
  ก.พ.อ. ๐๓ 
 

แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ    

สวนท่ี ๑  :   แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

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

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

 
๑.  ประวัติสวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ท่ีจบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ใหระบุหัวขอเรื่อง
วิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ดวย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตาํแหนง......................................................    รับเงินเดือน........................บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เม่ือวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................. 
           เม่ือวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
           เม่ือวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. .......    

           อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    
 
  ๒.๕ ตําแหนงอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 



 
๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานท่ีทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาท่ีสอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีทําการวิจัย และระยะเวลาท่ีใชในแตละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช   (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............        
ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 



 

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 ๔.๑.๓  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 



  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๔ ตํารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 
  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง                     
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีท่ีมีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 

๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 
 



 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 ๔.๒.๔ ตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 
 
 



 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง              
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีท่ีมีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 



๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๓.๓  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง       
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 



 
 ๔.๓.๔ ตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง              
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีท่ีมีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

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

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

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

 

 

 

 

 



 
 
สวนท่ี ๒ แบบประเมินคุณสมบัตโิดยผูบังคับบัญชา 

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

ในสาขาวิชา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 
ของ.................................................... 

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

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

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย)..  แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
เปนผูมีคุณสมบัติ... (ครบถวน/ไมครบถวน)... ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 
 
 
 

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

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

วันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา 
 

  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
เปนผูมีคุณสมบัติ ...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...  ท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ... (ผูชวยศาสตราจารย/ 
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)... 
 
 
 
 

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

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

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

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

 

 

 

 



 
 
สวนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................ในการประชุมครั้งท่ี........./.........เม่ือวันท่ี..............
ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว........................................................แลวเหน็วา บุคคลดังกลาว
เปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน  มีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....ในหลักเกณฑและ
วิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 

 

 
 

       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
         วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนท่ี ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................ในการประชุมครั้งท่ี........./.............           
เม่ือวันท่ี.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................      
ซ่ึงขอกําหนดตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา................       
แลวเห็นวา 
 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......             
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......           
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานวิชาการรับใชสังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
.........เรื่อง ไดแก 
   ๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......               
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......               
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                    
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๔) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด.........เรือ่ง ไดแก 
   ๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                 
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
 
   ๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                 
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด........เรือ่ง 
ไดแก 



   ๕.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......                  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๕.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......              
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง              
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบดวย:  ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร             
ผลท่ีไดรับ  การนําไปใชประโยชน  และแสดงใหเห็นถึงความเช่ียวชาญอยางไร 

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

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

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

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

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

         ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
        เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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



 
ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... ในการประชุม         
ครั้งท่ี........เม่ือวันท่ี.................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................... 
ตามท่ีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรับใชสังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  และ/หรือ 
ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด  และเปนผูมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด  จึงเห็น...(สมควร/ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง 
นาย/นาง/นางสาว............................ เปนตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)... 
ในสาขาวิชา.............................. และใหนําเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ตําแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
                  วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนท่ี ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 
  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครั้งท่ี..../......... เม่ือวันท่ี...... 
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนุมัติ/ไมอนุมัติ).... 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว................................ใหดํารงตําแหนง (ผูชวยศาสตราจารย/ 
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย) ในสาขาวิชา........................................... ไดตั้งแตวันท่ี...............................         
ซ่ึงเปนวันท่ีสภาสถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ ไดรับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ/ ไดรับผลงานฉบับตีพิมพเผยแพร/ 
อ่ืนๆ ระบุ....)....     

๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง
บุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีออกคําสั่งแตงตั้ง พรอมสงสําเนา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
นาย/นาง/นางสาว.................................... ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชา........................................
ไดตั้งแตวันท่ี.................................... ซ่ึงเปนวันท่ีสภาสถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ ไดรับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ/ 
ไดรับผลงานฉบับตีพิมพเผยแพร/ อ่ืนๆ ระบุ....).....  พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ   ผลงานทางวิชาการ  และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 

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

            ตําแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                  วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. .......... 


	แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ

