
ก.พ.อ.๐๓ 
เอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตั้งบคุคลใหด้าํรงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๑. แบบคาํขอรบัการพจิารณากําหนดตําแหนง่ทางวชิาการ 

ส่วนที่ ๑  :  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดํารงตําแหน่ง................................................. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี........................... 
ในสาขาวิชา................................................................... 
(เช่ียวชาญ......................................................................) 

ของ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………….. 
สังกัด  ภาค/สาขาวิชา............................................................. 

คณะ.................................................... มหาวิทยาลัย/สถาบัน.................................................... 
------------------------ 

 
๑. ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ..........ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่ือคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา  โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด
ตามลําดับ และกรณีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ  ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
๑.๓.๑ 
๑.๓.๒ 
๑.๓.๓ 
๑.๓.๔ 
๑.๓.๕ 

  (ในกรณทีี่สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรน้ันๆ ด้วย) 
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๒.ประวัติการรับราชการ 
   ๒.๑ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง................................................................รับเงินเดือน.....................................บาท 
   ๒.๒ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ........................ 
   ๒.๓ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา.............................              
         เมื่อวันที่.........เดือน.........................พ.ศ.................   
   ๒.๔ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา.............................              
         เมื่อวันที่.........เดือน.........................พ.ศ.................   
 

   (ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งอ่ืน หรือเคยดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา/อาจารย์พิเศษ
ในสังกัดอ่ืน ให้ระบุตําแหน่ง  สังกัด  และวัน เดือน ปี  ที่ดํารงตําแหน่งน้ันด้วย) 
 

    อายุราชการ..................ปี..................เดือน 
 

   ๒.๕ ตําแหน่งอ่ืนๆ  
   ๒.๕.๑ 
        ๒.๕.๒ 
        ๒.๕.๓ 
        ๒.๕.๔ 
        ๒.๕.๕ 
 

๓. ภาระงานย้อนหลัง  ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
  ................          ............................           .......................              ......................................... 
  .................          ............................           .......................              ......................................... 
  ................          ............................           .......................              ......................................... 
 
 ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 

 ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
 



-3- 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
   ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
         ๔.๑.๑ ผลงานวิจัย 
                  ๔.๑.๑.๑ ..................................................................................................................................... 

การเผยแพร่................................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล...................................................................................... 

ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
                   ๔.๑.๑.๒ ................................................................................................................................... 

การเผยแพร่................................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล..................................................................................... 

                               ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
    ๔.๑.๑.๓ ..................................................................................................................................... 

การเผยแพร่..................................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล........................................................................................ 

                               ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
                     (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เก่ียวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยท่ีเป็นชุดโครงการ
หรืองานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเน่ือง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ
เร่ืองใดหรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ดําเนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
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         ๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
                  ๔.๑.๒.๑ ...................................................................................................................................... 

การเผยแพร่..................................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล........................................................................................ 

                              ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
                  ๔.๑.๒.๒ ..................................................................................................................................... 

การเผยแพร่..................................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล........................................................................................ 

                              ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
                  ๔.๑.๒.๓ ...................................................................................................................................... 

การเผยแพร่..................................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล........................................................................................ 

                              ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
  ๔.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
                  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................................................... 

การเผยแพร่..................................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล........................................................................................ 

                              ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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                  ๔.๑.๓.๒ ...................................................................................................................................... 

การเผยแพร่..............................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล........................................................................................ 

                              ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
                  ๔.๑.๓.๓ ...................................................................................................................................... 

การเผยแพร่..............................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล........................................................................................ 

                              ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

๔.๑.๔ ตํารา  หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
๔.๑.๔.๑ ...................................................................................................................................... 
การเผยแพร่..................................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล........................................................................................ 

                              ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
                   ๔.๑.๔.๒ ..................................................................................................................................... 

การเผยแพร่..................................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล........................................................................................ 

                              ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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                   ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................................................. 
การเผยแพร่..................................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล........................................................................................ 

                              ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
   (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ. ช่ือเรื่อง แหลง่พิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเผยแพร่ทางวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.) 
   (ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมหลายคน  ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเทา่ใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

 ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 

                   ๔.๒.๑.๑  .................................................................................................................................... 
การเผยแพร่..................................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล........................................................................................ 

                              ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
    ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................................................. 

 การเผยแพร่...............................................................................................................................  
 วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล.................................................................................... 

                              ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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๔.๒.๑.๓  ............................................................................................................................... 
 การเผยแพร่...............................................................................................................................  
 วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล.................................................................................... 

                              ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
    ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................................................. 

 การเผยแพร่...............................................................................................................................  
    วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล.................................................................................... 
                              ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

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

 ๔.๒.๒.๒ ................................................................................................................................. 
 การเผยแพร่...............................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล.................................................................................... 

                              ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
    ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................................................ 

 การเผยแพร่...............................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล.................................................................................... 

                              ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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 ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
๔.๒.๓.๑  ................................................................................................................................. 

 การเผยแพร่...............................................................................................................................  
 วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล.................................................................................... 

     ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
   ๔.๒.๓.๒  ........................................................................................................................... 

 การเผยแพร่...............................................................................................................................  
 วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล.................................................................................... 

     ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
   ๔.๒.๓.3  ................................................................................................................................. 

 การเผยแพร่...............................................................................................................................  
 วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล.................................................................................... 

     ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
           ๔.๒.๔ ตําราหรือหนังสือ 
    ๔.๒.๔.๑  ............................................................................................................................... 

 การเผยแพร่..............................................................................................................................  
 วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 

    ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

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

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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    ๔.๒.๔.๒.  ............................................................................................................................... 
 การเผยแพร่..............................................................................................................................  
 วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 

    ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
    ๔.๒.๔.๓  ............................................................................................................................... 

 การเผยแพร่..............................................................................................................................  
    วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 
     ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
   (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ. ช่ือเรื่อง แหลง่พิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเผยแพร่ทางวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.) 
   (ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมหลายคน  ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเทา่ใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์ 
   ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 

๔.๓.๑.๑  .................................................................................................................................. 
การเผยแพร่..............................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 

                              ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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๔.๓.๑.2  .................................................................................................................................. 
การเผยแพร่..............................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 

                              ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

๔.๓.๑.3  .................................................................................................................................. 
การเผยแพร่..............................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 

                              ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 
   ๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
    ๔.๓.๒.๑  ............................................................................................................................. 

 การเผยแพร่..............................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 

                              ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
    ๔.๓.๒.2  ............................................................................................................................. 

 การเผยแพร่..............................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 

                              ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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    ๔.๓.๒.2  ................................................................................................................................. 
 การเผยแพร่..............................................................................................................................  
วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 

                              ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

   ๔.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
          ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................................................. 
     การเผยแพร่..............................................................................................................................  
     วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 

ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
                  ๔.๓.๓.๒  .............................................................................................................................. 
     การเผยแพร่..............................................................................................................................  
     วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 

ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
                  ๔.๓.๓.๓  ....................................................................................................................... 
     การเผยแพร่..............................................................................................................................  
     วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 

ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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   ๔.๓.๔ ตําราหรือหนังสือ 
                  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................................................ 

 การเผยแพร่..............................................................................................................................  
     วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 
    ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
     ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................................................ 

 การเผยแพร่..............................................................................................................................  
     วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 
    ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
     ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................................................ 

 การเผยแพร่..............................................................................................................................  
     วารสารเผยแพร่ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล................................................................................... 
    ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

   (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ. ช่ือเรื่อง แหลง่พิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเผยแพร่ในวารสาร 
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.) 
   (ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมหลายคน  ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเทา่ใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงช่ือ.....................................................................เจ้าของประวัติ 

         (…………………….……………………………………..) 
ตําแหน่ง................................................................................. 

วันที่.............เดือน...............................พ.ศ.................. 
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ส่วนที่ ๒   แบบประเมินคณุสมบตัิโดยผูบ้งัคบับญัชา 
 

แบบประเมินแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง.......................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) 

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

ของ(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………….. 
สังกัด/ภาค/สาขาวิชา............................................................... 

คณะ................................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน....................................................... 
------------------------------- 

    ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) 
แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................. 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ..(ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)…ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. กําหนด 
 
 

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

ตําแหน่ง..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า 
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ............ 

 
ความเหน็ผูบ้ังคบับญัชาระดบัคณบดหีรือเทียบเทา่ 
 

   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ…(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย)…ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง….(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
องศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... 

 
 
 

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

ตําแหน่ง......................................................... 
วันที่........เดือน.......................พ.ศ. ............ 
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ส่วนที่ ๓  แบบประเมินการสอน 
 
   คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่........../.......... เมื่อวันที่................. 
ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ...........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)………….. 
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา.........................รายวิชา......................................... ของ นาย/นาง/นางสาว
..................................................แล้วเห็นว่า  บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ.....(ชํานาญ/ ชํานาญพิเศษ/ 
เช่ียวชาญ)…..ในการสอน มีคณุภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)… ในหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด 

 
 
 

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

ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
วันที่.........เดือน......................พ.ศ. ............ 
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ส่วนที่ ๔  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒเิพื่อทาํหนา้ทีป่ระเมินผลงาน  
     ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................ในการประชุมครั้งที่........./.............           
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................      
ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา................       
แล้วเห็นว่า 
  ๑) งานวิจัย............เร่ือง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เร่ือง ได้แก่ 
   ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......             
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......           
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............เร่ือง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   2.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   2.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                    
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  3) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เร่ือง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
.........เร่ือง ได้แก่ 
   3.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   3.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......               
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๔) ตํารา/หนังสือ............เร่ือง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด.........เล่ม  
ได้แก่ 
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
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  ๕) บทความทางวิชาการ............เร่ือง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด........
เร่ือง ได้แก่ 
   ๕.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......                  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๕.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......              
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง              
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จาํนวนหน้า  เป็นต้น  และกรณีที่เผยแพรใ่นวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.) 

 (กรณีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
งานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานท่ีเก่ียวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการหรือ
งานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเน่ือง  โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเก่ียวกับ
เร่ืองใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร  มาประกอบการการพิจารณาด้วย) 
 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบดว้ย:  ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกบัเรื่องอะไร             
ผลที่ไดร้บั  การนาํไปใชป้ระโยชน์  และแสดงใหเ้หน็ถึงความเชี่ยวชาญอยา่งไร 

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

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

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

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

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

         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ......... 
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ตอนที่ ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนง่ทางวชิาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... ในการประชุม         
ครั้งที่...........เมื่อวันที่.................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการ 
ในลักษณะอ่ืน  และ/หรือ ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กําหนด  และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด  จึงเห็น... 
(สมควร/ไมส่มควร)...ให้กําหนดตําแหน่ง นาย/นาง/นางสาว........................................................ เป็นตําแหน่ง
...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา.................................. และให้นําเสนอ
ที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ลงช่ือ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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ส่วนที่ ๕  มตสิภาสถาบนัอุดมศกึษา    
 
  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครั้งที่..../......... เมื่อวันที่...... 
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 

๑. ให้แต่งต้ังนาย/นาง/นางสาว................................ให้ดํารงตําแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา........................................... ได้ต้ังแต่วันที่...............................         
ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รับเร่ือง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ 
อ่ืนๆ ระบุ....)....     

๒. (สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกคําสั่ง
แต่งต้ังบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งต้ัง พร้อมส่ง
สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์)  ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
นาย/นาง/นางสาว.................................... ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา........................................
ได้ต้ังแต่วันที่.................................... ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รับเร่ือง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ 
ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อ่ืนๆ ระบุ....).....  พร้อมส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ   ผลงานทางวิชาการ  และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 

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

            ตําแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                  วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 

 
 


