
 

 

ขั้นตอนการพจิารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

 ยื่นเรื่องขอรับการประเมินการสอน 

1. ผู้เสนอขอ เสนอหนังสือ (บันทึกข้อความ) เสนอขอรับการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้

ในการประเมินผลการสอน และขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน  

และเอกสารที่ใชป้ระเมินผลการสอน 

เอกสารแนบ 1.1 

2. คณบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผล

การสอน ไม่น้อยกว่าสามคน องค์ประกอบตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 

เอกสารแนบ 2.1 

3. คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ด าเนินการ

ประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใชป้ระเมินผลการสอน 

เอกสารแนบ 3.1 

4. เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เสร็จแล้ว  

ให้รายงานผลการประเมินตอ่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

เอกสารแนบ 4.1 

 

ยื่นขอเสนอผลงานทางวชิาการ 

5. ผู้เสนอขอ เสนอแบบ ก.พ.อ. 03 พร้อมเอกสารประกอบการสอน และผลงานทางวิชาการตาม

เกณฑ์ ก.พ.อ. ต่อคณะเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารประกอบการสอน และผลงานทาง

วิชาการ 

เอกสารแนบ 5.1 

*กรณีผลงานทางวิชาการ เป็นต ารา ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก

คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชานั้น และต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่นอ้ยกว่าหนึ่งภาคการศกึษา 

เอกสารแนบ 5.2 

*กรณีผลงานทางวิชาการ เป็นหนังสือ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก

คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สูส่าธารณชนมาแล้วไม่นอ้ยกว่าสี่เดือน 

เอกสารแนบ 5.2 



6. ผู้เสนอขอ เสนอหนังสือ (บันทึกข้อความ) เรื่อง ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

แบบฟอร์ม 6.1 

*กรณีมีผู้ร่วมงานมากกว่า 1 คน ต้องแนบแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน 

ทางวิชาการ จ านวน 1 ชุด (ต้องมีสว่นร่วมในผลงานทางวชิาการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50) 

เอกสารแนบ 6.2 

7. เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ คณะด าเนินการส่งเรื่องให้กองการ

เจ้าหนา้ที่ (กจ.) ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารประกอบการสอน และผลงานทางวชิาการ 

เอกสารแนบ 7.1 

8. เอกสารครบ กองการเจ้าหน้าที่  (กจ.) น าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา  

*กรณีเอกสารไม่ครบ กองการเจ้าหนา้ที่ (กจ.) ส่งเรื่องคืนคณะต้นสังกัด ด าเนนิการตรวจสอบฯ 

9. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามขั้นตอน ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1.1 

     บันทึกข้อความ 

หน่วยงาน คณะนิตศิาสตร์ งานบุคลากร โทร. ๑๖๑๙ 

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๖(๓)/     วันท่ี  

เรื่อง ขอรับการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และขอแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใชป้ระเมินผลการสอน 

เรียน คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

        ด้วยข้าพเจ้า ......................................................ต าแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนติิศาสตร์ 

เริ่มปฏิบัติงานเมื่อ ................................ และได้รับการบรรจุเมื่อ ................................ มีความประสงค์

ข อ รั บ ก า รป ร ะ เ มิ น ผลกา รสอนแล ะ เ อกส า รที่ ใ ช้ ป ร ะ เ มิ น ผลกา รสอน    ใ น ร า ย วิ ช า   

..............................................(ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) รหัสวิชา........................................ โดยจัดการ

เรียนการสอนในวัน....(จ-ศ)...... ณ ห้อง ................................. เวลา ........................ น. ถึ ง 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . น. ซึ่งเป็นรายวิชา.. . . . .บังคับ/เอกบังคับ/เอกเลือก... . . . . .ของหลักสูตร

.............................. ช้ันปีที่ .............. ภาคการศึกษา..................ปีการศึกษา............... เพื่อน าผลการ

ประเมินการสอนไปใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง

ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
 

ฉะนั้นเพื่อให้การประเมนิผลการสอน และเอกสารที่ใชใ้นการใชป้ระเมินผลการสอนเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้าจงึขอใหค้ณะนิติศาสตร์ พิจารณาอนุมัติใหข้้าพเจ้ารับการประเมินการสอน

และเอกสารที่ใช้ในการใช้ประเมินผลการสอนในรายวิชาดังกล่าวนี้ และขอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 

                 (     )  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา................................... จ านวน ๖ ชุด 

                 (     )  เอกสารค าสอน รายวิชา..................................................จ านวน ๖ ชุด 

                 (     )  เอกสารการสอน  รายวิชา................................................จ านวน ๖ ชุด 
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

 

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

อาจารย์ประจ าคณะนิตศิาสตร์ 

 

 



เอกสารแนบ 2.1 
 

 

 

 

ค าสั่งคณะนิตศิาสตร ์

ที่ ........./............ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชป้ระเมินผลการสอน 

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

เพื่อให้การด าเนินการพิจารณาประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน     

ในการก าหนดต าแหน่งวิชาการในต าแหน่ง............................ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อก าหนดต าแหน่ง 

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าหรับกรณีของ ................................................................  อาจารย์ประจ า     

คณะนิติศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ....................  ลงวันที่  

............................................ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และความในข้อ ๕  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผล

การสอนเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน

และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ตามรายนามดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. ...........................................................................  ประธานอนุกรรมการ 

      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

  ๒. ...........................................................................  อนุกรรมการ 

      ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ๓. ...........................................................................            อนุกรรมการ 

      ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ๔. ...........................................................................  เลขานุการ 
 

หน้าที่ ด าเนินการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อใช้ในการ

ก าหนดต าแหน่ง.................................... และรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บดันีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที ่......................................................................... 

 

 

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

คณบดีคณะนิติศาสตร ์

 



เอกสารแนบ 3.1 

ค าชี้แจงและวิธีการในการประเมินผลการสอน 

 

๑. ให้คณะอนุกรรมการโดยประธานอนุกรรมการ ท าการประเมินผลการสอนไว้ล่วงหน้า หรือ

ตั้งแต่     มีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะประเมินกี่ครั้งก็ได้แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการ

ประเมินผล       การสอนต้องไม่เกิน ๒ ปี 

๒. การเสนอผลการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ให้เสนอ

สรุปผลรวมเพียงครั้งเดียว 

๓. ให้ผู้ประเมนิกรอกคะแนนใส่ในแต่ละช่องที่มกีารประเมิน  โดยมีคา่ระดับคะแนน  ดังนี้ 

๓.๑   ๕  มีคา่คะแนนเท่ากับ  ดีมาก 

๓.๒ ๔  มีคา่คะแนนเท่ากับ  ดี 

๓.๓  ๓  มีคา่คะแนนเท่ากับ  ปานกลาง 

๓.๔ ๒  มีคา่คะแนนเท่ากับ  พอใช้ 

๓.๕   ๑  มีคา่คะแนนเท่ากับ  ควรปรับปรุง 

๔. ให้เอาคา่ระดับคะแนนรวมกันทุกช่องแล้วหารด้วยจ านวนข้อ  คอื  ๑๐  โดยระดับคะแนนเฉลี่ย 

๔.๑  มีความช านาญในการสอน  คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  ๓.๕  (ร้อยละ  ๗๐) 

๔.๒  มีความช านาญพิเศษในการสอน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  ๔.๐  (ร้อยละ  ๘๐) 

๔.๓  มีความเชี่ยวชาญในการสอน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  ๔.๕  (ร้อยละ  ๙๐) 

๕. ตัวอย่างการประเมนิแตล่ะหัวข้อได้แก่ 

๕.๑  มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุง่หมายที่วางไว้ 

ตัวอย่าง  (มีการล าดับหัวข้อสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม มีการ

ก าหนดเวลา สถานที่ อาจารย์ผู้สอนที่ชัดเจนก่อนเปิดภาคการศกึษา มีการวางแผนการ

สอนในหัวข้อที่สอนทุกครั้ง โดยแผนการสอนนั้นมีการระบุวัตถุประสงค์ของการสอนที่

ชัดเจน วัดได้          มีเค้าโครง เนือ้หาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการก าหนดวิธีการ

สอน สื่อการสอน  ตลอดจนการประเมินการสอน  ความกระจ่างในจุดมุ่งหมายของ

รายวิชา) 

๕.๒  มีความสามารถใหผู้เ้รียนรู้จักคิด  วเิคราะห ์ และวจิารณ์ในวิชาที่สอน 

ตัวอย่าง  (มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาอย่างพอเหมาะ  มีข้อสอบที่วัดในเรื่อง

ดังกล่าวเหมาะสม มีการสอน นิเทศ ก าหนดสถานการณ์ตัวอย่าง ตั้งค าถามที่เกี่ยวข้อง

กับหัวข้อ     ที่สอน นิเทศใหน้ักศึกษาคิดวิเคราะหค์ าตอบ หรอืแก้ปัญหา หลีกเลี่ยงการ

บอกเล่าหรอืบรรยายเพียงอย่างเดียวในการสอน) 

 

 

 



-๒- 

๕.๓  มีความสามารถในการใช้เทคนิค วิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และติดตาม

การสอนตลอดเวลา 

ตัวอย่าง  (มีการเปลี่ยนวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ในระหว่างการสอน แต่ละหัวข้อตาม

ความเหมาะสม  ไม่ใช้วธิีการสอนแบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว มีความกระตือรือร้น 

และความคล่องแคล่วในการสอน การบรรยายแจ่มชัดและรัดกุม สร้างบรรยากาศที่ดี

ในการสอน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน การสอน โดยแสดงความ

คิดเห็น การใช้ภาษาและลีลาในการสอน  การสร้างความเร้าใจ  และความสนใจต่อ

บทเรียน) 

 ๕.๔  มีความสามารถชี้ให้ผู้เรยีนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรยีนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่าง  (ดูจากการประเมินโดยนักศึกษา  มีการอ้างอิงเนื้อหาในรายวิชาอื่น ๆ และ

ชี้แนะความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ก าลังสอน ตั้งค าถามและกระตุ้นให้นักศึกษาตอบโดยใช้

พืน้ความรู้จากรายวิชาอื่นที่เรยีนมาแล้ว) 

 ๕.๕  มีความสามารถแนะน าให้ผู้เรยีนรู้จักแหลง่ขอ้มูลที่จะค้นคว้าศกึษาเพิ่มเติม 

ตัวอย่าง  (ดูจากแผนการสอน  ดูจากการประเมินในส่วนของนักศึกษา) 

๕.๖  มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความ

เหมาะสม 

ตัวอย่าง  (ดูจากแผนการสอน หรอืประเมินโดยนักศกึษา จัดให้มกีารสอนแบบกิจกรรม

กลุ่มย่อยเป็นครั้งคราวในหัวข้อที่รับผิดชอบ  สอนหรือตั้งค าถามให้นักศึกษาทั้งช้ันได้

อภปิรายแสดงความคดิเห็น) 

 ๕.๗  มีความสามารถในการใชส้ื่อการสอน  และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี 

  ตัวอย่าง  (ดูจากความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์ช่วยสอน หรอืประเมินโดยนักศกึษา) 

 ๕.๘  มีความสามารถในการประเมนิความรู้ ความเข้าใจของผู้เรยีนในวิชาที่สอน 

ตัวอย่าง  (ดูจากการให้เกรดวิชาที่สอบ ดูข้อสอบ มีการประเมินผลการสอนของตนเอง   

ในระหวา่งที่สอน หลังการสอน เชน่ ตั้งค าถามท าข้อสอบ  มีความสามารถออกข้อสอบ

ที่ด ี คลอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ก าหนด) 

 ๕.๙  มีความรับผดิชอบในการสอน  การสอบ และการสังเกตตามก าหนดเวลา 

  ตัวอย่าง (สอนได้ครอบตามแผน มีความตรงต่อเวลาในการสอน การสอบ และการส่ง

เกรด) 

๕.๑๐มีความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอน 

ตัวอย่าง  (การพูด การเขียน การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบ การติดตามนักศึกษา 

การจัดระเบียบเนื้อหาวิชา การให้เกียรติผู้เรียน มีความสามารถในการจัดท าสื่อการ

สอนได้เอง  ชัดเจน ได้เนื้อหา พูดเสียงดังฟังชัด ใช้ภาษาส าเนียงถูกต้อง มีอารมณ์ขัน 

สอนสนุกชวนติดตาม มีวธิีการเน้น สรุปประเด็นส าคัญที่ชัดเจน เข้าใจ และจ างา่ย) 



๖. เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ประเมินผลการสอนเสร็จแล้ว ให้รายงานผลประเมินต่อเลขานุการ

คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อด าเนนิการตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย ์

ในสาขาวิชา.................................................................. 

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

สังกัดภาควชิา................................................................................................ 

คณะ.............................................................มหาวิทยาลัย/สถาบนั................................................. 

 

 

ล าดับ

ที ่

 

รายการประเมิน 

 

ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

 

มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ผลการสอน

เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

    ตัวอย่าง  (มีการล าดับหัวข้อสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบได้

อย่างเหมาะสม  มีการก าหนดเวลา  สถานท่ี  อาจารย์ผู้สอนท่ี

ชัดเจนก่อนเปิดภาคการศึกษา  มีการวางแผนการสอนในหัวข้อท่ี

สอนทุกครัง้  โดยแผนการสอนนัน้มกีารระบุวัตถุประสงค์ของการ

สอนท่ีชัดเจนวัดได้  มีเค้าโครง  เนือ้หาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

มีการก าหนดวิธีการสอน  สื่อการสอน  ตลอดจนการประเมิน

การสอน  ความกระจ่างในจุดมุ่งหมายของรายวชิา) 

 

มีความสามารถให้ผู้เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์  และวิจารณ์ใน

วิชาที่สอน 

    ตัวอยา่ง  (มกีารมอบหมายงานให้นักศกึษาอยา่งพอเหมาะ  มี

ข้อสอบท่ีวัดในเร่ืองดังกล่าวเหมาะสม  มีการสอน  นิเทศ  

ก าหนดสถานการณ์ตัวอย่าง  ตั้งค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ี

สอน  นิเทศให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ค าตอบ  หรือแก้ปัญหา  

หลกีเล่ียงการบอกเล่าหรือบรรยายเพยีงอยา่งเดียวในการสอน) 

 

มีความสามารถในการใช้เทคนิค  วิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้

ผู้เรียนเกดิความสนใจ  และตดิตามการ    สอนตลอดเวลา 

    ตัวอย่าง  (มีการเปลี่ยนวธีิการสอนแบบต่าง ๆ ในระหวา่งการ

สอน  แต่ละหัวข้อตามความเหมาะสม  ไม่ใช้วิธีการสอนแบบใด

แบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว  มีความกระตือรือร้น  และความ

คล่องแคล่วในการสอน  การบรรยายแจ่มชัดและรัดกุม  สร้าง

บรรยากาศท่ีดีในการสอน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ

เรียน  การสอน  โดยแสดงความคิดเห็น  การใชภ้าษาและลีลาใน

การสอน  การสร้างความเร้าใจ  และความสนใจตอ่บทเรียน) 

     

 



- ๒ – 

 

ล าดับ

ที ่

 

รายการประเมิน 

 

ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔ 

 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

๖ 

 

 

 

 

 

๗ 

 

 

 

 

๘ 

 

 

 

 

 

มคีวามสามารถชี้ให้ผู้เรียนมองเหน็ความสัมพันธ์ของวิชาที่

เรียนกับวชิาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอยา่ง  (ดูจากการประเมินโดยนักศกึษา  มกีารอ้างองิเนื้อหา 

ในรายวชิาอ่ืน ๆ และชีแ้นะความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ก าลังสอน  

ตัง้ค าถามและกระตุน้ให้นกัศกึษาตอบโดยใชพ้ื้นความรู้จาก

รายวชิาอ่ืนท่ีเรียนมาแลว้) 

 

มคีวามสามารถแนะน าให้ผู้เรยีนรู้จักแหลง่ข้อมูลที่จะคน้คว้า

ศึกษาเพิ่มเติม 

ตัวอยา่ง  (ดูจากแผนการสอน  ดูจากการประเมินในสว่นของ

นักศกึษา) 

 

มคีวามสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

ตัวอยา่ง  (ดูจากแผนการสอน  หรือประเมินโดยนักศกึษา  จัดให้

มกีารสอนแบบกิจกรรมกลุ่มยอ่ยเป็นคร้ังคราวในหัวข้อท่ี

รับผิดชอบ  สอนหรือตัง้ค าถามให้นักศกึษาท้ังช้ันได้อภปิราย

แสดงความคิดเห็น) 

 

มคีวามสามารถในการใช้สื่อการสอน  และอุปกรณ์ช่วยสอน

ที่เหมาะสมเป็นอยา่งดี 

ตัวอยา่ง  (ดูจากความสามารถในการใชอุ้ปกรณช์ว่ยสอน  หรือ

ประเมินโดยนักศกึษา) 

 

มคีวามสามารถในการประเมนิความรู้  ความเข้าใจของ

ผู้เรียนในวิชาทีส่อน 

ตัวอยา่ง  (ดูจากการให้เกรดวิชาที่สอบ ดูข้อสอบ มีการ

ประเมินผลการสอนของตนเองในระหว่างท่ีสอน หลังการสอน 

เชน่ ตัง้ค าถามท าข้อสอบ มีความสามารถออกข้อสอบท่ีดคีลอบ

คลุมวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด) 
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ล าดับ

ที ่

 

รายการประเมิน 

 

ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๙ 

 

 

 

 

๑๐ 

มคีวามรับผิดชอบในการสอน  การสอบ  และการสังเกต

ตามก าหนดเวลา 

ตัวอยา่ง  (สอนได้ครอบตามแผน  มคีวามตรงต่อเวลาในการสอน  

การสอบ  และการส่งเกรด) 

 

มคีวามสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอน 

ตัวอยา่ง  (การพูด  การเขียน  การเปิดโอกาสให้นักศกึษาเข้าพบ  

การตดิตามนักศกึษา  การจัดระเบียบเนื้อหาวิชา  การให้เกียรติ

ผู้เรียน  มคีวามสามารถในการจัดท าสื่อการสอนได้เอง  ชัดเจน  

ได้เนื้อหา  พูดเสียงดังฟังชัด  ใชภ้าษาส าเนียงถูกต้อง  มอีารมณ์

ขัน  สอนสนุกชวนตดิตาม  มีวธีิการเนน้  สรุปประเด็นส าคัญท่ี

ชัดเจน  เข้าใจ  และจ าง่าย) 

     

 

ระดับคะแนนเฉลี่ย....................................................................... 

 

 

 

 

ลงช่ือ......................................................................................ประธาน

อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ.......................................................................................อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ........................................................................................อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ........................................................................................อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ.........................................................................................เลขานุการ 

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

 

 

 

 

 



แบบประเมินเอกสารประกอบการสอนส าหรบัต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 

ชื่อเอกสาร   ................................................................................................................................................. 

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

ชื่อผู้เขียน/จัดท า ................................................................................................................................................. 

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

๑.  เนื้อหาสาระทางวิชาการมคีวามสมบูรณ์ 

พอใช้   ด ี   ดีมาก   ดีเด่น 

ความคิดเห็น  หรอืขอ้เสนอแนะ  (ถ้ามี)  …................................................................................................... 

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

๒.  เนื้อหาสาระทางวิชาการมคีวามถูกต้อง 

พอใช้   ด ี   ดีมาก   ดีเด่น 

ความคิดเห็น  หรอืขอ้เสนอแนะ  (ถ้ามี)  …................................................................................................... 

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

เอกสารอยู่ในเกณฑ ์    พอใช ้  ด ี  ดีมาก  ดีเด่น 

 

สรุปความเห็น..................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

ลงช่ือ......................................................................................ประธาน

อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ........................................................................................อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ.........................................................................................อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ.........................................................................................อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ.........................................................................................เลขานุการ 

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

 

หมายเหต ุ เอกสารประกอบการสอนทีเ่สนอให้ประเมินต้องสอดคล้องกับการประเมินผลการสอน 

 

 

 



แบบประเมินเอกสารค าสอนส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

 

ชื่อเอกสาร   ................................................................................................................................................. 

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

ชื่อผู้เขียน/จัดท า ................................................................................................................................................. 

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

๑.  เนื้อหาสาระทางวิชาการมคีวามสมบูรณ์ 

พอใช้   ด ี   ดีมาก   ดีเด่น 

ความคิดเห็น  หรอืขอ้เสนอแนะ  (ถ้ามี)  …................................................................................................... 

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

๒.  เนื้อหาสาระทางวิชาการมคีวามถูกต้อง 

พอใช้   ด ี   ดีมาก   ดีเด่น 

ความคิดเห็น  หรอืขอ้เสนอแนะ  (ถ้ามี)  …................................................................................................... 

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

๓.  แนวคิดและการน าเสนอชัดเจนเป็นประโยชนต์อ่วิชาการ 

พอใช้   ด ี   ดีมาก   ดีเด่น 

ความคิดเห็น  หรอืขอ้เสนอแนะ  (ถ้ามี)  …................................................................................................... 

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

๔.  มกีารเสนอความรู้หรือวธีิการท่ีทันต่อความก้าวหนา้และเป็นประโยชนต์อ่วงวชิาการ 

  พอใช้   ด ี    ดีมาก  ดีเด่น 

ความคิดเห็น  หรอืขอ้เสนอแนะ  (ถ้ามี)  …................................................................................................... 

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

๕.  สามารถน าไปใชเ้ป็นแหล่งอ้างองิหรือน าไปปฏบัิตไิด้ 

พอใช้   ด ี   ดีมาก   ดีเด่น 

ความคิดเห็น  หรอืขอ้เสนอแนะ  (ถ้ามี)  …................................................................................................... 

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

 

เอกสารอยู่ในเกณฑ ์  พอใช ้  ด ี  ดีมาก  ดีเด่น 
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สรุปความเห็น..................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

ลงช่ือ......................................................................................ประธาน

อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ........................................................................................อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ.........................................................................................อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ.........................................................................................อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ.........................................................................................เลขานุการ 

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

 

หมายเหต ุ เอกสารค าสอนที่เสนอให้ประเมินต้องสอดคล้องกับการประเมินผลการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินเอกสารหรือสื่อการสอนส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ 

 

ชื่อเอกสาร   ................................................................................................................................................. 

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

ชื่อผู้เขียน/จัดท า ................................................................................................................................................. 

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

๑.  เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความสมบูรณ์ 

พอใช้   ด ี   ดีมาก   ดีเด่น 

ความคิดเห็น  หรอืขอ้เสนอแนะ  (ถ้ามี)  …................................................................................................... 

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

๒.  เนื้อหาสาระทางวิชาการมคีวามถูกต้อง 

พอใช้   ด ี   ดีมาก   ดีเด่น 

ความคิดเห็น  หรอืขอ้เสนอแนะ  (ถ้ามี)  …................................................................................................... 

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

๓.  แนวคิดและการน าเสนอชัดเจนเป็นประโยชนต์อ่วิชาการ 

พอใช้   ด ี   ดีมาก   ดีเด่น 

ความคิดเห็น  หรอืขอ้เสนอแนะ  (ถ้ามี)  …................................................................................................... 

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

๔.  มกีารเสนอความรู้หรือวธีิการท่ีทันต่อความก้าวหนา้และเป็นประโยชนต์อ่วงวชิาการ 

พอใช้   ด ี   ดีมาก   ดีเด่น 

ความคิดเห็น  หรอืขอ้เสนอแนะ  (ถ้ามี)  …................................................................................................... 

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

๕.  สามารถน าไปใชเ้ป็นแหล่งอ้างองิหรือน าไปปฏบัิตไิด้ 

พอใช้   ด ี   ดีมาก   ดีเด่น 

ความคิดเห็น  หรอืขอ้เสนอแนะ  (ถ้ามี)  …................................................................................................... 

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

 

เอกสารอยู่ในเกณฑ ์  พอใช ้  ด ี  ดีมาก  ดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒ - 
สรุปความเห็น..................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

ลงช่ือ......................................................................................ประธาน

อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ........................................................................................อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ.........................................................................................อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ.........................................................................................อนุกรรมการ 

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

ลงช่ือ.........................................................................................เลขานุการ 

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

 

หมายเหต ุ เอกสารหรือสื่อการสอนที่เสนอใหป้ระเมินต้องสอดคล้องกับการประเมินผลการสอน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 4.1 

     บันทึกข้อความ 

หน่วยงาน คณะนติิศาสตร์ งานบุคลากร โทร. ๑๖๑๙ 

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๖(๓)/     วันท่ี  

เรื่อง ขอส่งผลประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาในการก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง..................................... 

 

เรียน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

ตามที่ ...................................... ต าแหน่งอาจารย์ คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มีความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ ใ ช้ในการประเมินผลการสอน  

ในรายวิชา.............................................  (.................................) รหัสวิชา ................... 

ผู้เรียบเรียงโดย ......................................... เพื่อพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง

............................ และได้รับการประเมินเรียบร้อยแลว้ นั้น 

 

คณะนิติศาสตร์  ขอส่งผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน 

เพื่อประกอบการพิจารณาในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง........................................ 

ของ .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. .  โดยประเมินการสอนได้ระดับคะแนนเฉลี่ย .. . . . .. . .... 

(............................) และการประเมินเอกสารประกอบการสอนอยู่ในเกณฑ์........ ตามเอกสารที่แนบมา 

พร้อมกันนี ้

 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

 

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

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอนฯ 

 

 

 



เอกสารแนบ 5.1 

ก.พ.อ.๐๓ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

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

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

๑. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

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

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

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 (ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ ด้วย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง..................................... ระดับ ........ ขั้น ........................บาท 
     ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ... . 



 
     ๒.๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน    

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ในการให้บริการ 
                                         ต่อสัปดาห์) 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
 



๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …...........................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

           ๔.๑.๑.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม 
  ๔.๑.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
 
 
 
 
 



  ๔.๑.๒.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

 
 
๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  ๔.๑.๓.๑  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ............................................................................. .................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 



๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

 

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

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
 



     
๔.๒.๑.๒.............................................................................................  

   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๔.๒.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

 



 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๓.๑  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

 ๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
 



  ๔.๒.๔.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             อัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  
 
 



๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๓.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

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

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 



  ๔.๓.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

 ๔.๓.๔ ผลงานแต่งต าราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  ......................................................................................... ........ 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

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



  
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

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

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



ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

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

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

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ.................................มหาวิทยาลัย........................................ 

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

      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)..  แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................... .......................................เป็นผู้
มีคุณสมบัติ... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
 
 
 
 

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

(...................................................) 
ต าแหน่ง  ..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า.. 

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

  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)...  ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ... (ผูช้่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ 
ศาสตราจารย์)... 
 
 
 

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

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

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

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



ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................ในการประชุมครั้งที่........./....... .......เมื่อวันที่
.............................ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว.................................................แล้วเห็นว่า 
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 

 
 

       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครั้งที่........./.........เมื่อวันที่
.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว....................ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา..............แล้วเห็นว่า 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด.........
เรื่อง ได้แก่ 
   ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
ก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔) ต ารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด.........เรื่อง 
ได้แก่ 
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             อัน
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 

 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย : ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
ผลที่ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
 
 

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

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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



ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)............................  
ในการประชุมครั้งที่................เมื่อวันที่..............................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/
นาง/นางสาว.........................................................ตามท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน/ และ ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด และ
เป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด จึงเห็น......(สมควร/ไม่สมควร)...ให้
ก าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.................................................เป็นต าแหน่ง.....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)....... ในสาขาวิชา.............................และให้น าเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
           วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 
 
ส่วนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 

  สภาสถาบันอุดมศึกษา....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)........................................ในการประชุม 
ครั้งที่..../..... เมื่อวันที่.... เดือน.....................พ.ศ. ....พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).... 

๑. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว................................ให้ด ารงต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)   ในสาขาวิชา...........................................ได้ตั้งแต่วันที่......................... ...... 

ซ่ึงเป็นวันที่สภาสถาบัน...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อ่ืน 
ๆ ระบุ...) 

๒. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

 
 
 
 
 



      (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์)  ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
นาย/นาง/นางสาว.................................... ...........................….….… ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา 
............................................... ได้ตั้งแต่วันที่.................................... ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน... 

(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อ่ืน ๆ ระบุ...).....พร้อมส่ง
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 
๐๓) 
 
 

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

      ต าแหน่ง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 5.2 

     บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร ์งานบุคลากร โทร. ๑๖๑๙ 

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๖(๓)/     วันที่  

เรื่อง ขอพิจารณารับรองการเผยแพรต่ ารา/หนังสือ 
 

เรียน คณบดีคณะนติิศาสตร ์
 

        ด้วยข้าพเจ้า .................................................................... อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  

เริ่มปฏิบัติงานเมื่อ ....................... และได้รับการบรรจุเมื่อ ...................................... มีความประสงค์ขอให้

คณะนิติศาสตร์พิจารณารับรองการเผยแพร่ต ารากฎหมาย......................... โดยข้าพเจ้าเป็นผู้แต่ง เรียบเรียง

และพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนดในประกาศ 

ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์    

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดังนี้ 

1. วิธีการเผยแพร่ 

 การเผยแพรด่้วยวิธีการพิมพ์ โดย 

 โรงพิมพ์   ส านักพมิพ์ 

    การเผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรดระบุ)................................................. 

    อื่น ๆ.............................................................................................................. 

2. จ านวนพิมพ์................................ฉบับ 

3. กรณีเป็นต ารา ใช้ในการเรียนการสอนมาแล้ว จ านวน........................ภาคการศึกษา 

คอื ภาคการศึกษาที่..............ปีการศึกษา........................... 

4. กรณีเป็นหนังสือ เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว จ านวน......................เดือน 

สถานที่เผยแพร่หนังสือ (โปรดแนบหลักฐานการเผยแพร)่ 

4.1.......................................................................................................................... ..... 

ฉะนั้นเพื่อให้การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง ..................... เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะนิติศาสตร์ พิจารณารับรองต าราในรายวิชาดังกล่าวนี้ โดยข้าพเจ้าได้แนบ

เอกสารประกอบการพจิารณา ดังนี้ 

  (     )  ต ารา/หนังสือ เรื่อง................................................................. จ านวน...6.. ชุด 

(     )  เอกสารซึ่งแสดงถงึการเผยแพร่หนังสือ   จ านวน...6.. ชุด 
 

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

       

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

อาจารย์ประจ าคณะนติิศาสตร์ 

 



เอกสารแนบ 6.1 

     บันทึกข้อความ 

หน่วยงาน คณะนติิศาสตร์ งานบุคลากร โทร. 1619 

ที่ ศธ 0590.16(3)/ วันท่ี  

เรื่อง ขอเสนอผลงานทางวชิาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

เรียน คณบดีคณะนิตศิาสตร์ 
 

ด้วยข้าพเจ้า ……………………………….. อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ 

ขอเสนอผลงานทางวชิาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น.................................... 
 

เพื่อให้การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า ………………………………….. อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ จึงขอเสนอผลงาน

ทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์/

ศาสตราจารย์) ทั้งนีข้้าพเจ้าได้แนบผลงานทางวชิาการเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 

1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) จ านวน 6 ชุด 

2. ผลงานทางวชิาการ และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด 

3. เอกสารประกอบการสอนและผลการประเมินการสอน จ านวน 6 ชุด 

4. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ชุด (กรณีมีส่วน

ร่วมมากกว่า 1 คน) 
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

 

(…………………………………………..) 

อาจารย์ประจ าคณะนิตศิาสตร์ 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 6.2 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์  (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
--------------------- 

 
๔. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

 

  บทความทางวิชาการ     ต ารา     หนังสือ   งานวิจัย      ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น      
เรื่อง ...................................................................................................................... ............................. 
ผู้มีส่วนร่วม  จ านวน..........คน  แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ 
 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


