
                                                                 ก.พ.อ. 03 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 

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

1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ส่วนที่ 1 :  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอด ารงต าแหนง่……………………………….. 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์/ รองศาสตราจารย ์/ ศาสตราจารย์) 

 โดยวิธี............................... 

ในสาขาวิชา …………………………….…………………………… 

ของ………………………………………..………………………… 

สังกัดภาค /สาขาวิชา………………………………………………………………….. 

คณะ………………………………………………….………………… มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

 

1. ประวัติส่วนตัว  

1.1 วัน  เดือน  ปีเกิด 

1.2 อายุ ……… ปี 

1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒทิี่สูงสุดตามล าดับ) 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ  ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 

 1.3.1 

 1.3.2 

 1.3.3 

 1.3.4 

 1.3.5 

 ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง

วิทยานิพนธแ์ละงานวิจัยที่ท าเป็นสว่นของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรน้ันๆ ดว้ย) 

2. ประวัติการรับราชการ  

2.1 ปัจจุบันด ารงต าแหนง่.........................รับเงนิเดอืน..............................บาท เลขที่ประจ าต าแหนง่.................. 

2.2 ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหนง่อาจารย ์ เม่ือวันที่...............เดอืน.....................พ.ศ.......................... 

2.3 ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชา……………………………………………………………………… 

 เม่ือวันที่............เดอืน.....................พ.ศ.......................... 
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2.4 ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชา……………………………………………………………………… 

 เม่ือวันที่............เดอืน.....................พ.ศ.......................... 

 อายุราชการ..........ปี ............เดอืน  

      2.5  ต าแหนง่อ่ืน ๆ โปรดระบุ  

 2.5.1 

 2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

3.    ภาระงานย้อนหลัง 3 ป ี(เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 

3.1  งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑติศึกษา) 

ระดับ   รายวิชาที่สอน  ชั่วโมง/สัปดาห์   เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 

……   ………………  ………………  …………………….. 

……                                ………………                      ………………                      …………………..... 

……    ………………  ………………  …………………….. 

……                                 ………………                     ………………                       …………………..... 

 

3.2 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใชแ้ตล่ะโครงการ) 

 

3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

 

3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

 

3.5 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

 

4. ผลงานทางวิชาการ  

4.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.1.1 ผลงานวิจัย  

4.1.1.1……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
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 4.1.1.2............................................................................................................. 

ผลงานวิจัยน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.1.1.3............................................................................................................. 

ผลงานวิจัยน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

ผลงานวิจัยต้องเป็นงานที่มลีักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย คือ  

  (1)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม.่.............................................................  

   (2)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์......................................................และ 

(3)  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคม   

                        หรือประเทศ....................................................................................... 

 

4.1.2 ผลงงานวิชาการรับใช้สังคม 

4.1.2.1............................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.1.2.2............................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.1.2.3............................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 
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 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย คือ  

  (1)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม.่.............................................................  

   (2)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์......................................................และ 

(3)  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือมีผลกระทบตอ่การพัฒนาชุมชน สังคม   

                              หรือประเทศ....................................................................................... 

 

 4.1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

4.1.3.1............................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.1.3.2............................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 

4.1.3.3............................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย คือ  

  (1)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม.่.............................................................  

   (2)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์......................................................และ 

(3)  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือมีผลกระทบตอ่การพัฒนาชุมชน สังคม   

                                       หรือประเทศ.......................................................................................  
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4.1.4 ผลงานแตง่หรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

4.1.4.1............................................................................................................. 

ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.1.4.2............................................................................................................. 

ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.1.4.3............................................................................................................. 

ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสอื หรือบทความทางวิชาการต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ  

3 องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย คือ  

  (1)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม.่.............................................................  

   (2)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์......................................................และ 

(3)  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือมีผลกระทบตอ่การพัฒนาชุมชน สังคม   

                        หรือประเทศ............................................................. 

 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  

อันประกอบดว้ยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหนา้ เป็นต้น) 

(ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมกันหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมสง่หลักฐานรับรองว่ามีผลงานเท่าใดมา 

ประกอบการพจิารณาดว้ย)  
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4.2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

4.2.1 ผลงานวิจัย 

    4.2.1.1........................................................................................................ 

   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 

รองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

   4.2.1.2........................................................................................................ 

   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์ละ/ 

รองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

   4.2.1.3........................................................................................................ 

   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์ละ/ 

รองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

ผลงานวิจัยต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย คือ  

  (1)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม.่.............................................................  

   (2)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์......................................................และ 

(3)  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือมีผลกระทบตอ่การพัฒนาชุมชน สังคม   

                        หรือประเทศ............................................................. 

 

4.2.2 ผลงงานวิชาการรับใช้สังคม 

4.2.2.1............................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยแ์ละ/รองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
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4.2.2.2............................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.2.2.3............................................................................................................. 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยแ์ละ/รองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย คือ  

  (1)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม.่.............................................................  

   (2)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์......................................................และ 

(3)  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือมีผลกระทบตอ่การพัฒนาชุมชน สังคม   

                        หรือประเทศ............................................................. 

 

 4.2.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

4.2.3.1............................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยแ์ละ/รองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.2.3.2............................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยแ์ละ/รองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 

4.2.3.3............................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยแ์ละ/รองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 
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 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย คือ

    (1)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม.่.............................................................  

    (2)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์......................................................และ 

(3)  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือมีผลกระทบตอ่การพัฒนาชุมชน สังคม   

                        หรือประเทศ............................................................. 

 

 4.2.4 ผลงานแตง่หรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

4.2.4.1............................................................................................................. 

ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์ละ/ 

รองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.2.4.2............................................................................................................. 

ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์ละ/ 

รองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.2.4.3............................................................................................................. 

ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์ละ/ 

รองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เม่ือปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

ผลงานแต่งหรอืเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ 

3 องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย คือ     

(1)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม.่.............................................................  

 (2)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์......................................................และ 

(3)  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือมีผลกระทบตอ่การพัฒนาชุมชน สังคม   

                        หรือประเทศ............................................................. 
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ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  

อันประกอบดว้ยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหนา้ เป็นต้น) 

(ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมกันหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมสง่หลักฐานรับรองว่ามีผลงานเท่าใดมา 

ประกอบการพจิารณาดว้ย) 

 

4.3 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 

4.3.1 ผลงานวิจัย 

    4.3.1.1........................................................................................................ 

   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์ละ/ 

ต าแหนง่รองศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหนง่ศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

   4.3.1.2........................................................................................................ 

   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์ละ/ 

ต าแหนง่รองศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหนง่ศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

   4.3.1.3........................................................................................................ 

   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์ละ/ 

ต าแหนง่รองศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหนง่ศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

ผลงานวิจัยต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย คือ   

    (1)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม.่.............................................................  

    (2)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์......................................................และ 

(3)  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือมีผลกระทบตอ่การพัฒนาชุมชน สังคม   

                        หรือประเทศ............................................................. 

 

4.3.2 ผลงงานวิชาการรับใช้สังคม 

4.3.2.1............................................................................................................. 

ผลงงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/ต าแหนง่รองศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหนง่ศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 
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 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.3.2.2............................................................................................................. 

ผลงงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/ต าแหนง่รองศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหนง่ศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.3.2.3............................................................................................................. 

ผลงงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และ/ต าแหนง่รองศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหนง่ศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

ผลงงานวิชาการรับใช้สังคมต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย คือ 

    (1)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม.่.............................................................  

    (2)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์......................................................และ 

(3)  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือมีผลกระทบตอ่การพัฒนาชุมชน สังคม   

                        หรือประเทศ............................................................. 

 

 4.3.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

4.3.3.1............................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยแ์ละ/ต าแหนง่รองศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหนง่ศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.3.3.2............................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยแ์ละ/ต าแหนง่รองศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหนง่ศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 



 11 

4.3.3.3............................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารยแ์ละ/ต าแหนง่รองศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหนง่ศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย คือ

    (1)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม.่.............................................................  

    (2)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์......................................................และ 

(3)  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคม   

                        หรือประเทศ............................................................. 

 

 4.3.4 ผลงานแตง่ ต าราหรือ หนังสือ  

4.3.4.1............................................................................................................. 

ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์ละ/ 

รองศาสตราจารยม์าและ/หรือต าแหนง่ศาสตราจารยแ์ลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.3.4.2............................................................................................................. 

ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์ละ/ 

รองศาสตราจารยม์าและ/หรือต าแหนง่ศาสตราจารยแ์ลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

4.3.4.3............................................................................................................. 

ผลงานน้ีเคยใชส้ าหรับการพจิารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์ละ/ 

รองศาสตราจารยม์าและ/หรือต าแหนง่ศาสตราจารยแ์ลว้หรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้

   เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.....และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ...................                                                              

                      ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

ผลงานแต่ง ต าราหรือ หนังสอืต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย คือ 

   (1)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม.่.............................................................   

   (2)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์......................................................และ 

(3)  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคม   
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                                หรือประเทศ............................................................. 

 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  

อันประกอบดว้ยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหนา้ เป็นต้น) 

(ในกรณทีี่มีผู้เขียนร่วมกันหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมสง่หลักฐานรับรองว่ามีผลงานเท่าใดมา 

ประกอบการพจิารณาดว้ย) 

 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

 

 

 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………………….. เจ้าของประวัต ิ

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

                                     ต าแหนง่…………………………………………………….……………………. 

             วันที…่………..เดอืน………………..พ.ศ…………………… 
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ส่วนที่ 2        แบบประเมนิคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

 

แบบประเมนิแตง่ต้ังให้ด ารงต าแหนง่………………………….. 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์/ รองศาสตราจารย ์/ ศาสตราจารย)์ 
ในสาขาวิชา.............................................................. 

โดยวิธี........................................................ 

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

สังกัดภาค/สาขาวิชา................................................ 

คณะ.........................................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ผูช่้วยศาสตราจารย ์/ รองศาสตราจารย ์/ ศาสตราจารย)์ 
แลว้เห็นว่า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................ 

เป็นผูมี้คุณสมบัต.ิ..........(ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน).... ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  

 

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

                 (………………………………….) 

ต าแหนง่...ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า… 

                             วันที่ ……… เดอืน…………… พ.ศ…………. 

 

 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดหีรอืเทยีบเท่า 

   

ได้พจิารณาแลว้เห็นว่า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................... 

เป็นผูมี้คุณสมบัต.ิ...(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย)......ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง(ผูช่้วยศาสตราจารย ์/ รองศาสตราจารย ์

/ ศาสตราจารย)์ 
 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………………………….  

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

ต าแหนง่   ..………………………………………………………………………………………… 

               วันที่ …… … เดอืน…………… พ.ศ………. 
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ส่วนที่ 3     แบบประเมนิผลการสอน 

 

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบหมายอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ...................... (มหาวิทยาลัย/สถาบัน)  ในการประชุมครั้งที่............/.....................เม่ือวันที่

.................................ได้ประเมินผลการสอนของนาย/นาง/นางสาว...... ...............................................แล้วเห็นว่า 

บุคคลดังกล่าวเป็นผูมี้ความ......(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)........ในการสอน มีคุณภาพ.......(อยู่/ไม่อยู่)...........

ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 

 

 

 

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

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

            ต าแหนง่  ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน 

           วันที่..............เดอืน...............................พ.ศ..................... 
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ส่วนที่ 4               แบบประเมนิผลงานทางวิชาการ 

  

ตอนที่ 1   การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 

    และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.....................................................ในการประชุมครั้งที่.............../...............

เม่ือวันที่..........................................รวม........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของนาย/ นาง/ นางสาว........... 

.........................................ซึ่งขอก าหนดต าแหนง่เป็น..(ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์/ รองศาสตราจารย ์/ ศาสตราจารย)์  

ในสาขาวิชา……………………………………….. แลว้เห็นว่า  

 

  1) งานวิจัย.............เรื่อง คุณภาพ...(อยู/่ไม่อยู)่...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด………..เรื่อง ได้แก ่

   1.1).............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........... 

คุณภาพอยู่ในระดับ................................ 

   1.2)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........... 

คุณภาพอยู่ในระดับ................................ 

 

2) ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม.............เรื่อง คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

ก าหนด………..เรื่อง ได้แก ่

   2.1)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........... 

คุณภาพอยู่ในระดับ................................ 

   2.2)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........... 

คุณภาพอยู่ในระดับ................................ 

 

  3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน.............เรื่อง คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  

ก าหนด………..เรื่อง ได้แก ่

   3.1)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........... 

คุณภาพอยู่ในระดับ................................ 

   3.2)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........... 

คุณภาพอยู่ในระดับ................................ 

  4) ต ารา/หนังสือ.............เรื่อง คุณภาพ...(อยู/่ไม่อยู)่...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด………เรื่อง ได้แก ่

   4.1).............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........... 

คุณภาพอยู่ในระดับ................................ 

   4.2)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........... 

คุณภาพอยู่ในระดับ................................ 
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  5) บทความทางวิชาการ..................เรื่อง คุณภาพ....(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด………

เรื่อง ได้แก่ 

   5.1)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........... 

คุณภาพอยู่ในระดับ................................ 

   5.2).............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........... 

คุณภาพอยู่ในระดับ................................ 
   

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 

อันประกอบดว้ยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลง่พมิพ์  จ านวนหนา้  เป็นต้น) 
 

  สรุปผลการประเมนิผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร  

ผลที่ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

ลงชื่อ……………………………………………….………………… 

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

                          ต าแหนง่         ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

                                            เพื่อท าหนา้ที่ประเมนิผลงานทางวิชาการ 

                                          และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

          วันที่ …………..…… เดอืน……………….………… พ.ศ……………….……. 
 

ตอนที่ 2     การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

  คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ...มหาวิทยาลัย/สถาบัน...  ในการประชุมครั้งที่...........

เม่ือวันที่............ พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ  นาย/นาง/นางสาว....................... ตามที่

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

เสนอ แล้วเห็นว่า.....(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ และหรือต ารา/

หนังสือ/บทความทางวิชาการ).....คุณภาพ.....(อยู่/ไม่อยู่).....ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด     จึงเห็น…..(สมควร/ไม่สมควร)....ให้ก าหนดต าแหน่ง

นาย/นาง/นางสาว..............เป็นต าแหน่ง(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา

.................................... และให้น าเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………..………………………. 

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

ต าแหนง่  ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ 

           วันที่ …………. เดอืน…………….. พ.ศ………… 
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ส่วนที่ 5           มติสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 

  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน..................................... ในการประชุม ครั้งที่ ......../.........เม่ือวันที่........

เดอืน..............พ.ศ. .........พิจารณาแล้วมีมติ.....(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)..... 

1. ให้แตง่ต้ังนาย/นาง/นางสาว..............................................ให้ด ารงต าแหนง่(ผู้ชว่ยศาสตราจารย/์ 

รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์ ในสาขาวิชา....................................ได้ต้ังแตว่ันที่.............................................. 

  2. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งต้ัง

บุคคลดังกล่าวในข้อ 1 และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับต้ังแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งต้ัง พร้อมส่งส าเนา

ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหนา้ที่ประเมนิผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 03) 

 

 

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

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

                  ต าแหนง่               นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 

                           วันที่...............เดอืน......................พ.ศ............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


