
 

ก.พ.อ. 03 
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 

------------------------------------- 
1. แบบคาํขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

สวนที่ 1  แบบประวตัิสวนตัวและผลงานทางวิชาการ                 
           

แบบประวตัิสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอดํารงตาํแหนง............................................................................. 

(ผูชวยศาสตราจารย /  รองศาสตราจารย  /  ศาสตราจารย) 
โดยวิธี………………  

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

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

 

 

1. ประวัติสวนตัว 

     1.1 วัน เดือน ปเกิด 

     1.2 อายุ……..…......ป 

     1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒสูิงสุดตามลําดับ) 

 คุณวุฒ ิ ป พ.ศ. ทีจ่บ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

1.3.1    

1.3.2    

1.3.3    

1.3.4    

1.3.5    

 (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ใหระบุหัวขอเร่ือง

วิทยานิพนธและงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ดวย) 

2. ประวัติการรับราชการ 

2.1 ปปจจุบันดาํรงตําแหนง..................................................................................................   

      รับเงินเดือน ..................................บาท 

2.2 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่............เดือน...........................พ.ศ. …......... 

2.3 ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย  

      ในสาขาวิชา.................................................................................. 

        เมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. …....... 



 

 

2.4 ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย      

       ในสาขาวชิา............................................................................................................... 

       เมือ่วันที.่...............เดือน................................................พ.ศ. ……........... 

       อายุราชการ …….…...... ป ................. เดือน 

2.5 ตําแหนงอื่นๆ 
         2.5.1 ............................................................................................................ 

       2.5.2 ............................................................................................................ 
2.5.3 ............................................................................................................ 
2.5.4 ............................................................................................................ 
2.5.5 ............................................................................................................ 
 

3. ภาระงานยอนหลัง 3 ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับวา ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาที่สอน ชั่วโมง/สัปดาห เปดสอนภาค/ป
การศึกษา 

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

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

................. .................................................................... ....................... .................................. 
3.2 งานวิจัย (โปรดระบุเร่ืองที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรมและปริมาณเวลาที่ใชในการใหบริการตอสัปดาห) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
3.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
4.1.1 ผลงานวิจัย 

4.1.1.1 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว 
หรือไม 

 ไมเคยใช 
 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

 ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.1.1.2 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว 

             หรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

 ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.1.1.3 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว 

             หรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

 ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.1.2 ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 

4.1.2.1 …………………………………………………………………………………….. 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

             ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.1.2.2 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

             ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 



 

4.1.2.3 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

             ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

4.1.3.1 ……………………………………………………………………………………. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

             ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.1.3.2 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

             ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.1.3.3 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

             ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.1.4 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวชิาการ 

4.1.4.1 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.1.4.2…………………………………………………………………………………… 

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 



 

4.1.4.3…………………………………………………………………………………… 

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง อนัประกอบดวย            

ชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเร่ือง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน) 

(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใดมา 

ประกอบการพจิารณาดวย) 

4.2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 

4.2.1 ผลงานวิจัย 
4.2.1.1 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ   
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 
 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

 ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.2.1.2 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ 

ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

 ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.2.1.3 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ 

ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

 ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.2.2 ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 

4.2.2.1 ……………………………………………………………………………………. 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวย ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 



 

4.2.2.2 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.2.2.3 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

4.2.3.1 ……………………………………………………………………………………. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.2.3.2 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.2.3.3 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 

 

 

 



 

4.2.4 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ  

4.2.4.1 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ 

ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.2.4.2…………………………………………………………………………………… 

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ 

ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.2.4.3…………………………………………………………………………………… 

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ 

ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

    ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงอันประกอบดวย 

ชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเร่ือง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน) 

(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 

 

4.3 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย 

4.3.1 ผลงานวิจัย 

4.3.1.1 …………………………………………………………………………………… 
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ 
ตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
 

 ไมเคยใช 
 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.............. 

 ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 



 

4.3.1.2 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ 

ตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

 ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.3.1.3 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ 

ตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

 ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 

4.3.2 ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 

4.3.2.1 ……………………………………………………………………………………. 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.3.2.2 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.3.2.3 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 



 

 

4.3.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

4.3.3.1 ……………………………………………………………………………………. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือ 

ตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.3.3.2 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือ 

ตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............... 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.3.3.3 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............. 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.3.4 ผลงานแตง  ตําราหรอืหนังสือ 

4.3.4.1 …………………………………………………………………………………… 

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ 

ตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............. 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

4.3.4.2…………………………………………………………………………………… 

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ 

ตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

  ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 



 

 

4.3.4.3…………………………………………………………………………………… 

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ 

ตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 

 เคยใช (เมือ่ป พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

    ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง 

อันประกอบดวย     ชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเร่ือง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน) 

(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 

 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

                           ลงชือ่..............................................................เจาของประวัต ิ

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

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

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



 

สวนที่  2 :   แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง.................................. 
(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/  ศาสตราจารย) 

ในสาขาวิชา............................................................. 
โดยวิธ…ี……………….. 

ของ................................................................ 

สังกัด/ภาควิชา/สาขาวชิา........................................ 

คณะ...................................................มหาวิทยาลัย...................................................... 

------------------------------------ 

ไดตรวจสอบคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง………...(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย

ศาสตราจารย)...... แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว.................................................................เปนผูมีคุณสมบัต ิ  

(ครบถวน/ไมครบถวน)  ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.  กําหนด 

 

ลงชื่อ ................................................................. 

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

ตําแหนง…ผูบังคับบัญชาระดบัหัวหนาภาควชิาหรือเทียบเทา... 

วันที่..............เดือน...................................พ.ศ............ 
 
 
ความเห็นผูบงัคับบัญชาระดับคณบดีหรอืเทียบเทา 
  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย / นาง/นางสาว…....................................................……เปนผูมี

คุณสมบัติ (เขาขาย / ไมเขาขาย) ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง.....(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/

ศาสตราจารย)..... 
 

        ลงชื่อ ................................................................. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่  3   แบบประเมนิผลการสอน 
 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา 

ตําแหนงทางวิชาการ....…(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).............................................................................................ใน

การประชมุครั้งที่…............./.............…เมือ่วนัที่...............................................………ไดประเมินผลการสอน รหัส

วิชา............................................................รายวิชา................................................................................. 

ของ นาย/นาง/นางสาว…...............................…............................................................................…แลวเห็นวา    

บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ…(ชํานาญ/ชาํนาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)…ในการสอน มีคุณภาพ..…(อยู/ไมอยู)..........…ใน

หลักเกณฑและวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลยักําหนด        

 

 

 

ลงชื่อ.................................................................. 

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

ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


