
 
 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  .ศศศ ๒๕๖๐ 
--------------------------- 

 
 

๑. แบบค าขอรับการ.ิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

โดยวิธี................ 
ในสาขาวิชา..................................... 

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

สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ........................................มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

----------------------- 
๑. ประวัติส่วนตัว 

๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
๑.๒ อายุ...............ปี 
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามล าดับ  

และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
   คุณวุฒิ                 ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
       ๑.๓.๑ 
       ๑.๓.๒ 
       ๑.๓.๓ 
       ๑.๓.๔ 
       ๑.๓.๕ 
      (ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
 

๒. ประวัติการท างาน 
๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.......................................................... 
๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................. 
๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา.......................................................... 
   เมื่อวันที่............เดือน................................พ.ศ................ 
 



๒ 
 

๒.๔ ไดร้ับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา........................................................... 
   เมื่อวันที่...........เดือน..............................พ.ศ................. 
  (ในกรณีที่เคยปฏิบัติงานในต าแหน่งอื่น หรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าในสังกัดอ่ืน ให้ระบุ
ต าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้นด้วย) 
 อายุการท างาน................ป.ี..............เดือน 
๒.๕ ต าแหน่งอื่นๆ 
         ๒.๕.๑ 
   ๒.๕.๒ 
   ๒.๕.๓ 
   ๒.๕.๔ 
   ๒.๕.๕ 
 
 

๓ศ  ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
     ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
     ระดับ      รายวิชาที่สอน      ช.ม./สัปดาห ์         เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
           ----------   ------------------       ----------------               ------------------ 
            ----------   ------------------       ----------------                       ------------------ 
           ----------   ------------------       ----------------                       ------------------ 
 ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
 
 

      ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
 

 ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๕ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 

๔ศ  ผลงานวิชาการ 
    ๔.๑  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

                ๔.๑.๑   ผลงานวิจัย 
               ๔.๑.๑.๑........................................................................................................................... ....   
                        ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ...............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.................. 
     ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 
 



๓ 
 

   ๔.๑.๑.๒ ....................................................................................... ..................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ...............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................... 
     ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
   ๔.๑.๑.๓.......................................................................................... ..................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ...............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................. 
     ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
   (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เก่ียวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการหรือ
งานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด
หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใดมาประกอบการ
พิจารณาด้วย) 

๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
           ๔.๑.๒.๑...................................................................................... ...................................... 

   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ...............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................. 
     ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
               ๔.๑.๒.๒ .......................................................................................... ................................. 
    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ...............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................. 
     ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
                    ๔.๑.๒.๓  ........................................................................................... ............................... 
    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ...............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................. 
     ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 



๔ 
 

     ๔.๑.๓   ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
             ๔.๑.๓.๑  ....................................................................................... .............................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ...............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................. 
     ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
            ๔.๑.๓.๒  .............................................................................................. ........................... 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง   ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ...............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................. 
     ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
            ๔.๑.๓.๓  ............................................................................................ ............................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง   ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ...............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................. 
     ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 
 

   ๔.๑.๔  ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
            ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. ......................... 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ...............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................. 
     ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
   ๔.๑.๔.๒  .................................................................................................. ....................... 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ...............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................. 
     ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 
 
 



๕ 
 

   ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................... ....................... 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ...............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................. 
     ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย  
ชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่า
อยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ) 

(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด               
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

 

  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
     

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ส่วนที่ ๒  :  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา................................................. 

โดยวิธี............................................... 
ของ (นาย/นาง/นางสาว)................................................ 
สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

          คณะ................................................มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
---------------------------------- 

 
  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว เห็นว่า นาย/นาง/
นางสาว....................................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ (ครบถ้วน / ไม่ครบถ้วน)    ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 
    ลงชื่อ............................................................. ............... 
             (...........................................................................) 
                ต าแหน่ง  ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า 
    วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. .......... ....... 
 
 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

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


