
ก.พ.อ. 03 
 

แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ส่วนท่ี 1: แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
เพ่ือขอด ำรงต ำแหน่ง..................................................... 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์) 
โดยวิธี...................(วิธีปรกติ/วิธีพิเศษ/วิธีท่ี 1/วิธีท่ี 2) 

ในสำขำวิชำxxxxxxxxxxxxxxxx 
ของนำงสำวxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

สังกัดภำควิชำxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

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

1. ประวัติส่วนตัว 
1.1 วัน เดือน ปีเกิด  
1.2 อายุ………………ป ี
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
1.3.1 ……………………………………………………… ………………… ……………………………………… 

วิทยำนิพนธ์ เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 
1.3.2 ……………………………………………………… ………………… ……………………………………… 

วิทยำนิพนธ์ เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 
1.3.3 ……………………………………………………… ………………… ……………………………………… 

 
 (ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุหั วข้อเร่ือง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรน้ัน ๆ ด้วย) 
 
2. ประวัติกำรรับรำชกำร 

2.1 ปัจจุบันด ารงต าแหน่งอาจารย์ รับเงินเดือน………………………………..บาท 
2.2 ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่…………….เดือน……………………………พ.ศ…………….. 
2.3 ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา.............................................................................. 

 เมื่อวันที่...............เดือน....................................พ.ศ................ 
2.4 ได้รับการแต่งต้ังเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา................................................................................. 

 เมื่อวันที่...............เดือน....................................พ.ศ................ 

 อายุราชการ xx ป ีxx เดือน 
2.5 ต าแหน่งอื่น ๆ 

2.5.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.5.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.5.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ภำระงำนย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 

3.1 งานสอน(โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือ บัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รำยวิชำท่ีสอน 
ช.ม./

สัปดำห์ 

เปิดสอน
ภำค/ 

ปีกำรศึกษำ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
3.2 งานวิจัย(โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 

3.2.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3.3 งานบริการทางวิชาการ(โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

3.3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.3.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่ส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

3.4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.4.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.4.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 - 3 - 
3.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

3.5.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.5.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.5.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. ผลงำนทำงวิชำกำร 

4.1 ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
4.1.1 ผลงานวิจัย 

4.1.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.1.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.1.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
4.1.2.1 …………………………………………………………………………………………………………………

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

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.1.2.2 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
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4.1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

4.1.3.1 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.1.3.2 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.1.4 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
4.1.4.1 …………………………………………………………………………………………………………………

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

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.1.4.2 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.2 ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
4.2.1 ผลงานวิจัย 

4.2.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
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4.2.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.2.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
4.2.2.1 …………………………………………………………………………………………………………………

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

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.2.2.2 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
4.2.3.1 …………………………………………………………………………………………………………………

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

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.2.3.2 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
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 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.2.4 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือ 
4.2.4.1 …………………………………………………………………………………………………………………

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

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.2.4.2 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.3 ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 
4.3.1 ผลงานวิจัย 

4.3.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.3.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
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4.3.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

4.3.2.1 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.3.2.2 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.3.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
4.3.3.1 …………………………………………………………………………………………………………………

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

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.3.3.2 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.3.4 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือ 
4.3.4.1 …………………………………………………………………………………………………………………

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

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
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 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

4.3.4.2 …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช ้
 เคยใช้(เมื่อปี พ.ศ................ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ………..ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

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

(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 

 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
 ลงชื่อ..........................................................เจ้าของประวัติ 

(.......................................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่…….เดือน…………………….พ.ศ……….. 
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ส่วนท่ี 2 : แบบประเมินคุณสมบัติโดยบังคับบัญชำ 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง........................................ 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์) 

 ในสำขำวิชำ…………………………………………….. 
โดยวิธีปรกติโดยวิธี...................(วิธีปรกติ/วิธีพิเศษ/วิธีท่ี 1/วิธีท่ี 2) 

ของ………………………………………………… 
สังกัดภำควิชำ………………………………………………………. 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
-------------------------------- 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์/
ศำสตรำจำรย์) แล้วเห็นว่า นำย/นำง/นำงสำว................................................................... เป็นผู้มีคุณสมบัติ
(ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 
 ลงชื่อ......................................................................................... 

(..................................................................) 
หัวหน้าภาควิชา................................................................ 
วันที่................เดือน...............................พ.ศ. ................... 

 
 
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำ 
 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นำย/นำง/นำงสำว................................................................................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ (เข้ำข่ำย/ไม่เข้ำข่ำย) ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/รอง
ศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์) 
 
 
 ลงชื่อ............................................................................................. 

(..................................................................) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันที่................เดือน...............................พ.ศ. ................... 
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ส่วนท่ี 3 : แบบประเมินผลกำรสอน 

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมคร้ังที่.. .. ... ... ./... ... .. ... .. ... ... .. เมื่อวันที่
......................................... ได้ประเมินผลการสอน รำยวิชำ...........................................................................
ของ นำย/นำง/นำงสำว.........................................................................................แล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้มีความ (ช ำนำญ/ช ำนำญพิเศษ/เช่ียวชำญ) ในการสอน มีคุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 
 
 ลงชื่อ............................................................................................. 

(...................................................................) 
ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 

วันที่................เดือน...............................พ.ศ. ................... 
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ส่วนท่ี 4 : แบบประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 

ตอนท่ี 1 กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา........................................................................ ในการประชุมคร้ังที่........./....................
เมื่อวันที่.........................................................................รวม.....................คร้ัง ประเมินผลงานทางวิชาการของ 
นำย/นำง/นำงสำว……………………………………………………..ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/
รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์) ในสาขาวิชา.................................................................. แล้วเห็นว่า 

1) งานวิจัย         เรื่อง  คุณภาพ  อยู่/ไม่อยู่   ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด.........เร่ือง ได้แก่ 
1.1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 
 ผู้ขอมีส่วนร่วม ร้อยละ………………คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 

1.2) ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 ผู้ขอมีส่วนร่วม ร้อยละ………………คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม         เรื่อง  คุณภาพ  อยู่/ไม่อยู่   ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด.........
เรื่อง ได้แก่ 

2.1) ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 ผู้ขอมีส่วนร่วม ร้อยละ………………คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
2.2) ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 
 ผู้ขอมีส่วนร่วม ร้อยละ………………คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น         เรื่อง  คุณภาพ  อยู่/ไม่อยู่   ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด
.........เร่ือง ได้แก่ 

3.1) ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 ผู้ขอมีส่วนร่วม ร้อยละ………………คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
3.2) ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 
 ผู้ขอมีส่วนร่วม ร้อยละ………………คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

4) ต ารา/หนังสือ         เรือ่ง  คุณภาพ  อยู่/ไม่อยู่   ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด.........เร่ือง ได้แก่ 
4.1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 
 ผู้ขอมีส่วนร่วม ร้อยละ………………คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
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4.2) ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 
 ผู้ขอมีส่วนร่วม ร้อยละ………………คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

5) บทความทางวิชาการ         เรื่อง  คุณภาพ  อยู่/ไม่อยู่   ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด.........เร่ือง 
ได้แก่ 

5.1) ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 ผู้ขอมีส่วนร่วม ร้อยละ………………คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
5.2) ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 
 ผู้ขอมีส่วนร่วม ร้อยละ………………คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 

 
สรุปผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร (ประกอบด้วย : ผลงำนมีเนื้อหำเก่ียวกับเร่ืองอะไร ผลท่ี

ได้รับ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงควำมเช่ียวชำญอย่ำงไร 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
 
 
 ลงชื่อ............................................................................................. 

(.................................................................................) 
ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ.................... 
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ตอนท่ี 2 : กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมคร้ังที่.........

เมื่อวันที่..............................................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นำย/นำง/นำงสำว
..........................................................ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า (งำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม/ผลงำนทำง
วิชำกำรในลักษณะอ่ืน และ/หรือ ต ำรำ/หนังสือ/บทควำมทำงวิชำกำร) คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)  ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ.ก าหนดและเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนดจึงเห็น (สมควร/ไม่
สมควร) ให้ก าหนดต าแหน่ง นำย/นำง/นำงสำว.......................................................... ............เป็นต าแหน่ง
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์) ในสาขาวิชา............................................................. 
และให้น าเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 ลงชื่อ............................................................................................. 

(.................................................................................) 
ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ.................... 
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ส่วนท่ี 5 : มติสภำสถำบันอุดมศึกษำ   

สภาสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมคร้ังที่............./................ เมื่อ
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ.................พิจารณาแล้วมีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) 

1. ให้แต่งต้ัง นำย/นำง/นำงสำว…………………………………………………………..ให้ด ารงต าแหน่ง
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์) ในสาขาวิชา................................................................ 
ได้ต้ังแต่วันที่..............................................................ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน (ได้รับเร่ือง/ได้รับผลงานฉบับ
ปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อื่นๆ ระบุ....................) 

2. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งต้ัง
บุคคลดังกล่าวในข้อ 1  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งต้ัง พร้อมส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 03) 
 (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคับทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
นาย/นาง/นางสาว.........................................................................ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์    ในสาขาวิชา
...........................................................ได้ต้ังแต่วนัที่................................................ ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน (ได้รับ
เรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อื่นๆ ระบุ................. ...พร้อมส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 03) 

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

(.................................................................................) 
นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 


