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ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหผดู ํารง
ตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบัน อุด มศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.พ.อ. จึง กําหนดหลักเกณฑแ ละวิ ธีการประเมิ นคุณสมบั ติ
ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหใชประกาศ ก.พ.อ. นี้นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ที่รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๐ จะประเมินใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชาเดียวกับสาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยนั้น
ตองปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานตามที่ ก.พ.อ. กําหนด มีผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังตอไปนี้
(๑) ผลการสอน มี ชั่ ว โมงสอนประจํ า วิ ช าหนึ่ ง วิ ช าใดที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต รของ
สถาบันอุดมศึกษา
(๒) ผลงานทางวิ ช าการเพิ่ ม ขึ้ น ภายหลั ง จากได รั บ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ศาสตราจารย
ในสาขาวิ ช าเดิ ม และต อ งเป น ผลงานวิ จั ย ค น คว า ใหม ๆ หรื อ งานริ เ ริ่ ม อย า งอื่ น ที่ ยั ง ผลให เ กิ ด
ความกาวหนาทางวิชาการ ซึ่งเปนผลงานในสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง
เปนศาสตราจารย เชน ผลงานวิจัย ตํารา หนังสือ หรืองานริเริ่มอยางอื่นที่ยังผลใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการ และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
กรณีที่มีผูมีสวนรวมหลายคน ใหผูมีสวนรวมสงหลักฐานรับรองการมีสวนรวมในผลงานวา
แตล ะคนมีส วนร วมในปริม าณเทา ใด พรอ มระบุบทบาทหน าที่ค วามรับ ผิดชอบโดยเที ยบเคียงกั บ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูมีสวนรวมทุกคนในผลงานนั้นมาประกอบการพิจารณาดวย
(๓) เปนผูมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการอางอิงในลักษณะดังตอไปนี้
(ก) ได รั บ การอ า งอิ ง ในวารสาร ตํ า รา หรื อ หนั ง สื อ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ใ นวงวิ ช าการ
โดยเฉพาะที่เปนผลงานใหม หรือการอางอิงผลงานซึ่งมีหลักฐานชัดเจนวา มีการนําผลงานวิจัย คนควา
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หรือสิ่งประดิษฐของตนไปใชประโยชนทางวิชาการ หรือวิชาชีพอยางกวางขวาง จนเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชาเดียวกัน และหลักฐานดังกลาวเปนสิ่งที่เชื่อถือได
(ข) การอางอิงผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนวามีการนําผลงานทางวิชาการ
หรือสิ่งประดิษฐของผูขอไปใชประโยชนทางวิชาการอยางกวางขวาง จนเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ
เดียวกัน และหลักฐานดังกลาวเปนสิ่งที่เชื่อถือได
(ค) การอางอิงตนเองหรือการอางอิงในวิทยานิพนธของศิษยที่ตนทําหนาที่ควบคุม
หรือปรึกษาวิทยานิพนธ มิใหนํามานับ
(ง) การอางอิงผลงานทางวิชาการ ควรมีการอางอิงทั้งงานเดิมและงานใหม อยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ และสามารถนับความเปนแหลงอางอิงไดทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน
(๔) เปนผูที่ไดรับการยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ไดแก
(ก) ได รั บ รางวั ล รางวั ล เกี ย รติ ย ศ รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ หรื อ ได เ กี ย รติ บั ต ร
ยกยองทางวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ
(ข) ไดรับเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ ในประเทศหรือ
ตางประเทศ
(ค) ไดรับเชิญไปเสนอผลงานทางวิชาการ หรือบรรยายทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ในระดับนานาชาติ
(ง) ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาเฉพาะดานในองคกรวิชาการหรือวิชาชีพ
(จ) ผลงานทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับในลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได
(๕) จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ การพิ จารณากํ าหนดตํ าแหน งศาสตราจารย
ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว
ในขอ ๕.๑.๔ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๓ กรณีผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ที่รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๐ จะประเมินให
ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชาที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย ตองปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานตามที่ ก.พ.อ. กําหนด มีผลการสอน ผลงาน
ทางวิ ช าการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่ จะประเมินตามหลักเกณฑ ที่กําหนดใน
ขอ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) โดยผลการสอนในสาขาวิชาที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมผานการ
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ประเมิน จากคณะกรรมการพิจ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ ตามหลั กเกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดใน
ขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ขอ ๔ วิธีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ที่รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๐ ใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดตอคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับ
เงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ พรอมดวยผลงานทางวิชาการ
(๒) ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการประเมิ น ผลการสอนในสาขาวิ ช าที่
แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมของผูขอกําหนดตําแหนงตามขอ ๓ โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม
(๓) ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามวิธีการกําหนดไวใน
ขอ ๖.๒.๓ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
หากเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชาเดิม
ตามขอ ๒ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามถึงหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ทั้งนี้ ผลงาน
ทางวิชาการจะตองมีปริมาณ คุณภาพ และความสม่ําเสมอตอเนื่องที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมากตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับ
ตําแหนงศาสตราจารย
หากเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชาที่
แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมตามขอ ๓ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน พิจารณาผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนน
เสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการจะตองมีปริมาณ คุณภาพ และความสม่ําเสมอ
ตอเนื่องที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับ
ดีเดนตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ
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(๔) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ฯ ตาม (๓) แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
(๕) เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแลว ใหแจง ก.พ.อ. ทราบ พรอมสงสําเนา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการตามขอ ๒ (๒) (๓) และ (๔) และแบบคําขอ (ก.พ.อ.๐๕)
จํานวน ๑ ชุด ทั้งนี้ ก.พ.อ. อาจพิจารณาในสาระและความถูกตองเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ
และจะแจงผลการพิจารณาใหสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ ก.พ.อ. ไดรับ
เรื่อง เวนแตในกรณีมีเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจแจงผลการพิจารณาภายในกําหนดไดจะแจงให
สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ
ขอ ๕ แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ
ท.๑๑ (ก.พ.อ.๐๕) ใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้
ขอ ๖ การใดที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ.
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๗ การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย ระดับ ๑๑ ที่อยูระหวาง
ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายกํ า หนด ในวั น ที่ ป ระกาศ ก.พ.อ. นี้ ใ ช บั ง คั บ
ใหดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ.

ก.พ.อ.๐๕
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหผูดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑
พ.ศ. ๒๕๕๐
-----------------------------แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑
สวนที่ ๑ : แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประเมินความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑
ในสาขาวิชา ............................................................
ของ....................................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................
-------------------------------๑. ประวัติสวนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปเกิด
๑.๒ อายุ ....... ป
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
คุณวุฒิ
ป พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
๒. ประวัติการรับราชการ (เรียงจากตําแหนงหนาที่แรกจนถึงปจจุบนั )
๒.๑ ไดรบั แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ....
๒.๒ ไดรบั การแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา.....................................................
เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๓ ไดรบั การแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา........................................................
เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๔ ไดรบั การแตงตั้งเปนศาสตราจารยในสาขาวิชา..............................................................
เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .......
๒.๕ ไดรับเงินเดือนอันดับ ท.๑๐ หรือสูงกวา ตั้งแตวันที่........เดือน........................พ.ศ. ....
อายุราชการ ...... ป ........ เดือน

-๒๓. งานสอนยอนหลัง ๓ ป (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาที่สอน
ช.ม./สัปดาห
เปดสอนภาค/ปการศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๔. ภาระงานทางวิชาการยอนหลัง ๓ ป
๔.๑ ผลงานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ)
๔.๑.๑
๔.๑.๒
๔.๑.๓
๔.๒ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการใหบริการ
ตอสัปดาห)
๔.๒.๑
๔.๒.๒
๔.๒.๓
๔.๓ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)
๔.๓.๑
๔.๓.๒
๔.๓.๓
๕. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย
๕.๑ ผลงานวิจัย
๕.๑.๑
๕.๑.๒
๕.๑.๓
๕.๒ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ
๕.๒.๑
๕.๒.๒
๕.๒.๓
๕.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
๕.๓.๑
๕.๓.๒
๕.๓.๓

-๓๖. สภาพปจจุบัน
๖.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนงศาสตราจารย รับเงินเดือนอันดับ ท.๑๐ ขั้น....................บาท
ในสาขาวิชา.............................คณะ.................................มหาวิทยาลัย....................................
ประสงคจะขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชา....................
๖.๒ ตําแหนงหนาที่อื่น ๆ
๖.๒.๑
๖.๒.๒
๖.๒.๓
๗. งานสอนในปจจุบัน (กรณีขอในสาขาวิชาที่แตกตางไปจากเดิมใหระบุงานสอนในสาขาวิชาใหมดวย)
๗.๑ งานสอนปจจุบัน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
รายวิชาที่สอน
ช.ม./สัปดาห
เปดสอนภาค/ปการศึกษา
ระดับ
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๗.๒ งานสอนในสาขาวิชาใหม (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาที่สอน
ช.ม./สัปดาห
เปดสอนภาค/ปการศึกษา
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
............
………………
…………….
…………………………..
๘. ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงานตอไปนี้
๘.๑ ผลงานวิจัยคนควาใหม ๆ หรืองานริเริ่มอยางอื่นที่ยังผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ เชน
ผลงานวิจัย ตํารา หนังสือ หรืองานริเริ่มอยางอื่นที่ยังผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ และตองเผยแพร
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
๘.๑.๑. ผลงานวิจัย
๘.๑.๑.๑. …..................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ มาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด)
๘.๑.๑.๒ .....................................................................................
ผลงานวิจยั นี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย
ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ มาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด)

-๔๘.๑.๒ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ
๘.๑.๒.๑ ......................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับ
เงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ มาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด)
๘.๑.๒.๒ .....................................................................................
ผลงานนีเ้ คยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับ
เงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ มาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด)
๘.๑.๓ ผลงานริเริ่มอยางอื่นที่ยังผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ
๘.๑.๓.๑ .....................................................................................
ผลงานนีเ้ คยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับ
เงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ มาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด)
๘.๑.๓.๒ ....................................................................................
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับ
เงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ มาแลวหรือไม
ไมเคยใช
เคยใช (เมื่อป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด)
๘.๒ ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการอางอิง หมายถึง มีผลงานทางวิชาการเปนที่เชื่อถืออยางกวางขวาง
มีผูนําไปอางอิงในวารสาร ตํารา หรือหนังสือที่เชื่อถือไดในวงวิชาการ
นิพนธตนฉบับ
๘.๒.๑ ...........................................
.....................................................................
................................................................

อางอิงใน
๑. ..............................................................
..............................................................
.........................................................
๒. ..............................................................
.............................................................

-๕๘.๒.๒ ........................................
...................................................................
................................................................

๑. ...........................................................
............................................................
...........................................................
๒. ...........................................................
...........................................................

๘.๓ เปนผูที่ไดรับการยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ ๆ เชน การไดรับรางวัล
ทางวิชาการ หรือการไดรับเชิญไปเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาเฉพาะดาน
เปนตน
๘.๓.๑
๘.๓.๒
๘.๓.๓
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)
(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผเู ขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย)
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................เจาของประวัติ
(........................................................)
ตําแหนง..........................................................
วันที่..........เดือน.................พ.ศ. ....

-๖สวนที่ ๒ : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา
แบบประเมินความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑
ในสาขาวิชา ............................................................
ของ....................................................
สังกัด ภาค/สาขาวิชา.....................................................
คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................
-------------ไดตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละผลงานทางวิชาการที่เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว..................
..........................................เปนผูมีคุณสมบัติ ...(ครบถวน/ไมครบถวน)... ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตําแหนง ...ผูบ ังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา…
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ....
ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา
ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว....................................................เปนผูมี
ผลงานทางวิชาการ ...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)... ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรบั
เงินเดือนในอันดับ ท.๑๑

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตําแหนง...................................................
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ....

-๗สวนที่ ๓ : แบบประเมินผลการสอน
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................ในการประชุมครั้ง
ที่........./......... เมื่อวันที่......................ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว...............
..............................แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูม ีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพ.........
....(อยู/ไมอยู).............ในหลักเกณฑและวิธีการตามทีส่ ภาสถาบันกําหนด

ลงชื่อ...........................................................
(...................................................)
ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ....

-๘สวนที่ ๔ : แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
ตอนที่ ๑

การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...............................................ในการประชุมครั้งที่........./.........
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว............
................... ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปนศาสตราจารย ไดรบั เงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ใน สาขาวิชา.......
...........................แลวเห็นวา
๑) งานวิจัยคนควาใหม ๆ หรืองานริเริ่มอยางอื่นที่ยังผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ
จํานวน............เรื่อง คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน .........เรื่อง ไดแก
๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพ อยูในระดับ..........................
๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......
คุณภาพ อยูในระดับ..........................
๒) ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการอางอิง ไดเสนอหลักฐานแสดงการไดรับอางอิงทาง
วิชาการ ประกอบดวย นิพนธตนฉบับ จํานวน.......เรื่อง ไดรบั การอางอิง….......รายการ พิจารณา......
..... (อยู/ไมอยู)......ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด แยกเปน
๒.๑ กอนดํารงตําแหนงศาสตราจารย นิพนธตนฉบับ จํานวน.....เรื่อง ไดรับการ
อางอิง..........รายการ
๒.๒ หลังดํารงตําแหนงศาสตราจารย นิพนธตนฉบับ จํานวน.....เรื่อง ไดรับการ
อางอิง..........รายการ
๓) การยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไดเสนอหลักฐานแสดงการยอมรับนับถือ
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ รวม ........... รายการ พิจารณา.......(อยู/ไมอยู).....ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ....

-๙ตอนที่ ๒

การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).................
ในการประชุมครั้งที่............เมื่อวันที่..........................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
นาย/นาง/นางสาว.................................ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจยั คนควาใหม ๆ หรืองาน
ริเริ่มอยางอื่นที่ยังผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ / ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการอางอิง / การยอม
รับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ)...คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และเปน
ผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น...(สมควร / ไมสมควร)...
ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว.................................................เปนตําแหนงศาสตราจารย
รับเงินเดือนในอันอับ ท.๑๑ ในสาขาวิชา......................และใหนาํ เสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ลงชื่อ.......................................................
(...................................................)
ตําแหนง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ....

- ๑๐ -

สวนที่ ๕ : มติสภาสถาบันอุดมศึกษา
สภาสถาบันอุดมศึกษา.............(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)......................ในการประชุม
ครั้งที่..../..... เมื่อวันที่.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ.... (อนุมัติ/ไมอนุมตั ิ) ....
ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว.................................................เปนตําแหนงศาสตราจารย
รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชา............................................................ และใหแจง ก.พ.อ.
ทราบ พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอ (ก.พ.อ.๐๕)

ลงชื่อ.........................................................
(...................................................)
ตําแหนง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ....

