
ก.พ.อ. ๐๓ 

 

แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

สวนท่ี ๑ : แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดํารงตําแหนง............................................ 

(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

โดยวิธี.......................... 

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

(เชี่ยวชาญ/อนุสาขาวิชา...................................................) 

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 

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

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

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

๑. ประวัติสวนตัว 

๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 

๑.๒ อาย ุ....... 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) 
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๒. ประวัติการรับราชการ 

๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง...................................................... รับเงินเดือน........................บาท 

๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เม่ือวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ............ 

๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา........... 

          เม่ือวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 

๒.๔ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา........... 

เม่ือวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. ....... 

(ในกรณีท่ีเคยบรรจุเขารับราชการในตําแหนงอ่ืน หรือเคยดํารงตําแหนงอาจารยปรจํา/อาจารยพิเศษ

ในสังกัดอ่ืน ใหระบุตําแหนง สังกัด และวัน เดือน ป ท่ีดํารงตําแหนงนั้นดวย) 

อายุราชการ ...... ป ........ เดือน 

 

๒.๕ ตําแหนง่อ่ืน ๆ 

๒.๕.๑ 

๒.๕.๒ 

๒.๕.๓ 

๒.๕.๔ 

๒.๕.๕ 

 

๓. ภาระงานย้อนหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานท่ีทําโดยความเห็นชอบจากเจ้าสงักดั) 

๓.๑ งานสอน (โปรดระบรุะดบัวา่ปริญญาตรี หรือบณัฑิตศกึษา) 

ระดบั   รายวิชาท่ีสอน   ช.ม./สปัดาห์   เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 

............   ………………   …………….  

 ………………………….. 

............   ………………   …………….  

 ………………………….. 

............   ………………   …………….  

 ………………………….. 

 

๓.๒ งานวิจยั (โปรดระบเุร่ืองท่ีทําการวิจยั และระยะเวลาท่ีใช้ในแตล่ะโครงการ) 



 

 

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบปุระเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาท่ีใช้ตอ่สปัดาห์) 

 

 

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบงุานบริหารท่ีมีสว่นรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาท่ีใช้ตอ่สปัดาห์) 

 

 

๓.๕ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (โปรดระบปุระเภทของงาน และปริมาณเวลาท่ีใช้ตอ่สปัดาห์) 
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๔. ผลงานทางวิชาการ 

๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพจิารณาตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๔.๑.๑ ผลงานวิจัย 

๔.๑.๑.๑ …........................................................................................... 

ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๑.๒ ................................................................................................. 

ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 



 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๑.๓ ................................................................................................. 

ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

(กรณีงานวิจัยท่ีมีลักษณะเปนงานท่ีเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน หรืองานวิจัยท่ีเปนชุดโครงการหรืองานวิจัย 

ท่ีดําเนินการเปนชุดตอเนื่อง โปรดรุบุวางานวิจัยตามลักษณะดังกลาวขางตนเปนงานวิจัยเก่ียวกับเรื่องใดหรือ 

มีความเก่ียวเนื่องสอดคลองกันอยางไร และผูขอเปนผูดําเนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใดมาประกอบการ

พิจารณาดวย) 
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๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด

ตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 



 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๑.๒.๒ ................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด

ตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๑.๒.๓ ................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด

ตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- ๕ - 

 

๔.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๑.๓.๒ ................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๑.๓.๓ ................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 



 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
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๔.๑.๔ ตาํรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

๔.๑.๔.๑ ................................................................................................. 

ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

มาแล้ว 

หรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๑.๔.๒ ................................................................................................. 

ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

มาแล้ว 



หรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๑.๔.๒ ................................................................................................. 

ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

มาแล้ว 

หรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

(ผลงานทางวิชาการทกุประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลกัของการเขียนเอกสารอ้างอิง 

อนัประกอบด้วยช่ือผู้แตง่ ปี พ.ศ. ช่ือเร่ือง แหลง่พิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสาร

ทางวิชาการให้ระบวุ่าอยูใ่นฐานข้อมลูใด) 

(ในกรณีท่ีมีผู้ เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้ เขียนร่วมสง่หลกัฐานรับรองว่า มีสว่นร่วมในผลงาน 

เทา่ใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
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๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพจิารณาตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 

๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 



๔.๒.๑.๑ ................................................................................................. 

ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

และ/ 

หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๒.๑.๒ ................................................................................................. 

ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

และ/ 

หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๒.๑.๓ ................................................................................................. 

ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/ 

หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
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๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

๔.๒.๒.๑ ................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด

ตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๒.๒.๒ ................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด

ตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 



๔.๒.๒.๓ ................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด

ตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๙ - 

 

๔.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

๔.๒.๓.๑ ................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 



๔.๒.๓.๒ ................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๒.๓.๓ ................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๐ - 

 

๔.๒.๔ ตําราหรือหนังสือ 



๔.๒.๔.๑ ................................................................................................. 

ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/

หรือ 

ตําแหนง่รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๒.๔.๒ ................................................................................................. 

ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/

หรือ 

ตําแหนง่รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๒.๔.๓ ................................................................................................. 

ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/

หรือ 

ตําแหนง่รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 



(ผลงานทางวิชาการทกุประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลกัของการเขียนเอกสารอ้างอิง 

อนัประกอบด้วยช่ือผู้แตง่ ปี พ.ศ. ช่ือเร่ือง แหลง่พิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสาร

ทางวิชาการให้ระบวุ่าอยูใ่นฐานข้อมลูใด) 

(ในกรณีท่ีมีผู้ เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้ เขียนร่วมสง่หลกัฐานรับรองว่า มีสว่นร่วมในผลงาน 

เทา่ใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 

 

 

 

 

 

- ๑๑ - 

 

๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย 

๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 

๔.๓.๑.๑ ................................................................................................. 

ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

และ/ 

หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหนง่ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๓.๑.๒ ................................................................................................. 

ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

และ/ 

หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหนง่ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไมเ่คยใช้ 



 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๓.๑.๓ ................................................................................................. 

ผลงานวิจยันีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

และ/ 

หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหนง่ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๒ - 

 

๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

๔.๓.๒.๑ ................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด

ตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหนง่ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่



 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๓.๒.๒ ................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด

ตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหนง่ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๓.๒.๓ ................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด

ตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหนง่ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- ๑๓ - 

 

 

๔.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

๔.๓.๒.๑ ................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหนง่ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๓.๒.๒ ................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหนง่ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๓.๒.๓ ................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ 



ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหนง่ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๔ - 

 

 

๔.๓.๔  ตําราหรือหนังสือ 

๔.๓.๔.๑ ................................................................................................. 

ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/

หรือ 

ตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหนง่ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๓.๔.๒ ................................................................................................. 



ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/

หรือ 

ตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหนง่ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

๔.๓.๔.๓ ................................................................................................. 

ผลงานนีเ้คยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์และ/

หรือ 

ตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหนง่ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

 ไมเ่คยใช้ 

 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั

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

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  

(ผลงานทางวิชาการทกุประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลกัของการเขียนเอกสารอ้างอิง 

อนัประกอบด้วยช่ือผู้แตง่ ปี พ.ศ. ช่ือเร่ือง แหลง่พิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสาร

ทางวิชาการให้ระบวุ่าอยูใ่นฐานข้อมลูใด) 

(ในกรณีท่ีมีผู้ เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้ เขียนร่วมสง่หลกัฐานรับรองว่า มีสว่นร่วมในผลงาน 

เทา่ใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 

 

 

 

 

- ๑๕ - 

 

 

 



ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

ลงชื่อ...............................................................เจาของประวัติ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๖ - 



 

สวนท่ี ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 

แบบประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...................................... 

(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

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

(เชี่ยวชาญ/อนุสาขาวิชา...................................................) 

โดยวิธี.........................  

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 

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

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

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

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/

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

เปนผูมีคุณสมบัติ........................... (ครบถวน/ไมครบถวน)……... ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 

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

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

ตําแหนง  ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสาขาวิชา/หมวดวิชา/หรือเทียบเทา 

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

 

ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา 
 

  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว........................................................................ 

เปนผูมีคุณสมบัติ ..(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...ท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/  

รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)... 

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

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

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

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



 
 

 

สําหรับเจาหนาท่ี 
 

 

ส่วนที ่๓  แบบประเมินผลการสอน 

 

คณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งท่ี........./.........เม่ือวันท่ี................. 

โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว..................................................................................แลวเห็นวา  

บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)..........ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู).... 

ในหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 

 

 

 

 

 

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

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

ตําแหนง่ ประธานคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 

วนัท่ี......เดือน...................พ.ศ. ........ 
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ส่วนที ่๔  แบบประเมินผลงานทางวชิาการ 

ตอนที ่๑  การพจิารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทาํหน้าที่ประเมินผลงาน 

ทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

 

คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................ในการประชมุครัง้

ท่ี........./............. 

เม่ือวนัท่ี.............................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว

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

ซึง่ขอกําหนดตําแหนง่เป็น..(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา

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

แล้วเห็นวา่ 

 

๑) งานวิจยั............เร่ือง คณุภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด.........เร่ือง 

ได้แก่ 

๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีสว่นร่วมร้อยละ ....... 

คณุภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีสว่นร่วมร้อยละ ....... 

คณุภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

 

๒) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน............เร่ือง คณุภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑ์ท่ี 

ก.พ.อ. 

กําหนด.........เร่ือง ได้แก่ 



๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีสว่นร่วมร้อยละ ....... 

คณุภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีสว่นร่วมร้อยละ ....... 

คณุภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

 

๓) ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม............เร่ือง คณุภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 

กําหนด 

.........เร่ือง ได้แก่ 

๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีสว่นร่วมร้อยละ ....... 

คณุภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีสว่นร่วมร้อยละ ....... 

คณุภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

 

 

๔) ตํารา/หนงัสือ............เร่ือง คณุภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด.........

เร่ือง ได้แก่ 

๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีสว่นร่วมร้อยละ ....... 

คณุภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีสว่นร่วมร้อยละ ....... 

คณุภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

 

 

 

- ๓ - 

 

๕) บทความทางวิชาการ...........เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด.......เรื่อง 

ได้แก่ 

๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีสว่นร่วมร้อยละ ....... 

คณุภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีสว่นร่วมร้อยละ ....... 

คณุภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

 



(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลกัของการเขียนเอกสารอ้างอิง 

อนัประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ. ช่ือเร่ือง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสาร 

ทางวิชาการให้ระบวุา่อยูใ่นฐานข้อมลูใด) 

  (กรณีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจาณาแลว 

เห็นวางานวิจัยดังกลาวเปนงานวิจัยท่ีมีลักษณะเปนงานท่ีเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน หรืองานวิจัยท่ีเปนชุดโครงการ 

หรืองานวิจัยท่ีดําเนินการเปนชุดตอเนื่อง โปรดระบุวางานวิจัยตามลักษณะดังกลาวขางตนเปนงานวิจัย 

เก่ียวกับเรื่องใด หรือมีความเก่ียวเนื่องสอดคลองกันอยางไร มาประกอบการพิจารณาดวย) 

 

สรุปผลการประเมินผลงานทางวชิาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเน้ือหาเกีย่วกบัเร่ืองอะไร 

ผลทีไ่ด้รับ การนําไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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

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

ตําแหนง่ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 

เพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

วนัท่ี......เดือน...................พ.ศ. ......... 

 

 

 

 

 



 

 

 

- ๔ - 

 

 

ตอนท่ี ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ในการประชุมครั้งท่ี.......เม่ือวันท่ี............พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว

........................ตามท่ีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ผลงานวิชาการรับใช

สังคม/ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด และเปนผูมี

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น...(สมควร/ไมสมควร)...ใหกําหนด

ตําแหนงนาย/นาง/นางสาว.........................เปนตําแหนง (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย) 

ในสาขาวิชา..............................และใหนําเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

 

 

 

 

 

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

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

ตําแหนง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- ๕ - 

 

 

สวนท่ี ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 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) ใหอธิการบดีออกคําสั่ง

แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑ และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีออกคําสั่งแตงตั้ง พรอมสง

สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตั้ง (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 

เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงาน 

ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตั้ง (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 

 

 

 

 



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

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

ตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

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

 

 

 
 

 

 

 

 


