
แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.อ. ๐๓) 
ส ำหรับผู้ขอแต่งตั้งต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ส่วนที่ ๑  ประวตัิและผลงำนและผลงำนทำงวิชำกำร 

  แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
เพื่อด ำรงต ำแหน่ง  
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์) 

โดยวิธี      (วิธปีกติ / วิธีที่ ๑ / วิธีที่ ๒) 
        (วิธีพิเศษ )   

ในสำขำวชิำ     
ของ  

สังกัดคณะ     สถำบนับัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 

๑.  ประวัติส่วนตัว  

 ๑.๑ วัน   เดือน  ปีเกิด                                                   

 ๑.๒ อำยุ            ปี 

 ๑.๓ กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (เรียงจากวุฒสิูงสุดตามล าดับ) 
 

คุณวุฒ ิ ปี พ.ศ. ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำและประเทศ 
๑) 
 

  

๒) 
 

  

๓) 
 

  

 ๑.๔ หัวข้อวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโทและปริญญำเอก 
  ๑.๔.๑                                                                                                            
  ๑.๔.๒         
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๒. ประวัติกำรท ำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

 ๒.๑ ปัจจุบนัเป็น  ข้ำรำชกำร ด ำรงต ำแหน่ง  ระดับ  ขั้น  บำท 
     พนักงำนสถำบนั ด ำรงต ำแหน่ง   ขั้น  บำท 
     อื่นๆ ระบุ   ด ำรงต ำแหน่ง  ขั้น  บำท 

 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ เมื่อวันที ่เดือน พ.ศ.     

 ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ในสำขำวชิำ      
  เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.   

 ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวชิำ      
  เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.   
  อำยุรำชกำร  ปี เดือน 

 ๒.๕ ต ำแหน่งอื่นๆ 
  ๒.๕.๑                                                                                                            
  ๒.๕.๒         
  ๒.๕.๓         
  ๒.๕.๔         

๓. ภำระงำนย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานท่ีท าโดยความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา) 

 ๓.๑ งำนสอน (โปรดระบุระดับวา่ปรญิญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รำยวิชำที่สอน 
ชั่วโมง/ 
สัปดำห ์

เปิดสอนภำค/ 
ปีกำรศึกษำ 

๑) 
 

   

๒) 
 

   

๓) 
 

   

๔) 
 

   

๕) 
 

   

๖) 
 

   

๗) 
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 ๓.๒ งำนวิจัย (โปรดระบุเร่ืองที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแตล่ะโครงการ) 
           
           
           

 ๓.๓  งำนบริกำรทำงวิชำกำร (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ในการให้บริการต่อสัปดาห์) 
           
           
           

 ๓.๔ งำนบริหำร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
           
           
           

 ๓.๕  งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
           
           
           

 ๓.๖  กำรเป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับนับถือในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพในสำขำวิชำ เช่น การได้รับรางวัลทาง
วิชาการ หรือการได้รับเชิญไปเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เป็นต้น 
           
           

๔. ผลงำนทำงวิชำกำร 

 ๔.๑ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

  ๔.๑.๑  งำนวิจัย 
    ๔.๑.๑.๑                                                                                               
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 
   วิธีเผยแพร่   บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร    บทควำมวิจัยในหนังสือ  
       รำยงำนวิจยัฉบับสมบูรณ์     เว็บไซต์ 
       หนังสือประมวลผลกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) 
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    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
               
    กรณีเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำร วำรสำรทำงวิชำกำรนั้นจะต้องเป็นวำรสำรทำงวิชำกำรที่
อยู่ในฐำนข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก ำหนด กรุณำระบุชื่อฐำนข้อมูล        
(รายชื่อฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่สภาสถาบันรับรองเพิ่มเติมเท่านั้น) 

  ๔.๑.๒  ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
    ๔.๑.๒.๑                                                                                               
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
    ระบุบทบำทหน้ำที่หลักของผู้ขอต ำแหน่ง      
              
              
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด)  
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
               

  ๔.๑.๒  ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 
    ๔.๑.๒.๑                                                                                               
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ประเภทผลงำน  สิ่งประดิษฐ์  ผลงำนด้ำนศิลปะ 
       สำรำนุกรม  งำนแปล 
       อื่นๆ (ระบุ)      
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 
   วิธีเผยแพร่   กำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส ำนักพิมพ์  
      กำรจัดนิทรรศกำรหรือกำรจัดแสดง     
      สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (เช่น ซีดีรอมหรือเว็บไซต์) 
       ถ่ำยส ำเนำเยบ็เป็นรปูเล่ม หรือรูปแบบอื่นๆ    
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
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  ๔.๑.๓ งำนแต่งหรือเรียบเรียงต ำรำ 
    ๔.๑.๓.๑                                                                                              
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 
   วิธีเผยแพร่   กำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส ำนักพิมพ์  
      สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (เช่น ซีดีรอมหรือเว็บไซต์) 
       ถ่ำยส ำเนำเยบ็เป็นรปูเล่ม หรือรูปแบบอื่นๆ    
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
               

  ๔.๑.๔ งำนแต่งหรือเรียบเรียงหนังสือ 
    ๔.๑.๔.๑                                                                                              
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 
   วิธีเผยแพร่   กำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส ำนักพิมพ์  
      สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (เช่น ซีดีรอมหรือเว็บไซต์) 
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
               

  ๔.๑.๕ บทควำมทำงวิชำกำร 
    ๔.๑.๕.๑                                                                                              
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 
   วิธีเผยแพร่   บทควำมในวำรสำรทำงวิชำกำร (สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์) 
      บทควำมในหนังสือรวมบทควำม 
      หนังสือประมวลผลกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) 
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
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    กรณีเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำร วำรสำรทำงวิชำกำรนั้นจะต้องเป็นวำรสำรทำงวิชำกำรที่
อยู่ในฐำนข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก ำหนด กรุณำระบุชื่อฐำนข้อมูล        
(รายชื่อฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่สภาสถาบันรับรองเพิ่มเติมเท่านั้น) 

  ๔.๑.๖ กรณีศึกษำ (Research/ Field Based Case) 
    ๔.๑.๖.๑                                                                                              
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 
   วิธีเผยแพร่   บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร    บทควำมวิจัยในหนังสือ  
       รำยงำนวิจยัฉบับสมบูรณ์     เว็บไซต์ 
       หนังสือประมวลผลกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) 
   ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่       
               
    กรณีเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำร วำรสำรทำงวิชำกำรนั้นจะต้องเป็นวำรสำรทำงวิชำกำรที่
อยู่ในฐำนข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก ำหนด กรุณำระบุชื่อฐำนข้อมูล        
(รายชื่อฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่สภาสถาบันรับรองเพิ่มเติมเท่านั้น) 

  ๔.๑.๗ เอกสำรประกอบกำรสอน 
    ๔.๑.๗.๑                                                                                              
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 
   วิธีเผยแพร่   จัดท ำเป็นรูปเล่มด้วยกำรพิมพ์หรือถ่ำยส ำเนำเย็บเล่ม 
      สื่ออื่นๆ (เช่น ซีดีรอม หรือเว็บไซต์) 
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่ 
  .  ใช้ประกอบกำรสอนวชิำ  ภำคกำรศึกษำ        /        . 
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 ๔.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 

  ๔.๒.๑  งำนวิจัย 
    ๔.๒.๑.๑                                                                                               
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่ง     
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่  
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 
   วิธีเผยแพร่   บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร    บทควำมวิจัยในหนังสือ  
       รำยงำนวิจยัฉบับสมบูรณ์     เว็บไซต์ 
       หนังสือประมวลผลกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) 
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
               
    กรณีเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำร วำรสำรทำงวิชำกำรนั้นจะต้องเป็นวำรสำรทำงวิชำกำรที่
อยู่ในฐำนข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก ำหนด กรุณำระบุชื่อฐำนข้อมูล        
(รายชื่อฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่สภาสถาบันรับรองเพิ่มเติมเท่านั้น) 

  ๔.๒.๒  ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
    ๔.๒.๒.๑                                                                                               
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
    ระบุบทบำทหน้ำที่หลักของผู้ขอต ำแหน่ง      
              
              
 
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่ง     
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด)  
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
               

 



ก.พ.อ.๐๓ 

 

๘ 

  ๔.๒.๓  ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 
    ๔.๒.๓.๑                                                                                               
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ประเภทผลงำน  สิ่งประดิษฐ์  ผลงำนด้ำนศิลปะ 
       สำรำนุกรม  งำนแปล 
       อื่นๆ (ระบุ)      
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่ง     
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 
   วิธีเผยแพร่   กำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส ำนักพิมพ์  
      กำรจัดนิทรรศกำรหรือกำรจัดแสดง     
      สื่ออเิล็กทรอนิกส์อื่นๆ (เช่น ซีดีรอมหรือเว็บไซต์) 
       ถ่ำยส ำเนำเยบ็เป็นรปูเล่ม หรือรูปแบบอื่นๆ    
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
               

  ๔.๒.๔ งำนแต่งหรือเรียบเรียงต ำรำ 
    ๔.๒.๔.๑                                                                                              
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่ง     
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 
   วิธีเผยแพร่   กำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส ำนักพิมพ์  
      สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (เช่น ซีดีรอมหรือเว็บไซต์) 
       ถ่ำยส ำเนำเยบ็เป็นรปูเล่ม หรือรูปแบบอื่นๆ    
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
               
 
 
 



ก.พ.อ.๐๓ 

 

๙ 

  ๔.๒.๕ งำนแต่งหรือเรียบเรียงหนังสือ 
    ๔.๒.๕.๑                                                                                              
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่ง     
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 
   วิธีเผยแพร่   กำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส ำนักพิมพ์  
      สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (เช่น ซีดีรอมหรือเว็บไซต์) 
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
               

  ๔.๒.๖ เอกสำรค ำสอน 
    ๔.๒.๖.๑                                                                                              
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่ง     
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่     
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 
   วิธีเผยแพร่   จัดท ำเป็นรูปเล่มด้วยกำรพิมพ์หรือถ่ำยส ำเนำเย็บเล่ม 
      สื่ออื่นๆ (เช่น เว็บไซต์) 
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร ่
  .  ใช้ประกอบกำรสอนวชิำ  ภำคกำรศึกษำ        /        . 

 ๔.๓ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 

  ๔.๓.๑  งำนวิจัย 
    ๔.๓.๑.๑                                                                                               
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/ หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่  
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 



ก.พ.อ.๐๓ 

 

๑๐ 

   วิธีเผยแพร่   บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร    บทควำมวิจัยในหนังสือ  
       รำยงำนวิจยัฉบับสมบูรณ์     เว็บไซต์ 
       หนังสือประมวลผลกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) 
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
               
    กรณีเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำร วำรสำรทำงวิชำกำรนั้นจะต้องเป็นวำรสำรทำงวิชำกำรที่
อยู่ในฐำนข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก ำหนด กรุณำระบุชื่อฐำนข้อมูล        
(รายชื่อฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่สภาสถาบันรับรองเพิ่มเติมเท่านั้น) 

  ๔.๓.๒  ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
    ๔.๓.๒.๑                                                                                               
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
    ระบุบทบำทหน้ำที่หลักของผู้ขอต ำแหน่ง      
              
              
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/ หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด)  
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร ่                                                              
               

  ๔.๓.๓  ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 
    ๔.๓.๓.๑                                                                                               
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ประเภทผลงำน  สิ่งประดิษฐ์  ผลงำนด้ำนศิลปะ 
       สำรำนุกรม  งำนแปล 
       อื่นๆ (ระบุ)      
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/ หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 



ก.พ.อ.๐๓ 

 

๑๑ 

   วิธีเผยแพร่   กำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส ำนักพิมพ์  
      กำรจัดนิทรรศกำรหรือกำรจัดแสดง     
      สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (เช่น ซีดีรอมหรือเว็บไซต์) 
       ถ่ำยส ำเนำเยบ็เป็นรปูเล่ม หรือรูปแบบอื่นๆ    
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
               

  ๔.๓.๔ งำนแต่งต ำรำ 
    ๔.๓.๔.๑                                                                                              
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/ หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 
   วิธีเผยแพร่   กำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส ำนักพิมพ์  
      สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (เช่น ซีดีรอมหรือเว็บไซต์) 
       ถ่ำยส ำเนำเยบ็เป็นรปูเล่ม หรือรูปแบบอื่นๆ    
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
               

  ๔.๓.๕ งำนแต่งหนังสือ 
    ๔.๓.๕.๑                                                                                              
              
    สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน (%)       
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/ หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้     
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.        และผลกำรพิจำรณำอยู่ในระดับ         ตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด) 
   วิธีเผยแพร่   กำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส ำนักพิมพ์  
      สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (เช่น ซีดีรอมหรือเว็บไซต์) 
    ระบุรำยละเอียดกำรเผยแพร่                                                              
               
 



ก.พ.อ.๐๓ 

 

๑๒ 

ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

         ลงชื่อ   เจ้ำของประวัต ิ
(    ) 

                                         วันที่        เดือน             พ.ศ.   
 
 
หมำยเหตุ  

(๑) ผลงำนทำงวิชำกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง                  
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง/ผู้วิจัย ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ ำนวนหน้ำ เป็นต้น  หรือตำมที่ ก.พ.ว. ประกำศ
ก ำหนด 
 (๒) ในกรณีที่มีผู้มีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรหลำยคน ให้ผู้มีส่วนร่วมส่งหลักฐำนรับรองกำรมีส่วน
ร่วมในผลงำนว่ำแต่ละคนมีส่วนร่วมในปริมำณเท่ำใด พร้อมระบุบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ขอก ำหนด
ต ำแหน่งในผลงำนชิ้นนั้น มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.อ.๐๓ 

 

๑๓ 

ส่วนที่ ๒  ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ/ ส ำนัก 
   

แบบผลกำรพิจำรณำเบื้องต้นในกำรเสนอแต่งตั้งต ำแหนง่              
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์) 

ในสำขำวชิำ  
 โดยวิธี      (วิธปีกติ / วิธีที่ ๑ / วิธีที่ ๒) 
        ( วิธีพิเศษ )  

ของ            
สังกัด (คณะ/ ส ำนัก)  สถำบนับัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

 

 โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ/ ส ำนัก        สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร-
ศำสตร ์ในกำรประชุมคร้ังที่       / เมื่อวันที่ ได้พิจำรณำคุณสมบัติ ผลกำรสอน 
เอกสำรประกอบกำรสอน/ เอกสำรค ำสอน และตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งเป็น (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/ รองศำสตรำจำรย์/ ศำสตรำจำรย์) ของ           (ระบุชื่อผู้ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ) แล้ว คือ 

 ๑. ผลกำรสอน 
  ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำ  (ระบุชื่อผู้ขอต าแหนง่ทางวิชาการ)    
มีควำม  (ช ำนำญ/ ช ำนำญพิเศษ/ เชี่ยวชำญ)  ในกำรสอนมีคุณภำพ  อยู่/ไม่อยู่  ในเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่สภำ
สถำบันฯ ก ำหนด 

 ๒. เอกสำรประกอบกำรสอน/ เอกสำรค ำสอน (เฉพาะกรณีการขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์) 
  ได้ตรวจสอบผลกำรประเมินคุณภำพเอกสำรประกอบกำรสอน/ เอกสำรค ำสอน วชิำ 
   ที่เสนอประกอบกำรพจิำรณำแตง่ตั้งขึน้ด ำรงต ำแหนง่   (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์/     
รองศำสตรำจำรย)์ สำขำวชิำ      ซึ่งประเมินคณุภำพโดยกรรมกำรกลำง
เพื่อท ำหน้ำที่ประเมินคุณภำพเอกสำรประกอบกำรสอนและเอกสำรค ำสอนของบุคลำกรผู้ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
แล้ว ปรำกฏวำ่ มีคุณภำพอยู่ในระดับ   
  หมายเหตุ การประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 

 ๓. ผลงำนทำงวิชำกำร 
  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะ จ ำนวน ปริมำณ และกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำทั้งหมดตำมที่สถำบันและ ก.พ.อ. ก ำหนดแล้วเห็นว่ำ     (ระบุชื่อผู้ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ) มีผลงำนทำงวิชำกำรเข้ำข่ำยที่จะเสนอขอแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่ง  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/      
รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์) และเป็นผู้มีคุณสมบัติ      (เข้ำข่ำย/ไม่เข้ำข่ำย)      ที่จะเสนอให้พิจำรณำ
ก ำหนดต ำแหน่ง            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/ รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์)   

 ลงชื่อ (ประธำน/ เลขำนุกำร) 
 ( ) 
 วันที ่ เดือน พ.ศ.   



ก.พ.อ.๐๓ 

 

๑๔ 

ส่วนที่ ๒/๑  ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติและ 
ผลงำนทำงวิชำกำร 

   

แบบผลกำรพิจำรณำเบื้องต้นในกำรเสนอแต่งตั้งต ำแหนง่              
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์) 

ในสำขำวชิำ  
 โดยวิธี      (วิธปีกติ / วิธีที่ ๑ / วิธีที่ ๒) 
        ( วิธีพิเศษ )  

ของ            
สังกัด (คณะ/ ส ำนัก)  สถำบนับัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

 

 โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงำนทำงวิชำกำร ในกำรประชุม 
คร้ังที่ / เมื่อวันที่                   ได้พิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง รูปแบบ 
ลักษณะกำรเผยแพร่และคุณลักษณะของผลงำนทำงวิชำกำร และประเมินเอกสำรประกอบกำรสอน/ เอกสำร     
ค ำสอน ที ่เสนอเพื ่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั ้ง เป ็น ( ผู ้ช ่วยศำสตรำจำรย ์/  รองศำสตรำจำรย ์/ 
ศำสตรำจำรย์) ของ    (ระบุชื่อผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ)     แล้ว คือ 

 ๑. ผลกำรสอน 
   เห็นชอบ    ไม่เหน็ชอบ 

 ๒. เอกสำรประกอบกำรสอน/ เอกสำรค ำสอน (เฉพาะกรณีการขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์) 
  ได้พิจำรณำกระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพเอกสำรประกอบกำรสอน/ เอกสำร      
ค ำสอน วิชำ   ที่เสนอประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่ง (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/ รอง
ศำสตรำจำรย์) สำขำวิชำ  ซึ่งประเมินคุณภำพโดยกรรมกำรกลำงเพื่อท ำหน้ำที่ประเมิน
คุณภำพเอกสำรประกอบกำรสอนและเอกสำรค ำสอนของบุคลำกรผู้ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว ปรำกฏว่ำ 
กระบวนกำรพิจำรณำประเมินคุณภำพ  (ถูกต้อง/ ไม่ถูกต้อง)    ตำมที่สถำบันก ำหนด ดังนั้น จึงมีมติเห็นว่ำเอกสำร
ประกอบกำรสอน/ เอกสำรค ำสอน วิชำ              มีคุณภำพอยู่ในระดับ    

 ๓. ผลงำนทำงวิชำกำร 
  ได้พิจำรณำกลั่นกรองจ ำนวน ปริมำณ รูปแบบ ลักษณะกำรเผยแพร่ และคุณลักษณะของ
ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำผลงำนทำงวิชำกำร     (เข้ำข่ำย/  ไม่เข้ำข่ำย)  ที่
จะเสนอให้พิจำรณำก ำหนดต ำแหน่ง    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/ รองศำสตรำจำรย์/ ศำสตรำจำรย์)   

 ๔. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  ได้พิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งแล้วเห็น   (ระบุชื่อผู้ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ)  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง     (เข้ำข่ำย/  ไม่เข้ำข่ำย)  ที่จะเสนอให้พิจำรณำก ำหนด
ต ำแหน่ง   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/ รองศำสตรำจำรย์/ ศำสตรำจำรย์)   

 ลงชื่อ (ประธำน/  เลขำนุกำร) 
 ( ) 
 วันที ่ เดือน พ.ศ.   



ก.พ.อ.๐๓ 

 

๑๕ 

ส่วนที่  ๓  แบบประเมนิผลงำนทำงวิชำกำร 

ตอนที่ ๑ กำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำง
วิชำกำร และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

 คณะอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร และจริยธรรมและจรรยำบรรณ  
ทำงวิชำกำร ในกำรประชุมคร้ังที่  เมื่อวันที่    ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร
ของ     ซึ่งขอแต่งตั้งต ำแหน่ง   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/ รองศำสตรำจำรย์/ 
ศำสตรำจำรย์)       ในสำขำวิชำ     โดยวิธี   แล้วเห็นว่ำ        

 ๑. งำนวิจัย จ ำนวน เร่ือง มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด จ ำนวน          เร่ือง ได้แก่   

  ๑.๑           
               
  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ  มีคุณภำพอยู่ในระดับ       

  ๑.๒           
               
  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ  มีคุณภำพอยู่ในระดับ            

 ๒. ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม จ ำนวน  เรื่อง มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด       
จ ำนวน  เร่ือง ได้แก่   

  ๒.๑           
               
  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ  มีคุณภำพอยู่ในระดับ       

  ๒.๒           
               
  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ  มีคุณภำพอยู่ในระดับ                    

 ๓. ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น จ ำนวน  เรื่อง มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 
จ ำนวน  เร่ือง ได้แก่   

  ๓.๑           
               
  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ  มีคุณภำพอยู่ในระดับ       

  ๓.๒           
               
  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ  มีคุณภำพอยู่ในระดับ                    



ก.พ.อ.๐๓ 

 

๑๖ 

 ๔. งำนแต่งหรือเรียบเรียงต ำรำ จ ำนวน  เรื่อง มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 
จ ำนวน  เร่ือง ได้แก่   

  ๔.๑           
               
  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ  มีคุณภำพอยู่ในระดับ       

  ๔.๒           
               
  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ  มีคุณภำพอยู่ในระดับ     

 ๕. งำนแต่งหรือเรียบเรียงหนังสือ จ ำนวน  เรื่อง มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 
จ ำนวน  เร่ือง ได้แก่   

  ๕.๑           
               
  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ  มีคุณภำพอยู่ในระดับ       

  ๕.๒           
               
  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ  มีคุณภำพอยู่ในระดับ     

 ๖. บทควำมทำงวิชำกำร จ ำนวน           เ รื่ อ ง  มี คุณ ภำ พอยู่ ใ น เ กณ ฑ์ ที่  ก . พ . อ .  ก ำ หน ด             
จ ำนวน            เร่ือง ได้แก่   

  ๖.๑           
               
  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ  มีคุณภำพอยู่ในระดับ       

  ๖.๒           
               
  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ  มีคุณภำพอยู่ในระดับ       

 ๗. กรณีศึกษำ (Research/ Field Based Case) จ ำนวน           เรื่อง มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก ำหนด จ ำนวน            เร่ือง ได้แก่   

  ๗.๑           
               
  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ  มีคุณภำพอยู่ในระดับ       

  ๗.๒           
               
  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำน ร้อยละ  มีคุณภำพอยู่ในระดับ      



ก.พ.อ.๐๓ 

 

๑๗ 

ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอประกอบกำรพิจำรณำข้ำงต้นมีทิศทำงกำรศึกษำเข้ำข่ำยกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
หลำยกรณีตำมควำมเหมำะสมของแต่ละสำขำวิชำดังต่อไปนี้ 

 เข้ำข่ำย (ระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 สอดคล้องกับศักยภำพหรือทรัพยำกรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และกำร

พัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 
 เพื่อให้รู้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 พัฒนำและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีควำมเข้มแข็ง 
 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชำกำร 

 ไม่เข้ำข่ำย 

 โดยสรุปที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร และจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ของ    ซึ่งขอแต่งตั้งต ำแหน่ง   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/       
รองศำสตรำจำรย์/ ศำสตรำจำรย์) ในสำขำวิชำ  มีมติด้วยคะแนนเสียง                               
เห็นว่ำ               

  สมควรได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/ รองศำสตรำจำรย์/ ศำสตรำจำรย์)  
โดยมีสรุปผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร (ประกอบด้วย: ผลงำนมีเนื้อหำเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รับกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงควำมเชี่ยวชำญอย่ำงไร) ดังนี้      
              
             
             
             
             
              
              

  ไม่สมควรได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/ รองศำสตรำจำรย์/ ศำสตรำจำรย์) 
โดยมีสรุปผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้        
              
              
              
              
              
              

 



ก.พ.อ.๐๓ 

 

๑๘ 

  ขอให้ส่งผลงำนเพิ่มเติม และ/ หรือแก้ไขผลงำนเดิมเพื่อพิจำรณำประเมินใหม่ ดังนี้   
              
             
              
 
ลงชื่อ 

(    ) 
อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

 
ลงชื่อ 

(    ) 
อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
(    ) 

อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

 
ลงชื่อ 

(    ) 
ประธำนคณะอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

 
ลงชื่อ 

(    ) 
เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.อ.๐๓ 

 

๑๙ 

ตอนที่  ๒  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ทำงวิชำกำร  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  ในกำรประชุม       
คร้ังที่            /                เมื่อวันที่                                            พิจำรณำผลกำรประเมินผลงำนทำง
วิชำกำรของ นำย/นำง/นำงสำว                                     ตำมที่คณะอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่
ประเมิน ผลงำนทำงวิชำกำร และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรเสนอแล้วเห็นว่ำ  (งำนวิจัย/ ผลงำนทำง
วิชำกำรในลักษณะอื่น/ต ำรำ/ หนังสือ / บทควำมทำงวิชำกำร/ กรณีศึกษำ)    มีคุณภำพ  (อยู่ / ไม่อยู่ ) ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด จึงเห็น       
(สมควร/ไม่สมควร)     ให้ก ำหนดต ำแหน่ง นำย/นำง/นำงสำว                                                    เป็น
ต ำแหน่ง (ผู้ช่วยศำตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์) ในสำขำวิชำ                               
และให้น ำเสนอที่ประชุมสภำสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ต่อไป 

   ลงชื่อ                                          
                               (                                         ) 
               ต ำแหน่ง ประธำน/ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
                                 วันที่          เดือน                     พ.ศ.          . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.อ.๐๓ 

 

๒๐ 

ส่วนที่ ๔  มตสิภำสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์ 

สภำสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ในกำรประชุมคร้ังที่        /         เมื่อวันที่     
พิจำรณำแล้วมีมติ   (อนุมัติ/ ไม่อนุมัติ)  

 ๑.  ให้แต่งตั้ง นำย/ นำง/ นำงสำว                                                         ให้ด ำรงต ำแหน่ง   
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/ รองศำสตรำจำรย์/  ศำตรำจำรย์)   ในสำขำวิชำ                                             
ได้ตั้งแต่วันที่                                                     

 ๒.  (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาตราจารย์)  ให้อธิกำรบดีออกค ำสั่งแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่ำว ในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทรำบ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ออกค ำสั่งแต่งตั้ง พร้อมส ำเนำค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร และจริยธรรมและจรรยำบรรณและ
แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.อ. ๐๓) 

(ส าหรับต าแหน่ งศาสตราจารย์ )  ให้ เสนอ ก.พ.อ. ให้ควำมเห็น เพื่ อ เสนอรัฐมนตรี ว่ ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 
                        ให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำ                             
ได้ตั้งแต่วันที ่          พร้อมส่งส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ผลกำรประเมินผลงำนทำง
วิชำกำร ผลงำนทำงวิชำกำร และแบบค ำขอรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.อ. ๐๓) 

                   ลงชื่อ      
(    ) 

ต ำแหน่ง  นำยกสภำสถำบัน/ เลขำนุกำรสภำสถำบัน 
วันที ่ เดือน  พ.ศ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


