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 เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ส าหรับข้าราชการ 
พ.ศ. 2561 

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

1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ส่วนที่  1  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 

 แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง    

                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
                                                          โดยวธิี......................... 

ในสาขาวิชา      
                                   (เชี่ยวชาญ....................................................................) 
                    ของ  (นาย/นาง/นางสาว)............................................... 

 ข้าราชการ   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 (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา  โดยเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ และกรณี
ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
๑.๓.๑ …………………………………… ………………… …………………………………………………………… 
๑.๓.๒ …………………………………… ………………… …………………………………………………………… 
๑.๓.๓ …………………………………… ………………… …………………………………………………………… 
๑.๓.๔ …………………………………… ………………… …………………………………………………………… 
๑.๓.๕ …………………………………… ………………… …………………………………………………………… 

 
                 (ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์
และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 

 



๒ 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท                                                                                              .    
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 .                                                                                                  
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกโท                                                                                          .    
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 .                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                   
๒. ประวัติการรับราชการ/ปฏิบัติงาน 
 ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง                              รับเงินเดือน/ค่าจ้าง บาท 
 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.  
     ๒.๓   ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ)  ในสาขาวิชา              
             เมื่อวันที่           เดือน                  พ.ศ.               .      
     ๒.4   ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ)  ในสาขาวิชา              
             เมื่อวันที่           เดือน                  พ.ศ.               . 
 
  ( ในกรณีท่ีเคยบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า/อาจารย์พิเศษ                     ใน
สังกัดอ่ืน ให้ระบุต าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้นด้วย) 
 
              อายุราชการ              ปี                 เดือน  
 
 ๒.5 ต าแหน่งอื่นๆ 
  ๒.5.๑  
  ๒.5.๒  
  ๒.5.๓  
  ๒.5.๔  
  ๒.5.๕  
 
๓. ภาระงานย้อนหลัง  ๓  ปี  (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
 ๓.๑ งานสอน  (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี  หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาที่สอน ช.ม./สัปดาห ์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         
         
         
    

 ๓.๒ งานวิจัย  (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย  และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
                                                                                                                                 .                                                                                                  
                                                                                                                                 .                                                                                                  
.                                                                                                                                 .                                                                                                  
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 ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ  (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม  และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
                                                                                                                                 .                                                                                                  
                                                                                                                                 .                                                                                                  
                                                                                                                                 .                                                                                                  
 ๓.๔ งานบริหาร  (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง  และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
                                                                                                                                 .                                                                                                  
                                                                                                                                 .                                                                                                  
                                                                                                                                 .                                                                                                  
 ๓.๕ งานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน  และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
                                                                                                                                 .                                                                                                  
                                                                                                                                 .                                                                                                  
                                                                                                                                 .                                                                                                  
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    
            ๔.1.๑ ผลงานวิจัย 
 
   ๔.1.๑.๑                                                                                          

 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
                        ๔.1.๑.2                                                                                          

 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 

 
                         ๔.1.๑.3                                                                                               

 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
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                        (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เก่ียวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการหรืองานวิจัยที่
ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด หรือมีความเกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

 
            ๔.1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 
   ๔.1.2.1                                                                                                

   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
   ๔.1.2.2                                                                                                

   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
    
                       ๔.1.2.3                                                                                                

   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เม่ือปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 

 
  ๔.1.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 
   ๔.1.3.1                                                                                                 

   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
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   ๔.1.3.2                                                                                                
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
   ๔.1.3.3                                                                                                 

   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
  ๔.1.๔ ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ    
 
   ๔.1.๔.๑                                                                                      
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
     
                        ๔.1.๔.2                                                                                      
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
                         ๔.1.๔.3                                                                                      
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
 



๖ 

 

                         (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร 
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.) ่ 
                         (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีสวนร่วมในผลงาน 
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
     ๔.2  ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  ๔.2.๑ ผลงานวิจัย 
 

   ๔.2.๑.๑                                                                                              
    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
                        ๔.2.๑.2                                                                                                 
    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
                        ๔.2.๑.3                                                                                                 
    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
            ๔.2.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 

   ๔.2.2.1                                                                                          
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
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   ๔.2.2.2                                                                                          
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
    
                       ๔.2.2.3                                                                                          

   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 

 
  ๔.2.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 
   ๔.2.3.1                                                                                                 

   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
    
   ๔.2.3.2                                                                                                 

   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
   ๔.2.3.1                                                                                                 

   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

 



๘ 

 

     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
  ๔.2.๔ ต ารา หรือ หนังสือ  
 
   ๔.2.๔.๑                                                                                      
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
     
                                      ไม่เคยใช้  
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
   ๔.2.๔.2                                                                                      
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
     
                                      ไม่เคยใช้  
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
   ๔.2.๔.3                                                                                      
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
     
                                      ไม่เคยใช้  
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
                         (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร 
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.) ่ 
 
                         (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีสวนร่วมในผลงาน 
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 



๙ 

 

 ๔.3  ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 
  ๔.3.๑ ผลงานวิจัย 
 
   ๔.3.๑.๑                                                                                                 

 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
   ๔.3.๑.2                                                                                                 

 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
   ๔.3.๑.3                                                                                                 

 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
            ๔.3.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 
   ๔.3.2.1                                                                                                
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่  
 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
   ๔.3.2.2                                                                                                 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่  
 



๑๐ 

 

    ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
   ๔.3.2.3                                                                                                 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่  
 

    ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
  ๔.3.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 
   ๔.3.3.1                                                                                                 

   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่  
 

     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
   ๔.3.3.2                                                                                                

   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่  
 

     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
    
   ๔.3.3.3                                                                                                

   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่  
 

     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 



๑๑ 

 

  ๔.3.๔ ต ารา หรือ หนังสือ  
 
   ๔.3.๔.๑                                                                                      

   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่  
     
                                                          ไม่เคยใช้ 

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

   ๔.3.๔.๑                                                                                      
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่  
     
                                                          ไม่เคยใช้ 

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

   ๔.3.๔.๑                                                                                      
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่  
     
                                                          ไม่เคยใช้ 

     เคยใช้  (เมื่อปี  พ.ศ.         .และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ   
            ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด) 
 
                         (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร 
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยูในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.) ่ 
                         (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีสวนร่วมในผลงาน 
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และผลงานที่น าเสนอไม่ใช่ส่วนใด
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ ์
 
    ลงชื่อ เจ้าของประวัติ 
     ( ) 
    ต าแหน่ง  
    วันที่ เดือน พ.ศ.  



๑๒ 

 

ส่วนที่ 2   แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

  แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง     
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
ในสาขาวิชา      

   โดยวธิ ี     
ของ (นาย/นาง/นางสาว)      

สังกัด  ภาค/สาขาวิชา       
คณะ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

--------------------------------------- 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

  แล้วเห็นว่า แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว                                               
เป็นผู้มีคุณสมบัติ  (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 
  ลงชื่อ                                     .       
                                     (                                    ) 
            ต าแหน่ง ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาคหรือเทียบเท่า. 
                                   วันที ่       เดือน           พ.ศ.      
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
  
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว  .                                                 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ... (เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)... ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / 
รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)… 
 
  ลงชื่อ .                                        
                                     (                                 ) 
          ต าแหน่ง                        . 
                              วันที่      เดือน          พ.ศ.      


