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แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 

ส่วนที่  ๑  :  แบบประวัตสิ่วนตัวและผลงานทางวชิาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอด ารงต าแหน่ง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 โดย [วิธีปกติ / วิธีพิเศษ]  

ในสาขาวิชา  [สาขาวิชาที่ขอ] ของ [ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอ] 
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา [ชื่อหลักสูตร]  [ชื่อสาขาวิชา] 
คณะ [ชื่อคณะ]  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

_________________ 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑  วัน  เดือน  ปีเกิด  [วัน เดือน ปีเกิด] 
     ๑.๒  อายุ  [อายุ]  ปี 
     ๑.๓  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  (โปรดระบุชื่อเต็มและเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
 
 คุณวุฒิ ปี  พ.ศ.  ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

๑.๓.๑ [ตัวอย่าง 
วท.ด.] 

[ตัวอย่าง 
๒๕๔๘] 

[ตัวอย่าง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย] 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาเอก] 
๑.๓.๒ [ตัวอย่าง 

วท.ม.] 
[ตัวอย่าง 
๒๕๔๓] 

[ตัวอย่าง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย] 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาโท] 
๑.๓.๓ [ตัวอย่าง 

วท.บ.] 
[ตัวอย่าง 
๒๕๔๐] 

[ตัวอย่าง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย] 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์  [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี] 
๑.๓.๔ [ตัวอย่าง 

อนุปริญญา] 
[ตัวอย่าง 
๒๕๓๘] 

[ตัวอย่าง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย] 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์  [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับอนุปริญญา] 
 
   (ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุ
หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นั้น ๆ ด้วย) 
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๒.  ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง [ต าแหน่ง] รับเงินเดือน  [จ านวนเงินเดือน]  บาท 
     ๒.๒  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 
     ๒.๓  อายุราชการ [จ านวนปี] ปี [จ านวนเดือน] เดือน 
     ๒.๔  ต าแหน่งอื่น ๆ 
   ๒.๔.๑  [ตัวอย่าง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเคมี] 
   ๒.๔.๒  [ตัวอย่าง หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์] 
   ๒.๔.๓  [ตัวอย่าง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ] 
   ๒.๔.๔  [ตัวอย่าง ประธานสภาคณาจารย์] 
   ๒.๔.๕  [ตัวอย่าง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน] 
 
๓.  ภาระงานย้อนหลัง  ๓  ปี  (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
     ๓.๑  งานสอน  (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี  หรือบัณฑิตศึกษา) 
 

ระดับ รายวิชาที่สอน 
(รหัส/ชื่อวิชา) 

ชั่วโมง/สัปดาห ์ เปิดสอนภาค/ 
ปีการศึกษา 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร]ี 

[ตัวอย่าง  
๔๐๒๒๔๕๐ หลักเคมีอินทรีย์ ๒ 
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์ส าหรับ  
                ครูวิทยาศาสตร ์
๔๐๒๒๗๒๔ เคมีสะอาด 
๔๐๒๓๖๐๖ เทคนิคการเตรียม 
                สารละลาย] 

[ตัวอย่าง  
(๒-๒-๕) 
(๒-๒-๕) 

 
(๒-๐-๔) 
(๒-๐-๔)] 

 

[ตัวอย่าง  
๑/๒๕๕๓ 
๑/๒๕๕๓ 

 
๑/๒๕๕๓ 
๑/๒๕๕๓ 

 
[ตัวอย่าง 

ปริญญาตร ี
 

ปริญญาตร]ี 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์ส าหรับ  
                ครูวิทยาศาสตร ์
๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์] 

[ตัวอย่าง  
(๒-๒-๕) 

 
(๓-๐-๖)] 

[ตัวอย่าง  
๒/๒๕๕๓ 

 
๒/๒๕๕๓] 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร]ี 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๑๑๐๕ เคมี ๑ 
๔๐๒๒๒๐๖ เคมีอนินทรีย์ส าหรบั 
                ครูวิทยาศาสตร ์
๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์ 
๙๐๐๐๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อ 
                คุณภาพชีวิต] 

[ตัวอย่าง  
(๓-๐-๖) 
(๒-๒-๕) 

 
(๓-๐-๖) 
(๓-๐-๖)] 

[ตัวอย่าง  
๑/๒๕๕๔ 
๑/๒๕๕๔ 

 
๑/๒๕๕๔ 
๑/๒๕๕๔] 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตร]ี 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์ส าหรับ  
                ครูวิทยาศาสตร]์ 

[ตัวอย่าง  
(๒-๒-๕)] 

[ตัวอย่าง  
๒/๒๕๕๔] 
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ระดับ รายวิชาที่สอน 
(รหัส/ชื่อวิชา) 

ชั่วโมง/สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ 
ปีการศึกษา 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาตรี] 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๑๑๐๘ เคมีทั่วไป 
๔๐๒๒๑๐๑ เคมีทั่วไป ๒ 
๔๐๒๒๒๐๖ เคมีอนินทรีย์ส าหรับ 
                ครูวิทยาศาสตร์
๔๐๒๒๖๑๖ เคมีวิเคราะห์] 

[ตัวอย่าง  
(๓-๐-๖) 
 (๓-๐-๖) 
 (๒-๒-๕) 

 
(๓-๐-๖)] 

[ตัวอย่าง  
๑/๒๕๕๕ 
๑/๒๕๕๕ 
๑/๒๕๕๕ 

 
๑/๒๕๕๕] 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาตรี] 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๒๖๑๖ เคมีวิเคราะห์ 
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์ส าหรับ  
                ครูวิทยาศาสตร์ 
๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์] 

[ตัวอย่าง  
(๒-๒-๕) 
(๒-๒-๕) 

 
(๓-๐-๖)] 

[ตัวอย่าง  
๒/๒๕๕๕ 
๒/๒๕๕๕ 

 
๒/๒๕๕๕] 

 
     ๓.๒  งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 

๓.๒.๑ [ตัวอย่าง การตรวจหาและการแสดงออกของเอนไซม์ไคติเนสจากกระถินบ้าน       
(๒ ปี)] 

๓.๒.๒ [ตัวอย่าง การตรวจหาและคุณสมบัติของเอนไซมไคติเนสในข้าวดอกมะลิ ๑๐๕     
(๒ ปี)] 

๓.๒.๓ [ตัวอย่าง การแสดงออกของเอนไซม์ไคติเนสจากกระถินบ้านในข้าวไทยและข้าว
ญี่ปุ่น (๓ ปี)] 

 
     ๓.๓  งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๓.๑ [ตัวอย่าง อบรมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยลงสู่ชุมชน (ต าบลสวนพริกไทย และ
ต าบลชีน้ าร้าย) (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)] 

๓.๒.๒ [ตัวอย่าง อบรมการท าผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพ ียงแก่
บุคคลทั่วไป (๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์] 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

[ตัวอย่าง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ดูแลงาน
วิชาการของส านัก ในด้านงานหลักสูตร งานรับสมัคร งานแผนการเรียน งานตารางสอนตารางสอบ 
งานอาจารย์พิเศษ งานสหกิจศึกษา งานวารสาร และงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ] 
 
     ๓.๕  งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

-  
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๔.  ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ๔.๑.๑  [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
หนังสือ/บทความทางวิชาการ] 

[ตัวอย่าง] 
๔.๑.๑.๑  [ส าเนียง อภิสันติยาคม. (๒๕๕๔). การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิซ 

กับวัสดุคอมโพสิต. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 11(1), 82-94.] 
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 

[ตัวอย่าง] 
๔.๑.๑.๒  [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๖). Preparation of Solid Chain 

Transfer Agent for RAFT Polymerization Based 
on S-Methoxycarbonylphenylmethyl 
Dithiobenzoate Structure. ในการปะชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ ๓ 
วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.  
(๕๙๕-๖๐๓). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์.] 

       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 

[ตัวอย่าง] 
๔.๑.๑.๓  [ณพัฐอร  บุวฉุน. (๒๕๕๕). เคมีพื้นฐาน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๓๔๕ หน้า] 
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
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   ๔.๑.๒  เอกสารประกอบการสอน 
๔.๑.๒.๑  [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๕). เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น. ปทุมธานี: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
๑๔๗ หน้า] 

       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
  

         ลงชื่อ ...................................................... เจ้าของประวัติ 
([ชื่อ นามสกุล]) 

ต าแหน่ง อาจารย์ 
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 
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ส่วนที่  ๒ :  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบญัชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วิธีปกติ      วิธีพิเศษ 
 
ในสาขาวิชา [สาขาวิชา] 

ของ [นาย/นาง/นางสาว ชื่อ นามสกุล] 

สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา [ชื่อหลักสูตร]  [ชื่อสาขาวิชา] 
คณะ[ชื่อคณะ]  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

______________ 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า [นาย/นาง/
นางสาว ชื่อ นามสกุล] เป็นผู้มีคุณสมบัติ    ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
      ([ชื่อ นามสกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร]) 

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร[ชื่อหลักสูตร] 
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  [นาย/นาง/นางสาว ชื่อ นามสกุล] เป็นผู้มีคุณสมบัติ    เข้าข่าย         
  ไม่เข้าข่าย  ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
   ([ชื่อ นามสกุล คณบดี]) 
ต าแหน่ง คณบดี [ชื่อคณะ] 

วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 
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แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   (แบบ  ก.พ.อ.   ๐๓) 
 

ส่วนที่  ๑  :  แบบประวัตสิ่วนตัวและผลงานทางวชิาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอด ารงต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ 
 โดย [วิธีปกติ / วิธีพิเศษ]  

ในสาขาวิชา  [สาขาวิชาที่ขอ] ของ [ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอ] 
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา [ชื่อหลักสูตร]  [ชื่อสาขาวิชา] 
คณะ [ชื่อคณะ]  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

_________________ 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑  วัน  เดือน  ปีเกิด  [วัน เดือน ปีเกิด] 
     ๑.๒  อายุ  [อายุ]  ปี 
     ๑.๓  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  (โปรดระบุชื่อเต็มและเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
 
 คุณวุฒิ ปี  พ.ศ.  ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

๑.๓.๑ [ตัวอย่าง 
วท.ด.] 

[ตัวอย่าง 
๒๕๔๘] 

[ตัวอย่าง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย] 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาเอก] 
๑.๓.๒ [ตัวอย่าง 

วท.ม.] 
[ตัวอย่าง 
๒๕๔๓] 

[ตัวอย่าง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย] 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาโท] 
๑.๓.๓ [ตัวอย่าง 

วท.บ.] 
[ตัวอย่าง 
๒๕๔๐] 

[ตัวอย่าง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย] 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์  [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี] 
๑.๓.๔ [ตัวอย่าง 

อนุปริญญา] 
[ตัวอย่าง 
๒๕๓๘] 

[ตัวอย่าง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย] 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์  [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับอนุปริญญา] 
 
   (ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุ
หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นั้น ๆ ด้วย) 
 
 
 



 262 

๒.  ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง [ต าแหน่ง] รับเงินเดือน  [จ านวนเงินเดือน]  บาท 
     ๒.๒  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 
     ๒.๓  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา [สาขาวิชาที่ได้] 
   เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 
     ๒.๔  อายุราชการ [จ านวนปี] ปี [จ านวนเดือน] เดือน 
     ๒.๕  ต าแหน่งอื่น ๆ 
   ๒.๕.๑  [ตัวอย่าง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเคมี] 
   ๒.๕.๒  [ตัวอย่าง หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์] 
   ๒.๕.๓  [ตัวอย่าง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ] 
   ๒.๕.๔  [ตัวอย่าง ประธานสภาคณาจารย์] 
   ๒.๕.๕  [ตัวอย่าง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน] 
 
๓.  ภาระงานย้อนหลัง  ๓  ปี  (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
     ๓.๑  งานสอน  (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี  หรือบัณฑิตศึกษา) 
 

ระดับ รายวิชาที่สอน 
(รหัส/ชื่อวิชา) 

ชั่วโมง/สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ 
ปีการศึกษา 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี] 

[ตัวอย่าง  
๔๐๒๒๔๕๐ หลักเคมีอินทรีย์ ๒ 
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์ส าหรับ  
                ครูวิทยาศาสตร์ 
๔๐๒๒๗๒๔ เคมีสะอาด 
๔๐๒๓๖๐๖ เทคนิคการเตรียม 
                สารละลาย] 

[ตัวอย่าง  
(๒-๒-๕) 
(๒-๒-๕) 

 
(๒-๐-๔) 
(๒-๐-๔)] 

 

[ตัวอย่าง  
๑/๒๕๕๓ 
๑/๒๕๕๓ 

 
๑/๒๕๕๓ 
๑/๒๕๕๓ 

 
[ตัวอย่าง 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาตรี] 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์ส าหรับ  
                ครูวิทยาศาสตร์ 
๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์] 

[ตัวอย่าง  
(๒-๒-๕) 

 
(๓-๐-๖)] 

[ตัวอย่าง  
๒/๒๕๕๓ 

 
๒/๒๕๕๓] 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี] 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๑๑๐๕ เคมี ๑ 
๔๐๒๒๒๐๖ เคมีอนินทรีย์ส าหรับ 
                ครูวิทยาศาสตร์ 
๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์ 
๙๐๐๐๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อ

คุณภาพชีวิต] 

[ตัวอย่าง  
(๓-๐-๖) 
(๒-๒-๕) 

 
(๓-๐-๖) 
(๓-๐-๖)] 

[ตัวอย่าง  
๑/๒๕๕๔ 
๑/๒๕๕๔ 

 
๑/๒๕๕๔ 
๑/๒๕๕๔] 
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ระดับ รายวิชาที่สอน 
(รหัส/ชื่อวิชา) 

ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

เปิดสอนภาค/ 
ปีการศึกษา 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตรี] 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์ส าหรับ  
                ครูวิทยาศาสตร์] 

[ตัวอย่าง  
(๒-๒-๕)] 

[ตัวอย่าง  
๒/๒๕๕๔] 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาตรี] 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๑๑๐๘ เคมีทั่วไป 
๔๐๒๒๑๐๑ เคมีทั่วไป ๒ 
๔๐๒๒๒๐๖ เคมีอนินทรีย์ส าหรับ 
                ครูวิทยาศาสตร์
๔๐๒๒๖๑๖ เคมีวิเคราะห์] 

[ตัวอย่าง  
(๓-๐-๖) 
 (๓-๐-๖) 
 (๒-๒-๕) 

 
(๓-๐-๖)] 

[ตัวอย่าง  
๑/๒๕๕๕ 
๑/๒๕๕๕ 
๑/๒๕๕๕ 

 
๑/๒๕๕๕] 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาตรี] 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๒๖๑๖ เคมีวิเคราะห์ 
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์ส าหรับ  
                ครูวิทยาศาสตร์ 
๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์] 

[ตัวอย่าง  
(๒-๒-๕) 
(๒-๒-๕) 

 
(๓-๐-๖)] 

[ตัวอย่าง  
๒/๒๕๕๕ 
๒/๒๕๕๕ 

 
๒/๒๕๕๕] 

 
     ๓.๒  งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 

๓.๒.๑ [ตัวอย่าง การตรวจหาและการแสดงออกของเอนไซม์ไคติเนสจากกระถินบ้าน      
(๒ ปี)] 

๓.๒.๒ [ตัวอย่าง การตรวจหาและคุณสมบัติของเอนไซมไคติเนสในข้าวดอกมะลิ ๑๐๕     
(๒ ปี)] 

๓.๒.๓ [ตัวอย่าง การแสดงออกของเอนไซม์ไคติเนสจากกระถินบ้านในข้าวไทยและข้าว
ญี่ปุ่น (๓ ปี)] 

 
     ๓.๓  งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๓.๑ [ตัวอย่าง อบรมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยลงสู่ชุมชน (ต าบลสวนพริกไทย และ
ต าบลชีน้ าร้าย) (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)] 

๓.๒.๒ [ตัวอย่าง อบรมการท าผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพ ียงแก่
บุคคลทั่วไป (๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์] 
 
     ๓.๔  งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อ
สัปดาห์) 

[ตัวอย่าง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ ดูแลงาน
วิชาการของส านัก ในด้านงานหลักสูตร งานรับสมัคร งานแผนการเรียน งานตารางสอนตารางสอบ 
งานอาจารย์พิเศษ งานสหกิจศึกษา งานวารสาร และงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ] 
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     ๓.๕  งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
-  

 
๔.  ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ๔.๑.๑  [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
หนังสือ/บทความทางวิชาการ] 

[ตัวอย่าง] 
๔.๑.๑.๑  [ส าเนียง อภิสันติยาคม. (๒๕๕๔). การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิซ 

กับวัสดุคอมโพสิต. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 11(1), 82-94.] 
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 

[ตัวอย่าง] 
๔.๑.๑.๒  [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๖). Preparation of Solid Chain 

Transfer Agent for RAFT Polymerization Based on  
S-Methoxycarbonylphenylmethyl Dithiobenzoate 
Structure. ในการปะชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.  
(๕๙๕-๖๐๓). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์.] 

       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 

[ตัวอย่าง] 
๔.๑.๑.๓  [ณพัฐอร  บุวฉุน. (๒๕๕๕). เคมีพื้นฐาน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๓๔๕ หน้า] 
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       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๑.๒  เอกสารประกอบการสอน 

๔.๑.๒.๑  [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๕). เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น. ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
๑๔๗ หน้า] 

       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

๔.๒  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   ๔.๒.๑  [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน] 

[ตัวอย่าง] 
๔.๒.๑.๑  [ส าเนียง อภิสันติยาคม. (๒๕๕๔). การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิซ 

กับวัสดุคอมโพสิต. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 11(1), 82-94.] 
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
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[ตัวอย่าง] 
๔.๒.๑.๒  [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๖). Preparation of Solid Chain 

Transfer Agent for RAFT Polymerization Based 
on S-Methoxycarbonylphenylmethyl 
Dithiobenzoate Structure. ในการปะชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ ๓ 
วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.  
(๕๙๕-๖๐๓). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์.] 

       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 

 
และผลงานแต่งหรือเรียบเรียง [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ต ารา/

หนังสือ] 
[ตัวอย่าง] 
๔.๒.๑.๓  [ณพัฐอร  บุวฉุน. (๒๕๕๕). เคมีพื้นฐาน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๓๔๕ หน้า] 
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๒.๒  เอกสารค าสอน 

๔.๒.๒.๑  [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๕). เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น. ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
๑๔๗ หน้า] 

       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
  

         ลงชื่อ ...................................................... เจ้าของประวัติ 
([ชื่อ นามสกุล]) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 
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ส่วนที่  ๒ :  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบญัชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ [วิธีปกติ / วิธีพิเศษ] 
 
ในสาขาวิชา [สาขาวิชา] 

ของ [นาย/นาง/นางสาว ชื่อ นามสกุล] 

สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา [ชื่อหลักสูตร]  [ชื่อสาขาวิชา] 
คณะ[ชื่อคณะ]  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

______________ 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า [นาย/นาง/
นางสาว ชื่อ นามสกุล] เป็นผู้มีคุณสมบัติ    ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
      ([ชื่อ นามสกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร]) 

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร[ชื่อหลักสูตร] 
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  [นาย/นาง/นางสาว ชื่อ นามสกุล] เป็นผู้มีคุณสมบัติ    เข้าข่าย         
  ไม่เข้าข่าย  ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์    
 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
   ([ชื่อ นามสกุล คณบดี]) 
ต าแหน่ง คณบดี [ชื่อคณะ] 

วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 
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แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   (แบบ  ก.พ.อ.   ๐๓) 
 

ส่วนที่  ๑  :  แบบประวัตสิ่วนตัวและผลงานทางวชิาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง     ศาสตราจารย์ โดย[วิธีปกติ วิธีที่ ๑/วิธีปกติ วิธีที่ ๒/วิธีพิเศษ] 

ในสาขาวิชา  [สาขาวิชาที่ขอ] ของ [ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอ] 
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา [ชื่อหลักสูตร]  [ชื่อสาขาวิชา] 
คณะ [ชื่อคณะ]  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

_________________ 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑  วัน  เดือน  ปีเกิด  [วัน เดือน ปีเกิด] 
     ๑.๒  อายุ  [อายุ]  ปี 
     ๑.๓  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  (โปรดระบุชื่อเต็มและเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
 
 คุณวุฒิ ปี  พ.ศ.  ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

๑.๓.๑ [ตัวอย่าง 
วท.ด.] 

[ตัวอย่าง 
๒๕๔๘] 

[ตัวอย่าง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย] 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาเอก] 
๑.๓.๒ [ตัวอย่าง 

วท.ม.] 
[ตัวอย่าง 
๒๕๔๓] 

[ตัวอย่าง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย] 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาโท] 
๑.๓.๓ [ตัวอย่าง 

วท.บ.] 
[ตัวอย่าง 
๒๕๔๐] 

[ตัวอย่าง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย] 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์  [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี] 
๑.๓.๔ [ตัวอย่าง 

อนุปริญญา] 
[ตัวอย่าง 
๒๕๓๘] 

[ตัวอย่าง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย] 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์  [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับอนุปริญญา] 
 
   (ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุ
หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นั้น ๆ ด้วย) 
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๒.  ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง [ต าแหน่ง] รับเงินเดือน  [จ านวนเงินเดือน]  บาท 
     ๒.๒  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 
     ๒.๓  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา [สาขาวิชาที่ได้] 
   เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 
     ๒.๔  ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา [สาขาวิชาที่ได้] 
   เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 
     ๒.๕  อายุราชการ [จ านวนปี] ปี [จ านวนเดือน] เดือน 
     ๒.๖  ต าแหน่งอื่น ๆ 
   ๒.๖.๑  [ตัวอย่าง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเคมี] 
   ๒.๖.๒  [ตัวอย่าง หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์] 
   ๒.๖.๓  [ตัวอย่าง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ] 
   ๒.๖.๔  [ตัวอย่าง ประธานสภาคณาจารย์] 
   ๒.๖.๕  [ตัวอย่าง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน] 
 
๓.  ภาระงานย้อนหลัง  ๓  ปี  (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
     ๓.๑  งานสอน  (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี  หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาที่สอน 
(รหัส/ชื่อวิชา) 

ชั่วโมง/สัปดาห ์ เปิดสอนภาค/ 
ปีการศึกษา 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร]ี 

[ตัวอย่าง  
๔๐๒๒๔๕๐ หลักเคมีอินทรีย์ ๒ 
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์ส าหรับ  
                ครูวิทยาศาสตร ์
๔๐๒๒๗๒๔ เคมีสะอาด 
๔๐๒๓๖๐๖ เทคนิคการเตรียม 
                สารละลาย] 

[ตัวอย่าง  
(๒-๒-๕) 
(๒-๒-๕) 

 
(๒-๐-๔) 
(๒-๐-๔)] 

 

[ตัวอย่าง  
๑/๒๕๕๓ 
๑/๒๕๕๓ 

 
๑/๒๕๕๓ 
๑/๒๕๕๓ 

 
[ตัวอย่าง 

ปริญญาตร ี
 

ปริญญาตร]ี 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์ส าหรับ  
                ครูวิทยาศาสตร ์
๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์] 

[ตัวอย่าง  
(๒-๒-๕) 

 
(๓-๐-๖)] 

[ตัวอย่าง  
๒/๒๕๕๓ 

 
๒/๒๕๕๓] 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร]ี 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๑๑๐๕ เคมี ๑ 
๔๐๒๒๒๐๖ เคมีอนินทรีย์ส าหรบั 

          ครูวิทยาศาสตร ์
๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์ 
๙๐๐๐๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อ 

คุณภาพชีวิต] 

[ตัวอย่าง  
(๓-๐-๖) 
(๒-๒-๕) 

 
(๓-๐-๖) 
(๓-๐-๖)] 

[ตัวอย่าง  
๑/๒๕๕๔ 
๑/๒๕๕๔ 

 
๑/๒๕๕๔ 
๑/๒๕๕๔] 
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ระดับ รายวิชาที่สอน 
(รหัส/ชื่อวิชา) 

ชั่วโมง/สัปดาห ์ เปิดสอนภาค/ 
ปีการศึกษา 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตร]ี 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์ส าหรับ  
                ครูวิทยาศาสตร]์ 

[ตัวอย่าง  
(๒-๒-๕)] 

[ตัวอย่าง  
๒/๒๕๕๔] 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

 
ปริญญาตร]ี 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๑๑๐๘ เคมีทั่วไป 
๔๐๒๒๑๐๑ เคมีทั่วไป ๒ 
๔๐๒๒๒๐๖ เคมีอนินทรีย์ส าหรบั 
                ครูวิทยาศาสตร์
๔๐๒๒๖๑๖ เคมีวิเคราะห์] 

[ตัวอย่าง  
(๓-๐-๖) 
 (๓-๐-๖) 
 (๒-๒-๕) 

 
(๓-๐-๖)] 

[ตัวอย่าง  
๑/๒๕๕๕ 
๑/๒๕๕๕ 
๑/๒๕๕๕ 

 
๑/๒๕๕๕] 

[ตัวอย่าง 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

 
ปริญญาตร]ี 

[ตัวอย่าง 
๔๐๒๒๖๑๖ เคมีวิเคราะห์ 
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์ส าหรับ  
                ครูวิทยาศาสตร ์
๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์] 

[ตัวอย่าง  
(๒-๒-๕) 
(๒-๒-๕) 

 
(๓-๐-๖)] 

[ตัวอย่าง  
๒/๒๕๕๕ 
๒/๒๕๕๕ 

 
๒/๒๕๕๕] 

 
     ๓.๒  งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 

๓.๒.๑ [ตัวอย่าง การตรวจหาและการแสดงออกของเอนไซม์ไคติเนสจากกระถินบ้าน     
(๒ ปี)] 

๓.๒.๒ [ตัวอย่าง การตรวจหาและคุณสมบัติของเอนไซมไคติเนสในข้าวดอกมะลิ ๑๐๕    
(๒ ปี)] 

๓.๒.๓ [ตัวอย่าง การแสดงออกของเอนไซม์ไคติเนสจากกระถินบ้านในข้าวไทยและข้าว
ญี่ปุ่น (๓ ปี)] 

 
     ๓.๓  งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๓.๑ [ตัวอย่าง อบรมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยลงสู่ชุมชน (ต าบลสวนพริกไทย และ
ต าบลชีน้ าร้าย) (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)] 

๓.๒.๒ [ตัวอย่าง อบรมการท าผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพ ียงแก่
บุคคลทั่วไป (๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์] 
 
     ๓.๔  งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อ
สัปดาห์) 

[ตัวอย่าง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ดูแลงาน
วิชาการของส านัก ในด้านงานหลักสูตร งานรับสมัคร งานแผนการเรียน งานตารางสอนตารางสอบ 
งานอาจารย์พิเศษ งานสหกิจศึกษา งานวารสาร และงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ] 
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     ๓.๕  งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
-  

 
๔.  ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ๔.๑.๑  [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
หนังสือ/บทความทางวิชาการ] 

[ตัวอย่าง] 
๔.๑.๑.๑  [ส าเนียง อภิสันติยาคม. (๒๕๕๔). การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิซ 

กับวัสดุคอมโพสิต. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 11(1), 82-94.] 
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 

[ตัวอย่าง] 
๔.๑.๑.๒  [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๖). Preparation of Solid Chain 

Transfer Agent for RAFT Polymerization Based 
on S-Methoxycarbonylphenylmethyl 
Dithiobenzoate Structure. ในการปะชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ ๓ 
วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.  
(๕๙๕-๖๐๓). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์.] 

       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 

[ตัวอย่าง] 
๔.๑.๑.๓  [ณพัฐอร  บุวฉุน. (๒๕๕๕). เคมีพื้นฐาน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๓๔๕ หน้า] 
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       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๑.๒  เอกสารประกอบการสอน 

๔.๑.๒.๑  [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๕). เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น. ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
๑๔๗ หน้า] 

       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

๔.๒  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   ๔.๒.๑  [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
หนังสือ/บทความทางวิชาการ] 

[ตัวอย่าง] 
๔.๒.๑.๑  [ส าเนียง อภิสันติยาคม. (๒๕๕๔). การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิซ 

กับวัสดุคอมโพสิต. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 11(1), 82-
94.] 

       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
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[ตัวอย่าง] 
๔.๒.๑.๒  [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๖). Preparation of Solid Chain 

Transfer Agent for RAFT Polymerization Based 
on S-Methoxycarbonylphenylmethyl 
Dithiobenzoate Structure. ในการปะชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ ๓ 
วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.  
(๕๙๕-๖๐๓). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์.] 

       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 

 
และผลงานแต่งหรือเรียบเรียง [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  ต ารา/

หนังสือ]  
[ตัวอย่าง] 
๔.๒.๑.๓  [ณพัฐอร  บุวฉุน. (๒๕๕๕). เคมีพื้นฐาน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๓๔๕ หน้า] 
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๒.๒  เอกสารค าสอน 

๔.๒.๒.๑  [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๕). เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น. ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
๑๔๗ หน้า] 

       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

๔.๓  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 
   ๔.๓.๑  [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน] 

[ตัวอย่าง] 
๔.๓.๑.๑  [ส าเนียง อภิสันติยาคม. (๒๕๕๔). การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิซ 

กับวัสดุคอมโพสิต. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 11(1), 82-94.] 
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 

[ตัวอย่าง] 
๔.๓.๑.๒  [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๖). Preparation of Solid Chain 

Transfer Agent for RAFT Polymerization Based 
on S-Methoxycarbonylphenylmethyl 
Dithiobenzoate Structure. ในการปะชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ ๓ 
วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.  
(๕๙๕-๖๐๓). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์.] 

       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
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และมีผลงานแต่งหรือเรียบเรียง [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ต ารา/
หนังสือ] 

[ตัวอย่าง] 
๔.๓.๑.๓  [ณพัฐอร  บุวฉุน. (๒๕๕๕). เคมีพื้นฐาน. ปทมุธานี: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๓๔๕ หน้า] 
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๓.๒  เอกสารค าสอน 

๔.๓.๒.๑  [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๕). เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น. ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
๑๔๗ หน้า] 

       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
  

         ลงชื่อ ...................................................... เจ้าของประวัติ 
([ชื่อ นามสกุล]) 

ต าแหน่ง อาจารย์ 
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 
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ส่วนที่  ๒ :  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบญัชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ [วิธีปกติ วิธีที่ ๑/วิธีปกติ วิธีที่ ๒/วิธีพิเศษ] 
 
ในสาขาวิชา [สาขาวิชา] 

ของ [นาย/นาง/นางสาว ชื่อ นามสกุล] 

สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา [ชื่อหลักสูตร]  [ชื่อสาขาวิชา] 
คณะ[ชื่อคณะ]  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

______________ 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า [นาย/นาง/นางสาว 
ชื่อ นามสกุล] เป็นผู้มีคุณสมบัติ    ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
      ([ชื่อ นามสกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร]) 

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร[ชื่อหลักสูตร] 
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  [นาย/นาง/นางสาว ชื่อ นามสกุล] เป็นผู้มีคุณสมบัติ    เข้าข่าย         
  ไม่เข้าข่าย  ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์    
 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
   ([ชื่อ นามสกุล คณบดี]) 
ต าแหน่ง คณบดี [ชื่อคณะ] 

วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.] 
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แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
 
ส่วนที่  ๑  :  แบบประวัตสิ่วนตัวและผลงานทางวชิาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง       ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ 

 โดย      วิธีปกติ         วิธีพิเศษ 
   ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ       วิธีที่  ๑      วิธีที่  ๒ 
   ศาสตราจารย์โดยวิธี

พิเศษ 
 

ในสาขาวิชา  ..................................................... ของ  ............................................................. 
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา............................................................................................................... 
คณะ.................................................  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

_________________ 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑  วัน  เดือน  ปีเกิด  .................................................................... 
     ๑.๒  อายุ  ...........  ปี 
     ๑.๓  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  (โปรดระบุชื่อเต็มและเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
 คุณวุฒิ ปี  พ.ศ.  ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
๑.๓.๑    
ชื่อวิทยานิพนธ์ 
๑.๓.๒    
ชื่อวิทยานิพนธ์ 
๑.๓.๓    
ชื่อวิทยานิพนธ์ 
๑.๓.๔    
ชื่อวิทยานิพนธ์ 
๑.๓.๕    
ชื่อวิทยานิพนธ์ 
   (ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุ
หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นั้น ๆ ด้วย) 
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๒.  ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง .............................. รับเงินเดือน  ........................  บาท 
     ๒.๒  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ............... 
     ๒.๓  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ..................................................... 
   เมื่อวันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ............... 
     ๒.๔  ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ........................................................ 
   เมื่อวันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ............... 
     ๒.๕  อายุราชการ .......... ปี ............... เดือน 
     ๒.๖  ต าแหน่งอื่น ๆ 
   ๒.๖.๑  ...................................................... 
   ๒.๖.๒  ...................................................... 
   ๒.๖.๓  ...................................................... 
   ๒.๖.๔  ...................................................... 
   ๒.๖.๕  ...................................................... 
 
๓.  ภาระงานย้อนหลัง  ๓  ปี  (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
     ๓.๑  งานสอน  (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี  หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาที่สอน 
(รหัส/ชื่อวิชา) 

ชั่วโมง/สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 

    
    
    
    
    
    

 
     ๓.๒  งานวิจัย (โปรดระบเุรื่องท่ีท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓  งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
     ๓.๔  งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
     ๓.๕  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
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๔.  ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
    ๔.๑.๑.๑  ..............................................................................................................  
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๑.๑.๒  .............................................................................................................  
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๑.๑.๓  .............................................................................................................  
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
    ๔.๑.๒.๑  ..............................................................................................................  
       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๑.๒.๒  .............................................................................................................  
       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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    ๔.๑.๒.๓  .............................................................................................................  
       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๑.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
    ๔.๑.๓.๑  ................................................................................ .............................. 
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๑.๓.๒  .............................................................................................................  
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๑.๓.๓  .............................................................................................................  
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๑.๔  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 
    ๔.๑.๔.๑  .............................................................................................................  
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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    ๔.๑.๔.๒  ............................................................................................................. 
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๑.๔.๓  .............................................................................................................  
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๑.๕  เอกสารประกอบการสอน 
    ๔.๑.๕.๑  ................................................................. ............................................ 
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
     ๔.๒  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   ๔.๒.๑  ผลงานวิจัย 
    ๔.๒.๑.๑  ............................................................................................... .............. 
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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    ๔.๒.๑.๒  .............................................................................................................  
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เม่ือปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๒.๑.๓  .............................................................................................................  
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
   ๔.๒.๒  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
    ๔.๒.๒.๑  .............................................................................................................  
       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอ
ก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๒.๒.๒  .............................................................................................................  
       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอ
ก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๒.๒.๓  .............................................................................................................  
       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอ
ก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๒.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
    ๔.๒.๓.๑  ......................................................................................... .................... 
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หรือรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
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       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๒.๓.๒  .............................................................................................................  
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หรือรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๒.๓.๓  ............................................................................................................. 
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หรือรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๒.๔  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต าราหรือหนังสือ 
    ๔.๒.๔.๑  .............................................................................................................  
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๒.๔.๒  .............................................................................................................  
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หรือรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เม่ือปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๒.๔.๓  .............................................................................................................  
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หรือรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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   ๔.๒.๕  เอกสารค าสอน 
    ๔.๒.๕.๑  .............................................................................................................  
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เม่ือปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
     ๔.๓  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 
   ๔.๓.๑  ผลงานวิจัย 
    ๔.๓.๑.๑  ............................................................................................................. 
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เม่ือปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๓.๑.๒  .............................................................................................................  
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๓.๑.๓  .............................................................................................................  
       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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   ๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
    ๔.๓.๒.๑  .............................................................................................................  
       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่ง
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๓.๒.๒  .............................................................................................................  
       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่ง
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๓.๒.๓  .................................................................... ......................................... 
       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่ง
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๓.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
    ๔.๓.๓.๑  .............................................................................................................  
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๓.๓.๒  .............................................................................................................  
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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    ๔.๓.๓.๓  ............................................................................................................. 
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๓.๔  ผลงานแต่งต ารา  หรือหนังสือ 
    ๔.๓.๔.๑  ......................................................................................................... .... 
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๓.๔.๒  .............................................................................................................  
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
    ๔.๓.๔.๓  .................................................................................................. ........... 
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๓.๕  เอกสารค าสอน 
    ๔.๓.๕.๑  .............................................................................................................  
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
  
 

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

ต าแหน่ง  ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. ............. 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................... ต าแหน่ง 
....................................... 
ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็น.............................ในสาขาวิชา
................................ 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... 
(..........................................................) 
ต าแหน่ง  ............................................. 

วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. ............. 
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ส่วนที่  ๒ :  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบญัชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  วิธีปกติ      วิธีพิเศษ 
  ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ       วิธีที่  ๑      วิธีที่  ๒ 
  ศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
ในสาขาวิชา  
............................................................. 

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

สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา
......................................................................................................................... 
คณะ............................................................  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

______________ 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์             
  ศาสตราจารย์  แล้วเห็นว่า    นาย    นาง    นางสาว ............................................... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ    ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 
 

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

ต าแหน่ง ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า / 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............... 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า    นาย    นาง    นางสาว ................................................... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ    เข้าข่าย    ไม่เข้าข่าย  ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง    
   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์     รองศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์ 
 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
   (...............................................................) 
ต าแหน่ง .................................................... 

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


