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หลกัเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตั้งบุคคล 

ให้ดาํรงตาํแหน่ง ผศ. / รศ. / ศ.  

1.     คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

2.     ผลการสอน 

3.     ผลงานทางวชิาการ 

4.     จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
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คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง 
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ตําแหน่ง ปัจจุบนั ใหม่ 
(ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 เป็นต้นไป)* 

ผศ. 

ดาํรงตาํแหน่ง อ. มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
- ป.ตรี = 9 ปี 

- ป.โท = 5 ปี 

- ป.เอก = 2 ปี 

- ป.ตรี = 6 ปี 

- ป.โท = 4 ปี 

- ป.เอก = 1 ปี  
และพน้ระยะทดลองการปฏิบติังาน 

รศ. 

ดาํรงตาํแหน่ง ผศ. มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
 

3 ปี 
 

2 ปี 

ศ. 
ดาํรงตาํแหน่ง  รศ. มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 

 
2 ปี 

 
2 ปี 

*ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
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หลกัเกณฑ์ปัจจุบนั หลกัเกณฑ์ใหม่  (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 เป็นต้นไป)* 

 

มีชัว่โมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีกาํหนดไวใ้น

หลกัสูตรของมหาวิทยาลยั   และมีความชาํนาญในการสอน    

พร้อมเสนอเอกสารประกอบการสอนท่ีผลิตข้ึนตาม 

ภาระงานสอน 

 

*ตอ้งมีชัว่โมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร

ของสถาบนั ซ่ึงเทียบค่าไดไ้ม่นอ้ยกวา่สามหน่วยกิจระบบทวิภาค 

และมีความชาํนาญในการสอน* 

  

*เสนอ เอกสารหลกัฐาน ประกอบการประเมิน* 

 

*กรณีท่ีสภาสถาบนัฯ เห็นวา่ มีระบบการประเมินผลการสอนของ

คณาจารยป์ระจาํปีท่ีครอบคลุมประเดน็ท่ีกาํหนดอาจใชร้ะบบ

ประเมินดงักล่าวแทนได*้ 

ผลการสอน / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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หลกัเกณฑ์ปัจจุบนั หลกัเกณฑ์ใหม่  (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 เป็นต้นไป)* 

 

มีชัว่โมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีกาํหนดไวใ้น

หลกัสูตรของมหาวิทยาลยั   และมีความชาํนาญพิเศษในการสอน    

พร้อมเสนอเอกสารคาํสอนท่ีผลิตข้ึนตามภาระงานสอน 

 

*ตอ้งมีชัว่โมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร

ของสถาบนั ซ่ึงเทียบค่าไดไ้ม่นอ้ยกวา่สามหน่วยกิจระบบทวิภาค 

และมีความชาํนาญพิเศษในการสอน* 

  

*เสนอ เอกสารหลกัฐาน ประกอบการประเมิน* 

 

*กรณีท่ีสภาสถาบนัฯ เห็นวา่ มีระบบการประเมินผลการสอนของ

คณาจารยป์ระจาํปีท่ีครอบคลุมประเดน็ท่ีกาํหนดอาจใชร้ะบบ

ประเมินดงักล่าวแทนได*้ 

ผลการสอน / รองศาสตราจารย์ 
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หลกัเกณฑ์ปัจจุบนั หลกัเกณฑ์ใหม่  (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 เป็นต้นไป)* 

 

มีชัว่โมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีกาํหนดไวใ้น

หลกัสูตรของมหาวิทยาลยั   และมีความเช่ียวชาญในการสอน    

พร้อมเสนอเอกสารการสอน/ส่ือการสอนท่ีผลิตข้ึน 

ตามภาระงานสอน 

 

 

 

ผูข้อตอ้งมีชัว่โมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีกาํหนดไวใ้น

หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษา 

ผลการสอน / ศาสตราจารย์ 



 

 ผลงานทางวิชาการ : ผศ. 

 

7 

หลกัเกณฑ์ปัจจุบัน หลกัเกณฑ์ใหม่ 
(ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 เป็นต้นไป)* 

จํานวน 1 ประเภท จํานวน 2 เล่ม 
1. ผลงานวจิัย  หรือ  ผลงานวจิัย 2 เร่ือง หรือ 

2. ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่  หรือ  ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานทางวชิาการ                      

ในลกัษณะอืน่ 1 รายการ หรือ 

3. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือ

บทความทางวชิาการ หรือ 

 ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานวชิาการรับใช้

สังคม 1 เร่ือง หรือ 

4. ผลงานวชิาการรับใช้สังคม  ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และตําราหรือหนังสือ                  

1 เล่ม 



 ผลงานทางวิชาการ : รศ.  
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หลกัเกณฑ์ปัจจุบนั หลกัเกณฑ์ใหม่  (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 เป็นต้นไป)* 

1. ผลงานวจิยั หรือ  

2. ผลงานวชิาการรับใช้สังคม หรือ 

3. ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

 

วธีิที่ 1 

1. ผลงานวจิยั 2 เร่ือง หรือ 

2. ผลงานวจิยั 1 เร่ือง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่          

1 เร่ือง หรือ 

3. ผลงานวจิยั 1 เร่ือง และผลงานวชิาการรับใช้สังคม 1 เร่ือง  

 

 

 

 

วธีิที่ 2 

1. ผลงานวจิยัอย่างน้อย 3 เร่ือง (คุณภาพดีมากอยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 

และมีคุณภาพดี 1 เร่ือง) 

2. ผลงานวจิยั (คุณภาพดีมาก) อย่างน้อย 2 เร่ือง และผลงานทาง

วชิาการในลกัษณะอืน่ (คุณภาพดี) 

3. ผลงานวจิยั (คุณภาพดีมาก) อย่างน้อย 2 เร่ือง และผลงาน

วชิาการรับใช้สังคม (คุณภาพดี) 

 

และ ตาํรา หรือ หนังสือ อกี 1 เล่ม 

สาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีท่ี 2      
ตาํราหรือหนงัสือซ่ึงมีคุณภาพดีมาก อยา่งนอ้ย 2 เล่ม            

และมีคุณภาพดี  1 เล่ม แทน ขอ้ 1 – 3 ได ้

และ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตาํรา หรือ หนังสือ 



 ผลงานทางวิชาการ : ศ.  
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หลกัเกณฑ์ปัจจุบนั หลกัเกณฑ์ใหม่  (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 เป็นต้นไป)* 

วธีิที่ 1 

1.   ผลงานวจิยั   ซ่ึงมีคุณภาพดมีาก หรือ 

2.   ผลงานทางวชิาการรับใช้สังคม ซ่ึงมีคุณภาพดมีาก  หรือ 

3.   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ ซ่ึงมีคุณภาพดมีาก  

วธีิที่ 1 

1. ผลงานวจิยั 5 เร่ือง (ตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ            

ท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด) หรือ 

2. ผลงานวจิยั 1 เร่ือง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ หรือ

ผลงานวชิาการรับใช้สังคม รวมกนัทั้งหมดอย่างน้อย 5 เร่ือง           

(ตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล           

ระดบันานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด)  

วธีิที่ 2 

1.   ผลงานวจิยั   ซ่ึงมีคุณภาพดเีด่น  หรือ 

2.   ผลงานทางวชิาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดเีด่น   

หรือ 

3.  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ ซ่ึงมีคุณภาพดเีด่น   

หรือ 

4. ผลงานแต่งตาํรา หรือหนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดเีด่น 

วธีิที่ 2 

1. ผลงานวจิยั 5 เร่ือง (ตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ           

ท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด) หรือ 

2. ผลงานวจิยั 1 เร่ือง และผลงานทางวชิาการ ในลกัษณะอืน่ หรือ

ผลงานวชิาการรับใช้สังคม รวมกนัทั้งหมดอย่างน้อย 5 เร่ือง           

(ตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบั

นานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด)  

และ ตาํรา หรือ หนงัสือ อีก 1 เล่ม 

และผลงานแต่งตาํรา หรือหนงัสือ                  

ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก 



 ผลงานทางวิชาการ : ศ. (ตอ) 
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หลกัเกณฑ์ใหม่  (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 เป็นต้นไป)* 

(สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์) 
 
วธีิที่ 1 
1.   ผลงานวจิยั 2 เร่ือง (ตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด 
หรือฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1) หรือ 
2.   ผลงานวจิยั 1 เร่ือง (ตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด 
หรือฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1) และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ หรือผลงานวชิาการรับใช้สังคม รวมกนัทั้งหมดอย่าง
น้อย 2 เร่ือง  
 

วธีิที่ 2 
1. ผลงานวจิยั 3 เร่ือง (ตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด 

หรือฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1)หรือ 
2.  ผลงานวจิยั 1 เร่ือง (ตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด 
หรือฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1) หรือตาํรา หรือ หนงัสือ 1 เล่ม และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับ
ใชส้งัคม รวมกนัทั้งหมดอยา่งนอ้ย 3 เร่ือง หรือ 
3.  ตาํรา หรือ หนังสือ 3 เล่ม 

และ ตาํรา หรือ หนังสือ อกี 2 เล่ม 



 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
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หลกัเกณฑ์ปัจจุบนั หลกัเกณฑ์ใหม่  (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 เป็นต้นไป)* 

1.   มีความซ่ือสตัยท์างวิชาการ 

2.  ใหเ้กียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูล              

ท่ีนาํมาใช ้

3.  ไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย               

หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

4.  ผลงานตอ้งไดม้าจากการศึกษาโดยใชห้ลกัวิชาการ           

เป็นเกณฑ ์

5.  ตอ้งนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีชอบธรรม          

และชอบดว้ยกฎหมาย 

1.   มีความซ่ือสตัยท์างวิชาการ รวมถึงไม่คดัลอกขอ้ความใดๆ  

จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อา้งอิงผลงานเดิมตามหลกั

วิชาการ ในลกัษณะท่ีจะทาํใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นผลงานใหม่ 

2.  ใหเ้กียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีนาํมาใช ้

3.  ไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย หรือละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคล 

4.  ผลงานตอ้งไดม้าจากการศึกษาโดยใชห้ลกัวิชาการเป็นเกณฑ ์

5. ตอ้งนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีชอบธรรม และชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

6. หากผลงานทางวิชาการมีการใชข้อ้มูลจากการทาํวิจยัในคน

หรือสตัว ์ผูข้อตาํแหน่งจะตอ้งยืน่หลกัฐานแสดงการอนุญาต

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบนัท่ีมีการ

ดาํเนินการ 

“ผูเสนอขอตองรับรองตวัเองในแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ” 



12 

ข้ันตอนและวิธีการ 

การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ตามเกณฑปจจุบัน 



เอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวของ 

ในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ 

13 

แบบคาํขอรับการพจิารณากาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ  (ก.พ.อ.03)  

จาํนวน 10 ชุด กรณพีเิศษ 15 ชุด  

ลกัษณะการมส่ีวนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

ข้อมูลของผู้เสนอขอรับการประเมนิความสามารถในการสอน  

(เอกสารหมายเลข 5)  จาํนวน 5 ชุด กรณพีเิศษ 7 ชุด   

ผลงานสอนคอืเอกสารประกอบการสอน (ผศ.) หรือ 

เอกสารคาํสอน (รศ.)   จาํนวน 5 ชุด  กรณพีเิศษ 7 ชุด 



 
เอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวของ 

ในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ (ตอ)  
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ผลงานทางวชิาการ จาํนวน 5 ชุด   กรณพีเิศษ 7 ชุด 

สําเนาตารางสอน จาํนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสําเนา 

โดยคณบด/ีรองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั) 

หลกัฐานการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  จาํนวน 5 ชุด  

กรณพีเิศษ 7 ชุด 

แบบแสดงหลกัฐานการมส่ีวนร่วมในผลงาน (กรณผีลงานมผู้ีร่วม

จดัทาํหลายคน)  จาํนวน 5 ชุด  กรณพีเิศษ 7 ชุด 



ขั้นตอนการดาํเนินการของคณะ 
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1 
 

• ผูเสนอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสงผลงานทางวิชาการและเอกสารท่ีเก่ียวของ         
สงใหคณะ 

2 

• คณะรับเร่ือง และดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ                 
และเอกสารที่เกี่ยวของ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
• 1) รองคณบดีฝายวิชาการ เปนประธาน โดยตําแหนง 
• 2) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียงกับผูเสนอขอ ทั้งนี้ ตองมีตําแหนงไมต่ํากวา

ตําแหนงที่เสนอขอ 
• 3) กรณีที่คณะไมมีผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน หรือมีจํานวนผูทรงคุณวุฒิ 

ไมครบตามจํานวนที่กําหนด ใหพิจารณาแตงทั้งจากบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเดียวกัน 
หรือใกลเคียงกับผูเสนอขอ และตองมีตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ 



ขั้นตอนการดาํเนินการของคณะ (ต่อ) 
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3 
• หนาที่ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการของคณะ 

• 1) กลั่นกรองและตรวจสอบผลงานและเอกสารที่เกี่ยวของของผูเสนอขอใหถูกตองสอดคลองกับ
สาขาวิชาที่เสนอขอ 

• 2) กลั่นกรองและตรวจสอบผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวของที่เสนอขอใหถูกตองตามเกณฑที่ 
ก.พ.อ. และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 
กําหนด  

4 • คณะดําเนินการในสวนของการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการตรวจสอบผลงานและเอกสารที่
เกี่ยวของกอนสงผลงานใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับเร่ือง 

5 • คณะเสนอเร่ืองพร้อมด้วยผลงานและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ส่งกองบริหารงานนบุคคล 



ขั้นตอนการดาํเนินการของมหาวทิยาลยั 
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1 • กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องและตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารท่ีเก่ียวของของผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

2 
• เสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเลือกสรรคณะกรรมการประเมินผล

การสอน (เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน) 

3 
• ทาบทามกรรมการประเมินผลการสอนท่ีประธานคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ

ไดเลือกสรรแลว หากกรรมการประเมินผลการสอนไมขัดของ จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการสอน หากกรรมการประเมินผลการสอนขัดของ ตองทาบทาม
กรรมการลําดับถัดไป 



ขั้นตอนการดาํเนินการของมหาวทิยาลยั (ต่อ) 
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4 •สงผลการสอนใหคณะกรรมการประเมนิผลการสอนกรรมการประเมนิผลการสอนท่ีประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดเลือกสรรแลว 

5 
 

•กรณีกรรมการประเมินผลการสอนใหปรับปรุงผลการสอน                                                                                                     
ใหผูเสนอขอปรับปรุงผลการสอน ภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีผูเสนอขอรับทราบ                  
โดยสามารถปรับปรุงได 2 ครั้ง  ครั้งละ 3 เดือน 

6 • กรณีกรรมการประเมินผลการสอนมมีตใิหผานการประเมิน จะนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการตอไป 



ขั้นตอนการดาํเนินการของมหาวทิยาลยั (ต่อ) 
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7 
•จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพ่ือเลือกสรรกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ   ประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

8 • ทาบทามกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 

9 • จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ 



ขั้นตอนการดาํเนินการของมหาวทิยาลยั (ต่อ) 
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10 
 

• สงผลงานทางวิชาการใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯประเมิน                              
กําหนดใหประเมินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีรับเรื่อง 

11 • กรณีผลการประเมินไมเปนเอกฉันทตองมีการประชุมคณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิฯ               
กอนนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

12 
• กรณีใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ตองแจงผูเสนอขอทราบและดาํเนินการสงผลงาน              

ท่ีปรับปรุงแลว เพ่ือมหาวิทยาลัยจัดสงให กรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ประเมินอีกครั้งหน่ึง              
กอนนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ                                                                                   
กําหนดใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีผูเสนอขอรับทราบ                
โดยสามารถปรับปรุงได  2 ครั้ง  ครั้งละ 3 เดือน 



ขั้นตอนการดาํเนินการของมหาวทิยาลยั (ต่อ) 
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13 
 

• กรณีผลงานทางวิชาการผานเปนเอกฉันท ใหนําเขาท่ีประชุม คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

14 • เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติมหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งและจัดสงคําสั่ง                 
ใหผูเก่ียวของตอไป 

15 
 

• กรณีผลงานทางวิชาการไมผานการประเมิน จะนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการพิจารณา เมื่อมีมติเห็นชอบผลการประเมนิไมผาน มหาวิทยาลัย              
จะแจงคณะและผูเสนอขอทราบมตคิณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตอไป 
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