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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหผูดํารง 

ตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เพ่ือใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  
ไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหใชประกาศ  ก.พ.อ.  นี้นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๒ ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ท่ีรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๐  จะประเมินใหไดรับ

เงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  ในสาขาวิชาเดียวกับสาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยนั้น  
ตองปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  มีผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ  และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผลการสอน   มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

(๒) ผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นภายหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย   
ในสาขาวิชาเดิม  และตองเปนผลงานวิจัยคนควาใหม  ๆ  หรืองานริเริ่มอยางอื่นที่ ยังผลใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการ  ซึ่งเปนผลงานในสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง
เปนศาสตราจารย  เชน  ผลงานวิจัย  ตํารา  หนังสือ  หรืองานริเริ่มอยางอื่นที่ยังผลใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการ  และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด 

กรณีท่ีมีผูมีสวนรวมหลายคน  ใหผูมีสวนรวมสงหลักฐานรับรองการมีสวนรวมในผลงานวา
แตละคนมีสวนรวมในปริมาณเทาใด  พรอมระบุบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบโดยเทียบเคียงกับ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูมีสวนรวมทุกคนในผลงานนั้นมาประกอบการพิจารณาดวย 

(๓) เปนผูมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการอางอิงในลักษณะดังตอไปนี้   
 (ก) ไดรับการอางอิงในวารสาร   ตํารา   หรือหนังสือท่ีเชื่อถือไดในวงวิชาการ   

โดยเฉพาะที่เปนผลงานใหม  หรือการอางอิงผลงานซึ่งมีหลักฐานชัดเจนวา  มีการนําผลงานวิจัย  คนควา  
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หรือสิ่งประดิษฐของตนไปใชประโยชนทางวิชาการ  หรือวิชาชีพอยางกวางขวาง  จนเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชาเดียวกัน  และหลักฐานดังกลาวเปนสิ่งที่เชื่อถือได 

 (ข) การอางอิงผลงานทางวิชาการ  ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนวามีการนําผลงานทางวิชาการ
หรือสิ่งประดิษฐของผูขอไปใชประโยชนทางวิชาการอยางกวางขวาง  จนเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ
เดียวกัน  และหลักฐานดังกลาวเปนสิ่งที่เชื่อถือได 

 (ค) การอางอิงตนเองหรือการอางอิงในวิทยานิพนธของศิษยท่ีตนทําหนาที่ควบคุม  
หรือปรึกษาวิทยานิพนธ  มิใหนํามานับ 

 (ง) การอางอิงผลงานทางวิชาการ  ควรมีการอางอิงทั้งงานเดิมและงานใหม  อยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ  และสามารถนับความเปนแหลงอางอิงไดท้ังในอดีตจนถึงปจจุบัน 

(๔) เปนผูท่ีไดรับการยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชานั้น  ๆ  ไดแก 
 (ก) ไดรับรางวัล  รางวัลเกียรติยศ  รางวัลประกาศเกียรติคุณ  หรือไดเกียรติบัตร   

ยกยองทางวิชาการในระดับชาติ  หรือนานาชาติ 
 (ข) ไดรับเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ  หรือผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  ๆ  ในประเทศหรือ

ตางประเทศ 
 (ค) ไดรับเชิญไปเสนอผลงานทางวิชาการ  หรือบรรยายทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ในระดับนานาชาติ 
 (ง) ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาเฉพาะดานในองคกรวิชาการหรือวิชาชีพ 
 (จ) ผลงานทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับในลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได 
(๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  การพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย   

ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว
ในขอ  ๕.๑.๔  ของประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๓ กรณีผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ท่ีรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๐  จะประเมินให
ไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  ในสาขาวิชาที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย  ตองปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  มีผลการสอน  ผลงาน
ทางวิชาการ  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่จะประเมินตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน 
ขอ  ๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  โดยผลการสอนในสาขาวิชาที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมผานการ
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ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา   

ขอ ๔ วิธีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ท่ีรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๐  ใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนดตอคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับ
เงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  พรอมดวยผลงานทางวิชาการ 

(๒) ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนในสาขาวิชาที่
แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมของผูขอกําหนดตําแหนงตามขอ  ๓  โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

(๓) ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามวิธีการกําหนดไวใน  
ขอ  ๖.๒.๓  ของประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

หากเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  ในสาขาวิชาเดิม
ตามขอ  ๒  ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามถึงหาคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  ท้ังนี้  ผลงาน
ทางวิชาการจะตองมีปริมาณ  คุณภาพ  และความสม่ําเสมอตอเนื่องที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมากตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนดสําหรับ
ตําแหนงศาสตราจารย   

หากเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  ในสาขาวิชาที่
แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมตามขอ  ๓  ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน  พิจารณาผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนน
เสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง  ท้ังนี้  ผลงานทางวิชาการจะตองมีปริมาณ  คุณภาพ  และความสม่ําเสมอ
ตอเนื่องที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับ
ดีเดนตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนดสําหรับตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ   
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(๔) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ฯ  ตาม  (๓)  แลว  ใหนําเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา 

(๕) เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแลว  ใหแจง  ก.พ.อ.  ทราบ  พรอมสงสําเนา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการตามขอ  ๒  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และแบบคําขอ  (ก.พ.อ.๐๕)  
จํานวน  ๑  ชุด  ท้ังนี้  ก.พ.อ.  อาจพิจารณาในสาระและความถูกตองเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ  
และจะแจงผลการพิจารณาใหสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่  ก.พ.อ.  ไดรับ
เรื่อง  เวนแตในกรณีมีเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจแจงผลการพิจารณาภายในกําหนดไดจะแจงให  
สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ 

ขอ ๕ แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับเงินเดือนในอันดับ  
ท.๑๑  (ก.พ.อ.๐๕)  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้ 

ขอ ๖ การใดที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศ  ก.พ.อ.  
เ รื่ อ ง   หลัก เกณฑและวิธี การพิจารณาแต งตั้ งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผู ช วยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ขอ ๗ การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ระดับ  ๑๑  ท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด  ในวันที่ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ใชบังคับ   
ใหดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



ก.พ.อ.๐๕ 
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหผูดํารง 
ตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
------------------------------ 

แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ 
 

สวนที่ ๑ : แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 

แบบประเมินความเปนผูเช่ียวชาญพิเศษ  
 ตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับเงินเดือนในอันดบั ท.๑๑ 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

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

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

 
๑.  ประวตัิสวนตัว 
     ๑.๑ วนั เดือน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศึกษาระดบัอดุมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒ ิ    ป พ.ศ. ที่จบ   ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓ 
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 
๒. ประวัติการรับราชการ  (เรียงจากตําแหนงหนาที่แรกจนถึงปจจุบนั) 
     ๒.๑ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 
     ๒.๒ ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา..................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๓ ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา........................................................ 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .......    
     ๒.๔ ไดรับการแตงตั้งเปนศาสตราจารยในสาขาวิชา.............................................................. 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .......    
     ๒.๕ ไดรับเงินเดือนอันดับ ท.๑๐ หรือสูงกวา ตั้งแตวันที่........เดือน........................พ.ศ. .... 

           อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    
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๓. งานสอนยอนหลัง ๓ ป (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑติศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 

 ๔. ภาระงานทางวิชาการยอนหลัง ๓ ป 
     ๔.๑ ผลงานวิจัย (โปรดระบุเร่ืองที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
  ๔.๑.๑ 
  ๔.๑.๒ 
  ๔.๑.๓ 
 

     ๔.๒ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการใหบริการ 
                                         ตอสัปดาห) 
  ๔.๒.๑ 
  ๔.๒.๒ 
  ๔.๒.๓ 
 

     ๔.๓ งานอื่น ๆ ที่เก่ียวของทางวิชาการ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
  ๔.๓.๑ 
  ๔.๓.๒ 
  ๔.๓.๓ 
 

๕. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย 
      ๕.๑  ผลงานวิจัย 
            ๕.๑.๑ 
   ๕.๑.๒ 
            ๕.๑.๓ 
      ๕.๒  ผลงานแตงตาํราหรือหนังสือ 
            ๕.๒.๑ 
            ๕.๒.๒ 
            ๕.๒.๓ 
      ๕.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ 
   ๕.๓.๑ 
   ๕.๓.๒ 
            ๕.๓.๓ 
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๖.  สภาพปจจุบัน 
     ๖.๑ ปจจบุันดํารงตาํแหนงศาสตราจารย รับเงินเดอืนอันดบั ท.๑๐ ข้ัน....................บาท                    
ในสาขาวิชา.............................คณะ.................................มหาวิทยาลัย....................................  
ประสงคจะขอกําหนดตาํแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชา.................... 
     ๖.๒ ตาํแหนงหนาที่อ่ืน ๆ   
            ๖.๒.๑ 
            ๖.๒.๒ 
            ๖.๒.๓ 
๗.  งานสอนในปจจบุัน (กรณีขอในสาขาวชิาที่แตกตางไปจากเดิมใหระบุงานสอนในสาขาวิชาใหมดวย) 
      ๗.๑  งานสอนปจจบุัน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑติศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
      ๗.๒  งานสอนในสาขาวิชาใหม  (โปรดระบุระดบัวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศกึษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 

๘.  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผลงานตอไปนี ้
     ๘.๑  ผลงานวิจัยคนควาใหม ๆ หรืองานริเร่ิมอยางอ่ืนที่ยังผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ  เชน 
ผลงานวิจัย ตาํรา หนังสือ หรืองานริเร่ิมอยางอ่ืนที่ยังผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ และตองเผยแพร
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 
    ๘.๑.๑. ผลงานวิจัย 
                       ๘.๑.๑.๑.  ….................................................................................. 
         ผลงานวจิัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                   
ศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอนัดบั ท.๑๑ มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช   (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดบั......... 
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

             ๘.๑.๑.๒  ..................................................................................... 
        ผลงานวิจยันี้เคยใชสําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 
ไดรับเงินเดือนในอนัดบั ท.๑๑ มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดบั........ 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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     ๘.๑.๒ ผลงานแตงตาํราหรือหนังสือ 
     ๘.๑.๒.๑  ...................................................................................... 
        ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงศาสตราจารย ไดรับ
เงินเดือนในอนัดบั ท.๑๑ มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดบั....... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

     ๘.๑.๒.๒  ..................................................................................... 
         ผลงานนีเ้คยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงศาสตราจารย ไดรับ
เงินเดือนในอนัดบั ท.๑๑ มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดบั....... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 

     ๘.๑.๓  ผลงานริเร่ิมอยางอ่ืนที่ยังผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ 
      ๘.๑.๓.๑  ..................................................................................... 
         ผลงานนีเ้คยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงศาสตราจารย ไดรับ
เงินเดือนในอนัดบั ท.๑๑ มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดบั....... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

      ๘.๑.๓.๒  .................................................................................... 
          ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับ
เงินเดือนในอนัดบั ท.๑๑ มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดบั....... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 

            ๘.๒  ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการอางอิง หมายถงึ มีผลงานทางวิชาการเปนที่เช่ือถืออยางกวางขวาง  
มีผูนําไปอางอิงในวารสาร ตาํรา หรือหนังสือที่เช่ือถือไดในวงวิชาการ 
 

   นิพนธตนฉบบั     อางอิงใน 
              ๘.๒.๑ ........................................... ๑. .............................................................. 
.....................................................................             .............................................................. 
................................................................      ......................................................... 
       ๒. .............................................................. 
           ............................................................. 
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      ๘.๒.๒ ........................................  ๑. ........................................................... 
...................................................................      ............................................................ 
................................................................      ........................................................... 
       ๒. ........................................................... 
           ........................................................... 
 

      ๘.๓  เปนผูที่ไดรับการยอมรับนับถอืในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ ๆ เชน การไดรับรางวัล
ทางวิชาการ หรือการไดรับเชิญไปเสนอผลงานทางวิชาการ  หรือการไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาเฉพาะดาน 
เปนตน 
      ๘.๓.๑ 
      ๘.๓.๒ 
      ๘.๓.๓ 

 

      (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง            
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ช่ือเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
      (ในกรณทีี่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
    ลงช่ือ..........................................................เจาของประวัต ิ
                 (........................................................) 

    ตําแหนง.......................................................... 

           วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .... 
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สวนที่ ๒ :  แบบประเมินคณุสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 
 

แบบประเมินความเปนผูเช่ียวชาญพิเศษ  
 ตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับเงินเดือนในอันดบั ท.๑๑ 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

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

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

 

      ไดตรวจสอบคุณสมบัตแิละผลงานทางวิชาการที่เสนอ เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตาํแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดอืนในอนัดบั ท.๑๑  แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว.................. 
..........................................เปนผูมีคุณสมบัติ ...(ครบถวน/ไมครบถวน)... ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 

    (...................................................) 
ตําแหนง  ...ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา… 

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

  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว....................................................เปนผูมี
ผลงานทางวิชาการ ...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...  ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับ
เงินเดือนในอนัดบั ท.๑๑ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 

(...................................................) 

ตําแหนง................................................... 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. .... 
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สวนที่ ๓ :  แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................ในการประชุมครั้ง
ที่........./......... เมื่อวันที่......................ไดประเมนิผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว...............    
..............................แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพ.........             
....(อยู/ไมอยู).............ในหลักเกณฑและวิธีการตามทีส่ภาสถาบันกาํหนด 

 
 

       ลงช่ือ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตาํแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. .... 
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สวนที่ ๔ :  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...............................................ในการประชมุครั้งที่........./.........
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว............   
...................  ซึ่งขอกําหนดตาํแหนงเปนศาสตราจารย ไดรับเงินเดอืนในอนัดบั ท.๑๑  ใน สาขาวิชา.......    
...........................แลวเห็นวา 
  ๑)  งานวิจัยคนควาใหม ๆ หรืองานริเร่ิมอยางอ่ืนที่ยังผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ  
จํานวน............เร่ือง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด จาํนวน .........เร่ือง ไดแก 
       ๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพ อยูในระดบั.......................... 
       ๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพ อยูในระดบั.......................... 
  ๒)  ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการอางอิง  ไดเสนอหลักฐานแสดงการไดรับอางอิงทาง
วิชาการ ประกอบดวย นิพนธตนฉบบั จาํนวน.......เร่ือง ไดรับการอางอิง….......รายการ  พิจารณา......       
..... (อยู/ไมอยู)......ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด แยกเปน 
       ๒.๑  กอนดาํรงตําแหนงศาสตราจารย นิพนธตนฉบับ จํานวน.....เร่ือง ไดรับการ
อางอิง..........รายการ   
       ๒.๒  หลังดํารงตาํแหนงศาสตราจารย นิพนธตนฉบับ จํานวน.....เร่ือง ไดรับการ
อางอิง..........รายการ   
  ๓)  การยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไดเสนอหลักฐานแสดงการยอมรับนบัถือ          
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ รวม ........... รายการ  พิจารณา.......(อยู/ไมอยู).....ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด  
 
 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ช่ือเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 

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

                  ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
                 เพ่ือทําหนาทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการ 
               และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

 



- ๙ - 
 

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).................  
ในการประชุมครั้งที่............เมื่อวันที่..........................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ 
นาย/นาง/นางสาว.................................ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมนิผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจยัคนควาใหม ๆ หรืองาน
ริเร่ิมอยางอ่ืนที่ยังผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ / ผลงานทางวชิาการที่ไดรับการอางอิง / การยอม 
รับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ)...คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และเปน            
ผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น...(สมควร / ไมสมควร)...   
ใหกําหนดตาํแหนง นาย/นาง/นางสาว.................................................เปนตําแหนงศาสตราจารย                
รับเงินเดือนในอันอับ ท.๑๑ ในสาขาวิชา......................และใหนาํเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอดุมศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

       ลงช่ือ....................................................... 
                  (...................................................) 
              ตาํแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
                      วนัที่......เดือน...................พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๐ - 
 
 
สวนที่ ๕ :  มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 

  สภาสถาบันอดุมศึกษา.............(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)......................ในการประชุม 
ครั้งที่..../..... เมื่อวันที่.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ.... (อนุมัติ/ไมอนุมตัิ) .... 
ใหกําหนดตาํแหนง นาย/นาง/นางสาว.................................................เปนตําแหนงศาสตราจารย                
รับเงินเดือนในอันดบั ท.๑๑ ในสาขาวิชา............................................................ และใหแจง ก.พ.อ.
ทราบ พรอมสงสําเนาคาํส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ  และแบบคําขอ (ก.พ.อ.๐๕)  
   

     
         ลงช่ือ......................................................... 

                   (...................................................) 
             ตาํแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 

                วนัที่......เดือน...................พ.ศ. .... 
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