1.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
4.1.2.1 …………………………………………………………………………………….. 
ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 



 

 
 

4.1.2.2 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.1.2.3 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

4.1.3.1 ……………………………………………………………………………………. 
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.1.3.2 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.1.3.3 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 



 

 
 
4.1.4 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

4.1.4.1 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหต ุ: โปรดระบวุา่บทความทางวิชาการอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.1.4.2…………………………………………………………………………………… 
* หมายเหต ุ: โปรดระบวุา่บทความทางวิชาการอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.1.4.3…………………………………………………………………………………… 
* หมายเหต ุ: โปรดระบวุา่บทความทางวิชาการอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
(ผลงานทางวิชาการทกุประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลกัของการเขียนเอกสารอ้างอิง อนัประกอบด้วย            

ช่ือผู้แตง่ ปี พ.ศ. ช่ือเร่ือง แหลง่พิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น) 
(ในกรณีท่ีมีผู้ เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้ เขียนร่วมสง่หลกัฐานรับรองวา่ มีสว่นร่วมในผลงานเท่าใดมา 

ประกอบการพิจารณาด้วย) 
4.2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

4.2.1 ผลงานวิจัย 
4.2.1.1 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหต ุ: โปรดระบวุา่ผลงานวิจยัอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ   
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 
 ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 



 

 
 
4.2.1.2 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหต ุ: โปรดระบวุา่ผลงานวิจยัอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 
 ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.2.1.3 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหต ุ: โปรดระบวุา่ผลงานวิจยัอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 
 ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 

4.2.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
4.2.2.1 ……………………………………………………………………………………. 
ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.2.2.2 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.2.2.3 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
 



 

 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

4.2.3.1 ……………………………………………………………………………………. 
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.2.3.2 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.2.3.3 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.2.4 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ  

4.2.4.1 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.2.4.2…………………………………………………………………………………… 
ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 



 

 
 

4.2.4.3…………………………………………………………………………………… 
ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

    ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
(ผลงานทางวิชาการทกุประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลกัของการเขียนเอกสารอ้างอิงอนัประกอบด้วย 
ช่ือผู้แตง่ ปี พ.ศ. ช่ือเร่ือง แหลง่พิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น) 
(ในกรณีท่ีมีผู้ เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้ เขียนร่วมสง่หลกัฐานรับรองวา่ มีสว่นร่วมในผลงานเท่าใด 

มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
4.3 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 

4.3.1 ผลงานวิจัย 
4.3.1.1 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหต ุ: โปรดระบวุา่ผลงานวิจยัอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ............. และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั.............. 
 ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.3.1.2 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหต ุ: โปรดระบวุา่ผลงานวิจยัอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 
 ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.3.1.3 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหต ุ: โปรดระบวุา่ผลงานวิจยัอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 
 ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 



 

 
 
4.3.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

4.3.2.1 ……………………………………………………………………………………. 
ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.3.2.2 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.3.2.3 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.3.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

4.3.3.1 ……………………………………………………………………………………. 
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือ 
ตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 
 



 

 
 

4.3.3.2 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือ 
ตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ............. และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............... 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.3.3.3 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............. 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.3.4 ผลงานแต่ง  ต าราหรือหนังสือ 

4.3.4.1 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ............. และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............. 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.3.4.2…………………………………………………………………………………… 
ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
4.3.4.3…………………………………………………………………………………… 
ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไมเ่คยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคณุภาพอยู่ในระดบั............ 

    ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 



 

 
 
 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอนัประกอบด้วย     
ช่ือผู้แตง่ ปี พ.ศ. ช่ือเร่ือง แหลง่พิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น) 

(ในกรณีท่ีมีผู้ เขียนร่วมหลายคน  ให้ผู้ เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

ขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

 
                           ลงช่ือ..............................................................เจ้าของประวตัิ 

                                               (............................................................) 
                                 ตําแหนง่.................................................................... 

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



 

 
ส่วนที่  2 :   แบบประเมินคุณสมบัตโิดยผู้บังคับบัญชา 
 
 

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

ในสาขาวิชา............................................................. 
โดยวิธี………………….. 

ของ................................................................ 
สงักดั/ภาควิชา/สาขาวิชา........................................ 

คณะ...................................................มหาวิทยาลยั...................................................... 
------------------------------------ 

ได้ตรวจสอบคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่ง………...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์)...... แล้วเห็นวา่ นาย/นาง/นางสาว.................................................................เป็นผู้มีคณุสมบตัิ   
(ครบถ้วน/ไมค่รบถ้วน)  ตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.  กําหนด 
 

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

ตําแหน่ง…ผู้บงัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควิชาหรือเทียบเทา่... 
วนัท่ี..............เดือน...................................พ.ศ............ 

 
 
 
 
ความเหน็ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทยีบเท่า 
  ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ นาย / นาง/นางสาว…....................................................……เป็นผู้มี
คณุสมบตัิ (เข้าข่าย / ไมเ่ข้าข่าย) ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง.....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)..... 
 

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

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

 
 
 
 



 

 
 
ส่วนที่  3   แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนกุรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา 
ตําแหน่งทางวิชาการ....…(มหาวิทยาลยั/สถาบนั).............................................................................................ใน
การประชมุครัง้ท่ี…............./.............…เม่ือวนัท่ี...............................................………ได้ประเมินผลการสอน รหสั
วิชา............................................................รายวิชา................................................................................. 
ของ นาย/นาง/นางสาว…...............................…............................................................................…แล้วเห็นวา่    
บคุคลดงักลา่วเป็นผู้มีความ…(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ)…ในการสอน มีคณุภาพ..…(อยู่/ไมอ่ยู่)..........…ใน
หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลยักําหนด        
 
 
 
 

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

ตําแหน่ง ประธานคณะอนกุรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
     วนัท่ี............เดือน...................พ.ศ.............. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


