
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

๑. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ส่วนที่ ๑ :  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง........................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) 

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

ของ..................................................... 
สังกัดสาขาวิชา.................................................... 

คณะ..............................มหาวทิยาลัย....................................... 
-------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
 ๑.๒ อายุ ....... ปี 
 ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
    คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
  ๑.๓.๑ 
  ๑.๓.๒ 
  ๑.๓.๓ 
  ๑.๓.๔ 
  
 ๑.๔ ชื่อวิทยานิพนธ์ 
 ระดับปริญญาเอก 
 ภาษาไทย :  
 ภาษาอังกฤษ : 
 
 ระดับปริญญาโท 
 ภาษาไทย :  
 ภาษาอังกฤษ : 
 

๒.  ประวัติการรับราชการ 
 ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง............................. รับเงินเดือน ............................บาท 
 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่.......เดอืน................................พ.ศ. ..... 



 
 ๒.๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา................................................... 
   เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ....... 
 ๒.๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
   เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ....... 
   อายุราชการ ....... ปี ......... เดือน 
 ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
  ๒.๕.๑ 
  ๒.๕.๒ 
  ๒.๕.๓ 
  ๒.๕.๔ 
  ๒.๕.๕ 
 
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
 ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
    ระดับ    รายวิชาที่สอน    ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
  ...........    ...................    ...................  ................................... 
  ...........    ...................    ...................  ................................... 
  ...........    ...................    ...................  ................................... 

 ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย  และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม  และปริมาณเวลาที่ใช้ในการให้บริการ 
     ต่อสัปดาห์) 
 
 ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง  และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
   ๔.๑.๑.๑ .....................................................................................  
    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 



 

 ๔.๑.๒  ผลงานการรับใช้สังคม 
   ๔.๑.๒.๑  ......................................................................... ............ 
    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 

 ๔.๑.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   ๔.๑.๓.๑  ......................................................................... ............ 
    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
 
  ๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 
   ๔.๑.๔.๑  ..................................................................................... ...... 
    ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
    
  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
  (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

 ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
   ๔.๒.๑.๑  .......................................................................................  
    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
 
    



  ๔.๒.๒  ผลงานการรับใช้สังคม 
   ๔.๒.๒.๑  ......................................................................... ............ 
    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   ๔.๒.๓.๑  ......................................................................................  
    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
 
  ๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หรือหนังสือ 
   ๔.๒.๔.๑  ....................................................................................... 
    ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
    
  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
  (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 
  ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
   ๔.๓.๑.๑  ................................................................................... 
    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

  ๔.๓.๒  ผลงานการรับใช้สังคม 
   ๔.๓.๒.๑  ......................................................................... ............ 



    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

  ๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   ๔.๓.๓.๑  ....................................................................................  
    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
   
  ๔.๓.๔ ผลงานแต่งต าราหรือหนังสือ 
   ๔.๓.๔.๑  ................................................................................ . 
    ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

        ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
    
  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
  (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน  ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
   ลงชื่อ...................................................เจ้าของประวัติ 
         (.................................................) 
   ต าแหน่ง................................................... 
         วันที่........เดือน...............พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 



 
 
ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง................................. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

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

สังกัดสาขาวิชา................................................... 
คณะ..............................มหาวทิยาลัย........................................ 

--------------------- 
 
  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ 
ศาสตราจารย์)..  แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ... 
(ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน).... ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด 
 
 
 

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

ต าแหน่ง  ..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า.. 
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ...... 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 

  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว........................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ (เข้าข่าย/ ไม่เข้า
ข่าย). .. ... .. .. ... .. .. ... .. .ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ 
ศาสตราจารย์)......................... 

 

 

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

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

ต าแหน่ง.......................................... 

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

 



 
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

 
  บทความทางวิชาการ    ต ารา    หนังสือ    งานวิจัย    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 
ผู้ร่วมงาน  จ านวน.............คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ :  
 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ        

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

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

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

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

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

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

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

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


