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ก.พ.อ.  03 
  
 

แบบคาํขอรบัการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 
 
ส่วนท่ี 1 :    แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวตัสิว่นตวัและผลงานทางวชิาการ 
เพือ่ขอดาํรงตําแหน่ง............................................ 

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์ 
โดยวธิ.ี......................... 

ในสาขาวชิา ............................................................ 
ของ....................................................  

สงักดั ภาค/สาขาวชิา.....................................................  
คณะ..................................มหาวทิยาลยั........................................  

-------------------------------- 
 
1.   ประวตัสิว่นตวั 

1.1 วนั เดอืน ปีเกดิ 
1.2 อายุ....... ปี  
1.3 การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อเตม็ และเรยีงจากวุฒสิงูสุดตามลําดบั)  

คุณวุฒ ิ       ปี พ.ศ. ทีจ่บ  ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 
1.3.5 
  

(ในกรณีทีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ ใหร้ะบุหวัขอ้
เรือ่ง วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่าํเป็นสว่นของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
2. ประวตักิารรบัราชการ 

2.1 ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง......................................................     รบัเงนิเดอืน........................บาท 
2.2 ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งอาจารยเ์มือ่วนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ. ............ 
2.3 ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา................................................. 

เมือ่วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 
2.4 ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งรองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา...................................................... 

เมือ่วนัที.่........เดอืน......................พ.ศ. ....... 
อายุราชการ ...... ปี........ เดอืน 
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2.5 ตําแหน่งอืน่ ๆ 
2.5.1 

  2.5.2 
2.5.3 
2.5.4  
2.5.5 

3. ภาระงานยอ้นหลงั 3 ปี (เป็นภาระงานทีท่าํโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
   3.1 งานสอน (โปรดระบุระดบัวา่ปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
3.2 งานสอน ระดบัตํ่ากวา่ปรญิญา (ถา้ม)ี 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
3.3 งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีท่าํการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 
 
3.4 งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 
3.5 งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สีว่นรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 
3.6 งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 
 
4. ผลงานทางวชิาการ  

4.1 ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
4.1.1 ผลงานวจิยั 
4.1.1.1 …....................................................................................... 

ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
มาแลว้หรอืไม ่

ไมเ่คยใช ้ 
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั............ 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 
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4.1.1.2 ................................................................................ 
ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

มาแลว้หรอืไม ่
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.1.1.3 ............................................................................... 
ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

มาแลว้หรอืไม ่
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 
 

4.1.2 ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  
4.1.2.1 ............................................................................... 

ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.1.2.2 ............................................................................... 
ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 

 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

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

ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 
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4.1.3 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น  
4.1.3.1 ............................................................................... 

ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.1.3.2 ................................................................................ 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.1.3.3 ............................................................................... 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 
 

4.1.4 ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ตํารา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ  
4.1.4.1 ................................................................................ 

ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้ 
หรอืไม ่

ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.1.4.2 ................................................................................ 
ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้ 

หรอืไม ่
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 



5 
 

4.1.4.3................................................................................ 
ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้ 

หรอืไม ่
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

(ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ  
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรือ่ง แหล่งพมิพจ์าํนวนหน้า เป็นตน้) 

(ในกรณีทีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มสง่หลกัฐานรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 
 

4.2 ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ 
4.2.1 ผลงานวจิยั 

4.2.1.1 ................................................................................ 
ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/ 

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.2.1.2 ............................................................................... 
ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/ 

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.2.1.3 ................................................................................ 
ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/ 

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 
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4.2.2 ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  
4.2.2.1 ............................................................................... 

ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.2.2.2 ................................................................................ 
ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.2.2.3 ............................................................................... 
ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง  

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

 
4.2.3 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 

4.2.3.1 ............................................................................... 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.2.3.2 ............................................................................... 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 
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4.2.3.3 ................................................................................ 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 
 

4.2.4 ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ตํารา หรอืหนงัสอื  
4.2.4.1 ............................................................................... 

ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื 
ตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.2.4.2 ............................................................................... 
ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื 

ตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.2.4.3 ............................................................................... 
ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื 

ตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

 
(ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ   

อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรือ่ง แหล่งพมิพจ์าํนวนหน้า เป็นตน้) 
(ในกรณีทีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มสง่หลกัฐานรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 

มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 
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4.3 ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาตําแหน่งศาสตราจารย ์ 
4.3.1 ผลงานวจิยั 

4.3.1.1 ............................................................................. 
ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/ 

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กําหนด) 

4.3.1.2 ............................................................................ 
ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/ 

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.3.1.3 ............................................................................ 
ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/ 

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

 
4.3.2 ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  

4.3.2.1.............................................................................. 
ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอตําแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.3.2.2 ............................................................................. 
ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 
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4.3.2.3 ............................................................................. 
ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตําแหน่ง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

 
4.3.3 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 

4.3.3.1 ............................................................................. 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.3.3.2 ............................................................................. 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.3.3.3 ............................................................................ 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

 

4.3.4 ผลงานแต่งตําราหรอืหนงัสอื  
4.3.4.1 ............................................................................. 

ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื 
ตําแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

ไมเ่คยใช ้
เคยใช ้(เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 
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4.3.4.2 ............................................................................. 
ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื 

ตําแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช(้เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

4.3.4.3 ............................................................................. 
ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผชูว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื 

ตําแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
ไมเ่คยใช ้
เคยใช(้เมือ่ปีพ.ศ.......   และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
ตามเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด) 

 
(ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ  

อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรือ่ง แหล่งพมิพจ์าํนวนหน้า เป็นตน้) 
(ในกรณีทีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มสง่หลกัฐานรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด 

มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 
 

ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 

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

ตําแหน่ง................................................................ 
วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 

(สดัสว่นปรมิาณงานรอ้ยละ........) 



11 
 

ส่วนท่ี 2    แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 
 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่ง...................................... 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์ 

ในสาขาวชิา ...................................................... 
โดยวธิ.ี............................................. 
ของ.................................................... 

สงักดั/ภาค/สาขาวชิา..................................................... 
คณะ.................................มหาวทิยาลยั........................................ 

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

ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง...(ผูช้ว่ยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ 
ศาสตราจารย)์..แลว้เหน็วา่ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................. 
เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ..(ครบถว้น/ไมค่รบถว้น)... ตามหลกัเกณฑท์ีก่.พ.อ. กาํหนด 
 
 

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

ตําแหน่ง ..ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเทา่.. 
วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 

 
ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 

ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ..(เขา้ขา่ย/ ไมเ่ขา้ขา่ย)...   ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่ง ... (ผูช้ว่ยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์... 
 
 

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

ตําแหน่ง................................................... 
 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
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ส่วนท่ี 3 แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพือ่ประเมนิผลการสอน โดยไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการพจิารณา

ตําแหน่งทางวชิาการ ........(มหาวทิยาลยั/สถาบนั).........ในการประชุมครัง้ที.่......../.......เมื่อวนัที.่................

ไดป้ระเมนิผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว..................................................แลว้เหน็วา่ บุคคลดงักล่าว

เป็นผูม้คีวาม....(ชาํนาญ/ชาํนาญพเิศษ/เชีย่วชาญ)...ในการสอน  มคีุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่....ในหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารตามทีส่ภาสถาบนักาํหนด ทัง้น้ี ไดใ้ชเ้อกสารประกอบการสอน รหสัวชิา..............................................

ชื่อวชิา........................................................................................................................................................ 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพือ่ประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
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ส่วนท่ี 4 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี 1 การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือทาํหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา...................................................ในการประชุมครัง้ที.่......../.........    
เมือ่วนัที.่............................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว....................   
ซึง่ขอกําหนดตําแหน่งเป็น..(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์....ในสาขาวชิา..............
แลว้เหน็วา่ 
  1) งานวจิยั.......เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด.........เรือ่ง  ไดแ้ก่ 
   1.1).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......       
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   1.2).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......       
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 
  2) ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม.......เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด
.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   2.1).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......       
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   2.2).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......      
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 
  3) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น...........เรือ่ง คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.
กาํหนด.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   3.1).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......       
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   3.2).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......       
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 
  4) ตํารา/หนงัสอื.........เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด.......เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   4.1).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......       
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   4.2).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......       
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
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  5) บทความทางวชิาการ......เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด......เรือ่ง 
ไดแ้ก่ 
   5.1).............................................................. ผูข้อมสีว่นรว่มรอ้ยละ .......        
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   5.2).............................................................. ผูข้อมสีว่นร่วมรอ้ยละ .......       
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

(ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้) 
 
  สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย : ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเรื่องอะไร   
ผลท่ีได้รบั  การนําไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร) 
 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
  
 

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

ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
                  เพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 

                    และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ......... 
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ตอนท่ี 2    การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 
 

คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั).... ในการประชุม 
ครัง้ที.่.......เมือ่วนัที.่...........พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว............... 
ตามที่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อทําหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง 
วชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า..(งานวจิยั/ผลงานวชิาการรบัใชส้ังคม/ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น และ/หรอื 
ตํารา/หนงัสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ีก่.พ.อ.กําหนด และเป็นผูม้จีรยิธรรม 
และจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ีก่.พ.อ.กาํหนด จงึเหน็...(สมควร/ไมส่มควร)...ใหก้าํหนดตําแหน่ง 
นาย/นาง/นางสาว.......................... เป็นตําแหน่ง...(ผูช้ว่ยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์... 
ในสาขาวชิา........................ และใหนํ้าเสนอทีป่ระชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
 

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

ตําแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ 
วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
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ส่วนท่ี 5 มติสภาสถาบนัอดุมศึกษา    

  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั...................................ในการประชุมครัง้ที.่.../..... เมือ่วนัที.่...  
เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไมอ่นุมตั)ิ.... 

1. ใหแ้ต่งตัง้นาย/นาง/นางสาว........................................ใหด้าํรงตําแหน่ง (ผูช้ว่ยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์   ในสาขาวชิา..................................ไดต้ัง้แต่วนัที.่.............................. 
ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั..(ไดร้บัเรือ่ง/ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบรูณ์ / ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร ่/ 
อื่น ๆ ระบุ...) 

2. (สาํหรบัตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ และรองศาสตราจารย)์ใหอ้ธกิารบดอีอกคาํสัง่แต่งตัง้   
บุคคลดงักล่าวในขอ้ 1 และแจง้ใหก้.พ.อ. ทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีอ่อกคาํสัง่แต่งตัง้ พรอ้มสง่สาํเนา 
คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวชิาการ และแบบคาํขอ (แบบ ก.พ.อ. 03) 
 

(สาํหรบัตําแหน่งศาสตราจารย)์ ใหเ้สนอ ก.พ.อ. ใหค้วามเหน็เพือ่เสนอรฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงศกึษาธกิารเพือ่นําเสนอนายกรฐัมนตรนํีาความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ 
นาย/นาง/นางสาว............................. ใหด้าํรงตําแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา........................................ 
ไดต้ัง้แต่วนัที.่............................. ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรุงสมบรูณ์/ 
ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร/่อื่นๆ ระบุ....)   พรอ้มสง่สาํเนาคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ผลการประเมนิผลงาน 
ทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ และแบบคาํขอ (แบบ ก.พ.อ. 03) 
 
 
 

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

ตําแหน่ง นายกสภาสถาบนั/เลขานุการสภาสถาบนั 
วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
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แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 

 บทความทางวชิาการ   ตํารา        หนงัสอื        งานวจิยั                                   
 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
 
เรื่อง  ……………………………………………………………………………………………………….. (ระบุ
ใหต้รงกบัแบบ ก.พ.อ 03 และใหเ้ขยีนตามหลกัการเขยีนอา้งองิอนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรือ่ง  
แหล่งพมิพ ์ จาํนวนหน้า) 
ผูร้ว่มงาน  จาํนวน ………..คน  แต่ละคนมสีว่นรว่มดงัน้ี : 

ชือ่ผูร้ว่มงาน ปรมิาณงานรอ้ยละและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
1. 
 

บอกวา่รอ้ยละเทา่ไร  และบอกวา่ทาํอะไรบา้ง เช่น ผู้
เสนอเคา้โครง ผูด้าํเนินการวจิยั  ผูว้เิคราะหข์อ้มลู  ผูนํ้า
เสนอผลการวจิยั เป็นตน้ 

2. 
 

 

3. 
 

 

 
หมายเหต ุ
..........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

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

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

 
       ลงชื่อ…………………………………………. 

                (…………………………………………) 
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ใบรบัรองผลงานวิชาการ 
เพ่ือขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยันครพนม 

 
 ขา้พเจา้..............................................................................สงักดั...........................................
มหาวทิยาลยันครพนม  ขอรบัรองวา่ 
   บทความทางวชิาการ เรือ่ง ............................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
   งานวจิยั เรือ่ง ............................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
   สิง่ประดษิฐห์รอืงานสรา้งสรรค ์เรือ่ง............................................................. 
...................................................................................................................................................... 
  ทีใ่ชเ้ป็นผลงานทางวชิาการในการเสนอขอกําหนดเป็นตําแหน่ง...................................ใน
ครัง้น้ี  ไมเ่ป็นสว่นของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรใดๆ 
 
 

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

 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบแลว้ ขอรบัรองวา่เป็นความจรงิทกุประการ 
 

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

ตําแหน่ง คณบด.ี............................................. 
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หนังสือแจ้งความประสงค ์
เร่ือง การรบัรู้ข้อมลูเก่ียวกบัการกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยันครพนม 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 
 
ขา้พเจา้ 

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

สงักดัสาขาวชิา …………………………………………………………………. คณะ/วทิยาลยั 
……………………..…………………….. 

ไดเ้สนอขอกําหนดตําแหน่ง  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์    รองศาสตราจารย ์    ศาสตราจารย ์
ในสาขาวชิา …………………………………..................………………………………………โดยวธิ ี 

ปกต ิ      พเิศษ 
ขอแจง้ความประสงคเ์รือ่งการรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัการกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ ดงัน้ี 

 
 ประสงคจ์ะทราบชื่อกรรมการผูป้ระเมนิผลงานทางวชิาการของขา้พเจา้ 
 ไมป่ระสงคจ์ะทราบชื่อกรรมการผูป้ระเมนิผลงานทางวชิาการของขา้พเจา้ไมว่า่กรณีใด  
 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 

 

ลงชื่อ 
…………………………………………………. 
        
(……………………………………………..….) 
             
…………/………………………/…………….. 
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แบบแสดงหลกัฐานการอา้งองิบทความวจิยั/บทความทางวชิาการ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ สาํหรบัเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 

ลาํดบั* 
ชื่อผลงาน 

บทความวจิยั/บทความทางวชิาการ** 
ชื่อวารสาร 

เจา้ของ เลข ISSN อยูใ่นฐานขอ้มลู*** 
ชื่อไทย ชื่อองักฤษ 

       
       
       
       
       

 
หมายเหตุ  * ใหเ้รยีงลาํดบัผลงานตามทีร่ะบุตามแบบ ก.พ.อ. 03 
  ** ใหเ้ขยีนตามหลกัการอา้งองิ 
  *** ใหร้ะบุฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ สาํหรบัเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผูเ้สนอขอ 
(...............................................) 
ตาํแหน่ง.................................... 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบความถกูตอ้ง และขอรบัรองวา่เป็นความจรงิทุกประการ 
 

                    ลงชื่อ..............................................คณบด/ีผูอ้ํานวยการ 
(...............................................) 
ตาํแหน่ง.................................... 

 


