
สถาบันรัชต์ภาคย์ 

 
แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 

โดยวิธี …………….. 
ในสาขาวิชา .................................................................................................................. 

ของ..................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา...................................................... 

คณะ.................................................................. สถาบันรัชตภ์าคย์ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด  …………………………….. 
     ๑.๒ อายุ ....... ป ี
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓ 
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 

(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 

 
๒. ประวัติการท างานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
     ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.......................................................... 
     ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
           อายุการท างาน ...... ปี ........ เดือน    
   ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 
 
 



สถาบันรัชต์ภาคย์ 

๒ 

 
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 

............  ………………  …………….  ………………………….. 

............  ………………  …………….  ………………………….. 

............  ………………  …………….  ………………………….. 
 

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

๔.1 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 ๔.1.๑ ผลงานวิจัย 

๔.1.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
     เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
       ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
  ๔.1.๑.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
     เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
       ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
  ๔.1.๑.๓ ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
     เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
       ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 



สถาบันรัชต์ภาคย์ 

๓ 

 
 ๔.1.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๔.1.๒.๑ .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้   
     เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
       ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
  ๔.1.๒.๒ ................................................................................................. 
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้   
     เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
       ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 

๔.1.๒.๓.................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้   
     เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
       ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 

 
 ๔.1.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.1.๓.๑ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้   
     เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
       ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
  ๔.1.๓.๒ ..................................................................... ............................ 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้   
     เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
       ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
  ๔.1.๓.๓ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้   
     เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
       ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 



สถาบันรัชต์ภาคย์ 

๔ 

 
 ๔.1.๔ ผลงานแต่งต าราหรือหนังสือ 
  ๔.1.๔.๑ .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
     เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
       ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
  ๔.1.๔.๒.................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
     เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
       ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
  ๔.1.๔.๓................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
     เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
       ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด) 
 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วย 
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น) 

(ในกรณีที่มผีู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 
 
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ..............................................................เจ้าของประวัติ 
          (..........................................................) 
    ต าแหน่ง.......................................................... 
         วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 



สถาบันรัชต์ภาคย์ 

๕ 

 
ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชา .................................................................................................................. 
โดยวิธี …………….. 

ของ..................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา...................................................... 

คณะ.................................................................. สถาบันรัชตภ์าคย์ 
-------------------------------- 

 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว
.................................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ................. (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 
 
 
 

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

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

 
 
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำ 
 
 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................. 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ..................(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)  ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 
 
 
 

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

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

 
 



สถาบันรัชต์ภาคย์ 

๖ 

 
ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลกำรสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่........./.........เมื่อวันที่
.......................ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการสถาบันรัชต์ภาคย์ ได้
ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว....................................................................แล้วเห็นว่า บุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้มีความ........................(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ) ในการสอน มีคุณภาพ................(อยู่/
ไม่อยู่)  ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันรัชต์ภาคย์ 

๗ 

 
ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
 

ตอนที่ ๑ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำน  
   ทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครั้งที่......./...........เมื่อวันที่
................................รวม............ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.................................... 
.............................ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา.......................................................แล้ว
เห็นว่า 
  ๑) งานวิจัย........... เรื่อง  คุณภาพ.. (อยู่/ไม่อยู่).. ในเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด..........เรื่อง 
ได้แก่ 
   ๑.๑)................................................................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .........   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒)................................................................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .........  
 คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ.. (อยู่/ไม่อยู่).. ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด...........เรื่อง ได้แก่ 
   ๒.๑)................................................................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .........  
 คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒)................................................................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .........   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๓) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม...........เรื่อง  คุณภาพ.. (อยู่/ไม่อยู่).. ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนด...........เรื่อง  ได้แก่ 
   ๓.๑).............................................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .........  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .........   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
  ๔) ต ารา/หนงัสือ..........เรื่อง  คุณภาพ.. (อยู่/ไม่อยู่).. ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด.........เรื่อง 
ได้แก่ 
   ๓.๑)............................................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...........   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒)............................................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...........  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 
 
 
 



สถาบันรัชต์ภาคย์ 

๘ 

 
  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ.. (อยู่/ไม่อยู่).. ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด
..........เรื่อง ได้แก่ 
   ๔.๑).......................................................................... ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..........   
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๔.๒).......................................................................... ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ............ 
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 
 สรุปผลกำรประเมินทำงวิชำกำร (ประกอบด้วย: ผลงำนมีเนื้อหำเกี่ยวกับเรื่องอะไรผลที่ได้รับ กำร
น ำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงควำมเชี่ยวชำญอย่ำงไร) 
 ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต) 

ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

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

 
 

ตอนที่ ๒ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการสถาบันรัชต์ภาคย์ ในการประชุมครั้งที่............
เมื่อวันที่............พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...................................
ตามท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน และ/หรือ 
ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด และเป็นผู้มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด จึงเห็น......(สมควร/ไม่สมควร)...ให้
ก าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.................................................เป็นต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
.............................และให้น าเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

             ลงชื่อ....................................................... 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  วัฒนวงศ์) 

ต าแหน่ง  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 



สถาบันรัชต์ภาคย์ 

๙ 

 
ส่วนที่ ๕ มติสภำสถำบันอุดมศึกษำ  
 
  สภาสถาบันรัชต์ภาคย์ ในการประชุมครั้งที.่......./......... เมื่อวันที่.......... เดือน.......................
พ.ศ. .......พิจารณาแล้วมีมติ...... (อนุมัต/ิไม่อนุมัต)ิ.... 
   1. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว...................................................................ให้ด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา.............................................................. ได้ตั้งแต่วันที่...............................ซึ่งเป็นวันที่
สภาสถาบัน......(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ ได้รับผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว/ อ่ืนๆ ระบุ
.........) 

๒. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่ง
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอฯ  

  (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ค าแนะน าส าหรับ 
ด าเนินการเพ่ือทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว...............................................................….….… 
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ............................................... ได้ตั้งแต่วันที่.................................... 
ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน....(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว  
อ่ืนๆ ระบุ.....)....... พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ  
และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 
 

  ลงชื่อ.................................................................... 
           (ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. โกวิทย์  โปษยานนท์) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


