
1 
 

แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
 
ส่วนที่ 1 แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธ ี  ปกติ   พิเศษ 

ในสาขาวิชา   รหัส              
อนุสาขาวิชา   รหัส                          

                ของ      
   พนักงานมหาวิทยาลัย           พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

สังกัด  ภาควิชา       
คณะ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 บางเขน   วิทยาเขตก าแพงแสน   วิทยาเขตศรีราชา   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ วัน  เดือน  ปีเกิด  
 ๑.๒ อายุ ปี 
 ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม  และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถำนศึกษำและประเทศ 
๑.๓.๑ .............................................. ....................... .................................................................. 
๑.๓.๒ .............................................. ....................... .................................................................. 
๑.๓.๓ .............................................. ....................... .................................................................. 
1.3.4 .............................................. ....................... .................................................................. 
1.3.5 .............................................. ....................... .................................................................. 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท                                                                                                  
.                                                                                                                                . 
.                                                                                                                              . 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก                                                                                                 
.                                                                                                                                . 
.                                                                                                                              . 
 
๒. ประวัติกำรปฏิบัติงำน 
 ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รับเงินเดือน/ค่าจ้าง บาท 
 ๒.๒   ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่ เดือน........................ พ.ศ.              . 
     ๒.๓   ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา              
             เมื่อวันที่           เดือน                  พ.ศ.               .      
             อายุงาน              ปี                 เดือน  
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๒.๔   ต าแหน่งอื่นๆ 
  ๒.๔.๑  
  ๒.๔.๒  
  ๒.4.๓  
  ๒.4.๔  
  ๒.4.๕  

๓. ภำระงำนย้อนหลัง  ๓  ปี  (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
 ๓.๑ งานสอน  (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี  หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาที่สอน/ 
หน้าที่ที่คิดเทียบภาระงานสอน 

ช.ม./สัปดาห ์ จ านวนชั่วโมงท าการ/
ภาคการศึกษา 

เปิดสอนภาค/ 
ปีการศึกษา 

                          
               
               

 ๓.๒ งานวิจัย  (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย  และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                . 
 ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ  (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม  และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 ๓.๔ งานบริหาร  (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง  และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
.                                                                                                                                 . 
.                                                                                                                                 . 
 ๓.๕ งานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน  และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 

๔. ผลงำนทำงวิชำกำร 
 ๔.๑ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
    ผลงานวิจัย     ต ารา  
    ผลงานวิชาการรับใช้สังคม   หนังสือ 
    ผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืน   บทความทางวิชาการ  
  4.1.1 ระบุชื่อผลงาน                                                                              .  
  4.1.2 ระบุชื่อผลงาน                                                                              .  
  4.1.3 ระบุชื่อผลงาน                                                                              .  
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 ๔.2 ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น 
  ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด   
มีหน้าที่อะไร และโปรดระบุ   Corresponding Author และ หรือ  หัวหน้าโครงการวิจัย  อ่ืนๆ........ 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
  ๔.2.๑ ผลงำนวิจัย 
   ๔.2.1.๑ (ชื่อผลงาน)  
       
       
ได้เผยแพร่ในลักษณะบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ/บทความวิจัยที่เสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ/ 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
   บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำร 
  ระดับนานาชาติ   อยู่ในฐานข้อมูล            
    Impact Factor     ระบุปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร..................... 

                                        Quartile 1      Quartile 2     Quartile 3     Quartile 4   
    ระดับชาติ     อยู่ในฐานข้อมูล  TCI (Thai Journal Impact Factor………………….) 
       สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่ม 1     กลุ่ม 2 
       สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กลุ่ม 1      กลุ่ม 2  
    ในฐานะที่เป็น 
       Corresponding Author                      First Author 
      หัวหน้าโครงการวิจัย          ผู้ร่วมวิจัย 
      อ่ืนๆ…………………………………………… 
    ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)  
 (เม่ือปี  พ.ศ.             .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ  

ตามเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด) 
 
    หนังสือรวมบทควำมวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีกำรบรรณำธิกำรประเมินและตรวจสอบคุณภำพ 
  ระดับนานาชาติ   อยู่ในฐานข้อมูล                  
    Impact Factor     ระบุปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร..................... 

                                        Quartile 1      Quartile 2     Quartile 3     Quartile 4   
    ระดับชาติ     อยู่ในฐานข้อมูล  TCI  (Thai Journal Impact Factor........................)                         
       สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่ม 1     กลุ่ม 2 
       สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กลุ่ม 1      กลุ่ม 2  
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     ในฐานะที่เป็น   
      Corresponding Author                      First Author 
      หัวหน้าโครงการวิจัย          ผู้ร่วมวิจัย 
      อ่ืนๆ…………………………………………… 
    ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)  
 (เม่ือปี  พ.ศ.             .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ  

ตามเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด) 
 

    บทควำมวิจัยที่เสนอต่อที่ประชุมทำงวิชำกำร ซึ่งภำยหลังจำกกำรประชุมทำงวิชำกำรได้มีกำร 
       บรรณำธิกำรและน ำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลกำรประชุมทำงวิชำกำร  
       (proceedings) ของกำรประชุมทำงวิชำกำรระดับชำติ หรือนำนำชำติ  
  ระดับนานาชาติ   อยู่ในฐานข้อมูล                  
    Impact Factor     ระบุปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร..................... 

                                        Quartile 1      Quartile 2     Quartile 3     Quartile 4   
    ระดับชาติ     อยู่ในฐานข้อมูล  TCI  (Thai Journal Impact Factor........................) 
.       สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่ม 1     กลุ่ม 2 
       สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กลุ่ม 1      กลุ่ม 2  
    ในฐานะที่เป็น   
      Corresponding Author                      First Author 
      หัวหน้าโครงการวิจัย          ผู้ร่วมวิจัย 
      อ่ืนๆ…………………………………………… 
    ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)  
 (เม่ือปี  พ.ศ.             .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ  

ตามเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด) 
 

    รำยงำนวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่มีรำยละเอียดและควำมยำวต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมิน 
                  คุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐำนว่ำได้เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำรและวิชำชีพในสำขำวิชำนั้น 
 
 ทั้งนี้  ผลงานวิจัยดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 
    
   ๔.2.๑.2                                                                                            
                                   งำนวิจัยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ตำมแบบฟอร์มในข้อ ๔.2.1.1 
   ๔.2.๑.3                                                                                           
                                   งำนวิจัยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ตำมแบบฟอร์มในข้อ ๔.2.1.1  
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  ๔.2.๒ ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
   ๔.2.2.๑ (ชื่อผลงาน)  
       
       
    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)                         . 
    .                                                                                        . 
       (เม่ือปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......................... 
        ตามเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด) 
   ๔.2.2.2 (ชื่อผลงาน)  
       
       
    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)                         . 
    .                                                                                        . 
       (เม่ือปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......................... 
        ตามเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด) 
   ๔.2.2.3 (ชื่อผลงาน)  
       
       
    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)                         . 
    .                                                                                           . 
       (เม่ือปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ......................... 
        ตามเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด) 

  ๔.2.๓ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน 
   ๔.2.3.1 (ชื่อผลงาน)  
       
       
    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)                         . 
    .                                                                                           . 
          (เม่ือปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ                         
           ตามเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด) 
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   ๔.2.3.2 (ชื่อผลงาน)  
       
       
    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)                         . 
    .                                                                                           . 
          (เม่ือปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ                         
           ตามเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด) 
   ๔.2.3.3 (ชื่อผลงาน)  
       
       
    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)                         . 
    .                                                                                           . 
          (เม่ือปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ                         
           ตามเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด) 

  ๔.2.๔ ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หรือหนังสือ  (ให้ระบุเวลาในการเผยแพร่อย่างชัดเจนทุกเล่ม) 

                        ๔.2.4.๑ (ชื่อผลงาน)                                                                                 

    ต ำรำ 

                  วันที่เผยแพร่…………………………………………………... 

                                     ระบุแหล่งตีพิมพ์....................................................... 

                                  ผ่านการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบ และรับรองการเผยแพร่โดยผู้ทรงคุณวุฒิ    
จากหลากหลายสถาบัน ในสาขาวิชานั้นๆ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) พร้อมแนบหลักฐาน                     
ที่เก่ียวข้อง 
                              ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)                           
                                                                                                                                 ..                                                                                                                                      
           (เม่ือปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
      ตามเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด) 
             หนังสือ   

                  วันที่เผยแพร่…………………………………………………... 

                                     ระบุแหล่งตีพิมพ์....................................................... 
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                                  ผ่านการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบ และรับรองการเผยแพร่โดยผู้ทรงคุณวุฒิ    
จากหลากหลายสถาบัน ในสาขาวิชานั้นๆ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) พร้อมแนบหลักฐาน                     
ที่เก่ียวข้อง 
                              ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)                           
                                                                                                                                 ..                                                                                                                                      
           (เม่ือปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
      ตามเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด) 

   ๔.2.๔.2 (ชื่อผลงาน)                                                                            

    ต ำรำ 

                  วันที่เผยแพร่…………………………………………………... 

                                     ระบุแหล่งตีพิมพ์....................................................... 

                                  ผ่านการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบ และรับรองการเผยแพร่โดยผู้ทรงคุณวุฒิ    
จากหลากหลายสถาบัน ในสาขาวิชานั้นๆ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) พร้อมแนบหลักฐาน                     
ที่เก่ียวข้อง 
                              ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)                           
                                                                                                                                 ..                                                                                                                                      
           (เม่ือปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
      ตามเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด) 
             หนังสือ   

                  วันที่เผยแพร่…………………………………………………... 

                                     ระบุแหล่งตีพิมพ์....................................................... 
                                  ผ่านการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบ และรับรองการเผยแพร่โดยผู้ทรงคุณวุฒิ    
จากหลากหลายสถาบัน ในสาขาวิชานั้นๆ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) พร้อมแนบหลักฐาน                     
ที่เก่ียวข้อง 
                             ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)                           
                                                                                                                                 ..                                                                                                                                      
           (เม่ือปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
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   ๔.2.๔.3 (ชื่อผลงาน)                                                                            

    ต ำรำ 

                  วันที่เผยแพร่…………………………………………………... 

                                     ระบุแหล่งตีพิมพ์....................................................... 

                                  ผ่านการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบ และรับรองการเผยแพร่โดยผู้ทรงคุณวุฒิ    
จากหลากหลายสถาบัน ในสาขาวิชานั้นๆ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) พร้อมแนบหลักฐาน                     
ที่เก่ียวข้อง 
                              ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)                           
                                                                                                                                 ..                                                                                                                                      
           (เม่ือปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
      ตามเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด) 
             หนังสือ   

                  วันที่เผยแพร่…………………………………………………... 

                                     ระบุแหล่งตีพิมพ์....................................................... 

                                  ผ่านการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบ และรับรองการเผยแพร่โดยผู้ทรงคุณวุฒิ    
จากหลากหลายสถาบัน ในสาขาวิชานั้นๆ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) พร้อมแนบหลักฐาน                     
ที่เก่ียวข้อง 
                               ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  โดย  ผู้เสนอขอ  ผู้มีส่วนร่วม (ระบุชื่อ)                           
                                                                                                                                 ..                                                                                                                                      
           (เม่ือปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
      ตามเกณฑ์ทีส่ภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด) 

  

 
    ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และผลงำนที่
น ำเสนอไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ 
 
    ลงชื่อ เจ้าของประวัติ 
     ( ) 
    ต าแหน่ง  
    วันที่ เดือน พ.ศ.  
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ส่วนที่ 2  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชา   รหัส              
อนุสาขาวิชา   รหัส                          

โดยวิธ ี  ปกติ   พิเศษ 
ของ      

สังกัด  ภาควิชา       
คณะ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า  
 นาย    นาง   นางสาว                                                เป็นผู้มีคุณสมบัติ                 

 ครบถ้วน   ไม่ครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 
 
  ลงชื่อ .                                  
                                     (                          ) 
     ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา               
                              วันที่  เดือน     พ.ศ.      
 
 ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำ 
  

 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  นาย   นาง   นางสาว                                     
เป็นผู้มีคุณสมบัติ   เข้าข่าย    ไม่เข้าข่าย  ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
 
 
  ลงชื่อ .                                  
                                     (                          ) 
  ต าแหน่ง คณบดี                         
                              วันที่  เดือน     พ.ศ.      
 
 
 
 
 
 
 


