
 

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

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบบัที่ 9) พ.ศ.2556 

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

ส่วนที่ 1  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ                            
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

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

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

ของ...................................................................... 
สังกัด    ภาค/สาขาวิชา............................................................... 

คณะ………………...........................................
มหาวิทยาลัย............................................................... 

 
 
1. ประวัติส่วนตัว 
     1.1 วัน เดือน ปีเกิด 
     1.2 อาย…ุ…..…......ป ี
     1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 

 คุณวุฒ ิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
1.3.1    
1.3.2    
1.3.3    
1.3.4    
1.3.5    

 (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
2. ประวัติการรับราชการ 

2.1 ปีปจัจุบันดํารงตําแหน่ง..................................................................................................   
      รับเงินเดือน ..................................บาท 
2.2 ไดร้ับแต่งต้ังใหดํ้ารงตําแหน่งอาจารย ์เมื่อวันที.่...........เดือน...........................พ.ศ. …......... 
2.3 ไดร้ับการแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
      ในสาขาวิชา.................................................................................. 
        เมือ่วันที.่..........เดือน.............................พ.ศ. …....... 
 
 
2.4 ได้รับการแต่งต้ังเป็นรองศาสตราจารย์      
       ในสาขาวิชา............................................................................................................... 



 

       เมื่อวนัที่................เดือน................................................พ.ศ. ……........... 
       อายุราชการ …….…...... ปี ................. เดือน 
2.5 ตําแหน่งอืน่ๆ 

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

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

3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ป ี(เป็นภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับว่า ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาที่สอน ชั่วโมง/สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปี
การศึกษา 

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

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

................. .................................................................... ....................... .................................. 
3.2 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรมและปริมาณเวลาที่ใช้ในการให้บริการต่อสัปดาห์) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
3.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

4. ผลงานทางวิชาการ 
4.1 ผลงานทางวิชาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.1.1 ผลงานวิจัย 
4.1.1.1 ……………………………………………………………………………………  
* หมายเหตุ : โปรดระบุว่าผลงานวิจัยอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว 
หรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 



 

 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.1.1.2 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหตุ : โปรดระบุว่าผลงานวิจัยอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว 

             หรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ............ 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.1.1.3 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหตุ : โปรดระบุว่าผลงานวิจัยอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว 

             หรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 

4.1.2 ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
4.1.2.1 …………………………………………………………………………………….. 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
 
 
 
 
 

4.1.2.2 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.1.2.3 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 



 

4.1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
4.1.3.1 ……………………………………………………………………………………. 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.1.3.2 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.1.3.3 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
 
 
 
 
 
4.1.4 ผลงานแตง่หรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

4.1.4.1 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหตุ : โปรดระบุว่าบทความทางวิชาการอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.1.4.2…………………………………………………………………………………… 
* หมายเหตุ : โปรดระบุว่าบทความทางวิชาการอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.1.4.3…………………………………………………………………………………… 
* หมายเหตุ : โปรดระบุว่าบทความทางวิชาการอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 



 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อนัประกอบด้วย            

ชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น) 
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผูเ้ขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมา 

ประกอบการพิจารณาด้วย) 
4.2 ผลงานทางวิชาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

4.2.1 ผลงานวิจัย 
4.2.1.1 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหตุ : โปรดระบุว่าผลงานวิจัยอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ   
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
 
 
 
 
4.2.1.2 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหตุ : โปรดระบุว่าผลงานวิจัยอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.2.1.3 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหตุ : โปรดระบุว่าผลงานวิจัยอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 

4.2.2 ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
4.2.2.1 ……………………………………………………………………………………. 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 



 

4.2.2.2 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.2.2.3 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
 
 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

4.2.3.1 ……………………………………………………………………………………. 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.2.3.2 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.2.3.3 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.2.4 ผลงานแตง่หรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ  

4.2.4.1 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 



 

4.2.4.2…………………………………………………………………………………… 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
 
 
 
 
 

4.2.4.3…………………………………………………………………………………… 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอนัประกอบด้วย 
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น) 
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 

มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
4.3 ผลงานทางวิชาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 

4.3.1 ผลงานวิจัย 
4.3.1.1 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหตุ : โปรดระบุว่าผลงานวิจัยอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ.............. 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.3.1.2 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหตุ : โปรดระบุว่าผลงานวิจัยอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.3.1.3 …………………………………………………………………………………… 
* หมายเหตุ : โปรดระบุว่าผลงานวิจัยอยู่ในฐานวารสารใด 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 



 

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 

 
 
4.3.2 ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 

4.3.2.1 ……………………………………………………………………………………. 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.3.2.2 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.3.2.3 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.3.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

4.3.3.1 ……………………………………………………………………………………. 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือ 
ตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
 
 
 
 



 

 
 

4.3.3.2 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือ 
ตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ............... 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.3.3.3 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............. 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.3.4 ผลงานแตง่  ต าราหรือหนังสือ 

4.3.4.1 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ............. 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.3.4.2…………………………………………………………………………………… 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
4.3.4.3…………………………………………………………………………………… 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด) 
 
 
 
 
 



 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วย     
ชื่อผู้แต่ง ป ีพ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น) 

(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

ขอรับรองวา่ข้อความดังกล่าวขา้งต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

 
                           ลงชื่อ..............................................................เจ้าของประวัติ 

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

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



 

 
ส่วนที่  2 :   แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบญัชา 
 
 

แบบประเมินแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง.................................. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารย์/  ศาสตราจารย์) 

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

ของ................................................................ 
สังกัด/ภาควิชา/สาขาวิชา........................................ 

คณะ...................................................มหาวิทยาลัย...................................................... 
------------------------------------ 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง………...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์)...... แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................................เปน็ผู้มีคุณสมบัติ   
(ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)  ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  กาํหนด 
 

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

ตําแหน่ง…ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า... 
วันที.่.............เดือน...................................พ.ศ............ 

 
 
 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย / นาง/นางสาว…....................................................……เปน็ผู้มี
คุณสมบัติ (เข้าข่าย / ไม่เข้าข่าย) ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง.....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)..... 
 

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

ตําแหน่ง.................................................................. 
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ….......... 

 
 
 
 
 
 
ส่วนที่  3   แบบประเมินผลการสอน 
 



 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน โดยได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา 
ตําแหน่งทางวิชาการ....…(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).............................................................................................ใน
การประชุมครั้งที่…............./.............…เมื่อวันที่...............................................………ได้ประเมินผลการสอน รหัส
วิชา............................................................รายวิชา................................................................................. 
ของ นาย/นาง/นางสาว…...............................…............................................................................…แล้วเห็นว่า    
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ…(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)…ในการสอน มีคุณภาพ..…(อยู่/ไม่อยู่)..........…ใน
หลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด        
 
 
 
 

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

ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
     วันที.่...........เดือน...................พ.ศ.............. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


