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2. แบบเสนอแตง่ตัง้บคุคลใหด้ ำรงต ำแหนง่ทำงวชิำกำรโดยผูบ้ังคบับญัชำ  
 
สว่นที ่1 :  แบบประวตัสิว่นตวัและผลงำนทำงวชิำกำร 

แบบประวตัสิว่นตวัและผลงำนทำงวชิำกำร 
เพือ่แตง่ตั้งด ำรงต ำแหนง่.............................................. 

(ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์/ รองศำสตรำจำรย์ / ศำสตรำจำรย)์ 
โดยวธิ.ี................................................... 

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

สังกดัภำควชิำ/สำขำวชิำ. ............................................ 
คณะ.....................................มหำวทิยำลัย.................................................... 

 
1.  แบบประวตัสิว่นตวั 

1.1  วัน  เดือน ปีเกิด............................................... 
1.2  อำยุ...................ปี 
1.3  กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  (เรียงจำกวุฒิสูงสุด ตำมล ำดับ) 

            คณุวฒุ ิ          ป ีพ.ศ.ที่จบ                   ชือ่สถำนศกึษำและประเทศ 
 1.3.1 .............................  ..............................   ..................................................... 
 1.3.2    .............................   ..............................  ....................................................   
 1.3.3 .............................   .............................   .................................................... 
 1.3.4    .............................   ..............................  ....................................................   
 1.3.5 .............................   ..............................  .................................................... 
2. ประวตักิำรรบัรำชกำร 

2.1  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง.................................ระดับ.........ขั้น.......................บำท 
2.2  ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ เมื่อวันท่ี ...........เดือน.. ............พ.ศ......... 
2.3  ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำ..................................................         
       เมื่อวันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ......................... 
2.4  ได้รับแต่งตั้งเป็นรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ................................................. 
       เมื่อวันท่ี...........เดือน......................... พ.ศ...................... 

อำยุรำชกำร .........ปี............เดือน 
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2.5  ต ำแหน่งอื่น ๆ 

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

          2.5.5   ..................................................................................................... 
3.  ภำระงำนย้อนหลัง 3 ปี  (เป็นภำระงำนท่ีท ำโดยควำมเห็นชอบจำกเจ้ำสังกัด) 
 3.1  งำนสอน  (โปรดระบุระดับว่ำปริญญำตรี หรือบัณฑิตศึกษำ) 

    ระดบั        รำยวชิำที่สอน    ช.ม./สัปดำห ์    เปดิสอนภำค/ปีกำรศึกษำ 
.................        .............................    ....................   .................................... 
.................        .............................    ....................   .................................... 
.................        .............................    ....................   .................................... 
.................        .............................    ....................   .................................... 
.................        .............................    ....................   .................................... 

3.2 งำนวิจัย  (โปรดระบุเรื่องที่ท ำกำรวิจัย และระยะเวลำที่ใช้แต่ละโครงกำร) 
    ...........................................................................................................................................................
............... 
    ...........................................................................................................................................................
............... 

3.3 งำนบริกำรทำงวิชำกำร  (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมำณเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำรต่อสัปดำห์) 
    ...........................................................................................................................................................
............... 
    ...........................................................................................................................................................
............... 

3.4 งำนบริหำร  (โปรดระบุงำนบริหำรที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมำณเวลำที่ใช้ต่อสัปดำห์) 
    ...........................................................................................................................................................
............... 
    ...........................................................................................................................................................
............... 

3.5 งำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงำนและปริมำณเวลำที่ใช้ต่อสัปดำห์) 
    ...........................................................................................................................................................
............... 
    ...........................................................................................................................................................
............... 
 
 

4.  ผลงำนทำงวชิำกำร       
4.1 ผลงำนทำงวชิำกำรทีเ่สนอเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำต ำแหนง่เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
       4.1.1  ผลงำนวจิยั 

4.1.1.1………………………………………… 
  ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั….… 
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ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 
 
 

 4.1.1.2 ………………………………………….…………………………………… 
  ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์

มำแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ……และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ…….. 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
4.1.1.3………………………………………………………………..……………… 

  ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์
มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 4.1.2  ผลงำนทำงวชิำกำรในลักษณะอืน่ 

 4.1.2.1  ……………………………………………………….………………………..…… 
ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

มำแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ….…และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ…..…... 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
4.1.2.2……………………………………………………………………………….……… 

ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
      4.1.2.3…………………………………………………………………………..………… 

ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ….…และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ…..… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 
 
 
 
 

4.1.3 ผลงำนแตง่หรอืเรยีบเรยีง ต ำรำ หนงัสอื หรอืบทควำมทำงวชิำกำร 
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4.1.3.1 ………………………………………… 

ผลงำนน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
4.1.3.2 ………………………………………… 

ผลงำนน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
4.1.3.3………………………………………… 

ผลงำนน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 (ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง  
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ ำนวนหน้ำ เป็นต้น) 

(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลำยคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐำนรับรองว่ำ มีส่วนร่วมในผลงำนเท่ำใดมำประกอบกำร
พิจำรณำด้วย) 

4.2  ผลงำนทำงวชิำกำรทีเ่สนอเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ 
       4.2.1  ผลงำนวจิยั 

     4.2.1.1………………………………………… 
     ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง 

รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
       4.2.1.2………………………………………… 

       ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่ง 
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 
 
      4.2.1.3………………………………………… 

      ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่ง 
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
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 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผล กำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน

ระดับ… 
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

           4.2.2  ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอืน่ 
      4.2.2.1 ………………………………………… 

      ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
      4.2.2.2………………………………………… 

       ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
      4.2.2.3……………………………………….…….… 

      ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ………. และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
              4.2.3  ผลงำนแตง่หรอืเรยีบเรยีง ต ำรำ หรอืหนังสอื 

      4.2.3.1  …………………………………………… 
       ผลงำนน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง 

รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 
 
 
 

     4.2.3.2………………………………………… 
      ผลงำนน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง 

รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
    4.2.3.3 ………………………………………… 

     ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง 
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รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 (ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง อันประกอบด้วยชื่อ 
ผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลำยคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐำนรับรองว่ำ มีส่วนร่วมในผลงำนเท่ำใด มำ
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย) 

4.3  ผลงำนทำงวชิำกำรทีเ่สนอเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ 
        4.3.1  ผลงำนวจิยั 

 4.3.1.1 ……………….………………………… 
       ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง 

รองศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 4.3.1.2 ………………………………………… 

       ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่ง 
รองศำสตรำจำรย์ และ/หรือศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
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 4.3.1.3……………………………………………………… 
       ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ

ต ำแหน่ง 
รองศำสตรำจำรย์ และ/หรือศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
4.3.2   ผลงำนทำงวชิำกำรในลักษณะอืน่ 

 4.3.2.1………………………………………..…………… 
      ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 4.3.2.2………………………………………………..…… 

      ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 4.3.2.3…………………………………………………… 

      ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
4.3.3  ผลงำนแต่งต ำรำหรอืหนังสอื 

 4.3.3.1……………………………………….…………… 
      ผลงำนน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรอง

ศำสตรำจำรย์ และ/หรือศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
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 4.3.3.2…………………………….……………………………… 
      ผลงำนน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรอง

ศำสตรำจำรย์ และ/หรือศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 4.3.3.3……………………………………………..……………… 

      ผลงำนน้ีเคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรอง
ศำสตรำจำรย์ และ/หรือศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. …และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั… 

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
(ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง อันประกอบด้วยชื่อ       

ผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ ำนวนหน้ำ เป็นต้น) 
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลำยคน   ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐำนรับรองว่ำ   มีส่วนร่วมใน 

ผลงำนเท่ำใด   มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย) 
 

ขอรับรองว่ำ ขอ้ควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
     

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

ต ำแหน่ง   ผู้บังคับบัญชำระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำ 
วันท่ี........เดือน.............................พ.ศ. .............. 

 
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว..............................................

ต ำแหน่ง.................................................. 
ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำเสนอแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งเป็น................................ในสำขำวิชำ................................... 
 

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

ต ำแหน่ง ....................................................... 
วันท่ี………....เดือน.............................................พ.ศ. .......... 
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สว่นที ่ 2 :   แบบประเมนิผลกำรสอน 
 
  คณะอนุกรรมกำรเพื่อประเมินผลกำรสอน โดยได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร (มหำวิทยำลัย/สถำบัน).....................................ในกำรประชุมครั้งที่.........../..............เมื่อ
วันท่ี.......................ได้ประเมินผลกำรสอนของ นำย/นำง/นำงสำว......................................................แล้วเห็นว่ำ 
บุคคลดังกล่ำวเป็นผู้มีควำม (ช ำนำญ/ช ำนำญพิเศษ/เชี่ยวชำญ) ในกำรสอนมีคุณภำพ (อยู่/ไม่อยู่) ในหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรตำมที่สภำสถำบันก ำหนด 
 

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

ต ำแหน่ง ประธำนคณะอนุกรรมกำรเพื่อประเมินผลกำรสอน 
วันท่ี…….......เดือน………………....................พ.ศ. ........... 
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สว่นที ่ 3   แบบประเมนิผลงำนทำงวชิำกำร 
 ตอนที ่1 กำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ท ำหนำ้ทีป่ระเมินผลงำนทำงวชิำกำรและจรยิธรรม
และจรรยำบรรณทำงวชิำกำร 
  คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร ในสำขำวิชำ..............................ในกำรประชุมครั้งที…่...../..........เมื่อวันท่ี.........................รวม..............
ครั้ง ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของ นำย/นำง/นำงสำว............................ซึ่งขอก ำหนดต ำแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์  ศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำ.................... แล้วเห็นว่ำ 

1) งำนวิจัย…….เรื่อง คุณภำพ..(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด……เรื่อง  ได้แก่ 
1.1 ……………………………………ผู้ขอมีส่วนร่วมรอ้ยละ……คุณภำพอยู่ในระดับ………… 
1.2 ……………………………………ผู้ขอมีส่วนร่วมรอ้ยละ……คุณภำพอยู่ในระดับ………… 

 2)    ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น……เรื่อง คุณภำพ อยู่/ไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด     เรื่อง 
ได้แก ่ 
       2.1…………………………ผู้ขอมีส่วนร่วมรอ้ยละ  ………………คุณภำพอยู่ในระดับ……… 
       2.2…………………………ผู้ขอมีส่วนร่วมรอ้ยละ  ………………คุณภำพอยู่ในระดับ……… 
 3)   ต ำรำ /หนังสือ………เรือ่ง คุณภำพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด………. เรื่อง   ได้แก่ 
       3.1 ……………………ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ…………คุณภำพอยู่ในระดับ…………… 
       3.2 ……………………ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ…………คุณภำพอยู่ในระดับ…………… 
 4 )  บทควำมทำงวชิำกำร………เรื่อง  คุณภำพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด  ………เรื่อง   ได้แก ่
        4.1 ……………………ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ…………คุณภำพอยู่ในระดับ…………… 
        4.2 ……………………ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ…………คุณภำพอยู่ในระดับ…………… 
 
 (ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงอันประกอบด้วยชื่อผู้
แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ ำนวนหน้ำ เป็นต้น) 

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

ต ำแหน่ง   ประธำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร    

และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
วันท่ี…........…เดือน….......................…พ.ศ….....… 
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ตอนที ่ 2  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
  คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร..........(มหำวิทยำลัย/สถำบัน)....................ในกำรประชุม
ครั้งที…่......…เมื่อวันท่ี........................…...…………พิจำรณำผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของนำย/นำง/
นำงสำว………………................……ตำมท่ีคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรเสนอ แล้วเห็นว่ำ (งำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นและต ำรำ/หนังสือ/
บทควำมทำงวิชำกำร) คุณภำพ(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก ำหนดและเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด จึงเห็น  (สมควร/ไม่สมควร) ให้ก ำหนดต ำแหน่งนำย/นำง/นำงสำว……………..........……
เป็นต ำแหน่ง (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์) ในสำขำวิชำ………........…………และให้น ำเสนอที่
ประชุมสภำสถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 
 

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

    ต ำแหน่ง ประธำน/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
วันท่ี.............. เดือน................................ พ.ศ. ........... 

 

ตอนที ่ 4  มติสภำสถำบันอดุมศกึษำ 
 

  สถำบันอุดมศึกษำ ......มหำวิทยำลัย/สถำบัน) ……...........……….................…ในกำรประชุม 
ครั้งที…่...../.........…เมื่อวันท่ี…....…เดือน…............……...…พ.ศ. ...……พิจำรณำแล้วมีมติ…......................… 
(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) 

1. ให้แต่งตั้งนำย / นำง/นำงสำว……….……...................…ให้ด ำรงต ำแหน่ง (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ /                        
รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์) ในสำขำวิชำ……....................................…………ได้ตั้งแต่
วันท่ี…………..........…… 
  2. (ส ำหรับต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และรองศำสตรำจำรย์) ให้อธิกำรบดีออกค ำส่ังแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่ำวในข้อ 1 และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีออกค ำส่ังแต่งต้ังพร้อมส่งส ำเนำค ำส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร และ
แนบเสนอแต่งตั้ง (แบบ ก.พ.อ. 04) 
 (ส ำหรับต ำแหน่งศำสตรำจำรย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ควำมเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร         
เพื่อน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ัง นำย/นำง/
นำงสำว…………… 
.........................................…ให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ ในสำขำวชิำ…..…......…………ได้ตั้งแต่
วันท่ี………....……พร้อมส่งส ำเนำค ำส่ังแต่งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนทำงวิชำกำรและแบบค ำขอ (แบบ 
ก.พ.อ. 04) 
 

ลงชื่อ…………………………............…… 
(…....................……………………) 
ต ำแหน่ง นำยกสภำสถำบัน/เลขำนุกำรสภำสถำบัน 

วันท่ี…....…เดือน.........................……พ.ศ..…… 
 


