








ก.พ.อ.๐๕ 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึน  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-------------------------------- 

แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารยไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึน 

 

สวนท่ี ๑ : แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 

แบบประเมินตําแหนงศาสตราจารยไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึน 

ในสาขาวิชา .........................................  (รหัส..............) 

อนุสาขาวิชา .........................................  (รหัส..............) 

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

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

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 

-------------------------------- 
 

๑.  ประวัติสวนตัว 

     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 

     ๑.๒ อายุ ....... ป 

     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพรอมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด

ตามลําดับ และกรณีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหระบุเปนภาษาอังกฤษ) 

   คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ท่ีจบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

 ๑.๓.๑ 

 ๑.๓.๒ 

 ๑.๓.๓ 

 ๑.๓.๔ 

 ๑.๓.๕ 

 (ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และปริญญาบัตรใดๆ ใหระบุหัวขอเรื่อง

วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ดวย) 
 

๒. ประวัติการรับราชการ   

     ๒.๑ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เม่ือวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ......... 

     ๒.๒ ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา...................... 

           เม่ือวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 



 

     ๒.๓ ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วธิีพิเศษ) ในสาขาวิชา........................... 

           เม่ือวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. .......    

     ๒.๔ ไดรับการแตงตั้งเปนศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา........................... 

           เม่ือวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. .......    

           อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    

 (ในกรณีท่ีเคยบรรจุเขารับราชการในตําแหนงอ่ืน หรือเคยดํารงตําแหนงอาจารยประจํา/อาจารยพิเศษ 

ในสังกัดอ่ืน ใหระบุตําแหนง สังกัด และวัน เดือน ป ท่ีดํารงตําแหนงนั้นดวย) 

๓. งานสอนยอนหลัง ๓ ป (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

 ระดับ  รายวิชาท่ีสอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 

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

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

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

 

๔. ภาระงานทางวิชาการยอนหลัง ๓ ป 

     ๔.๑ ผลงานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีทําการวิจัย และระยะเวลาท่ีใชในแตละโครงการ) 

  ๔.๑.๑ 

  ๔.๑.๒ 

  ๔.๑.๓ 

 

     ๔.๒ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาท่ีใชในการใหบริการ 

                                         ตอสัปดาห) 

  ๔.๒.๑ 

  ๔.๒.๒ 

  ๔.๒.๓ 

 

     ๔.๓ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของทางวิชาการ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 

  ๔.๓.๑ 

  ๔.๓.๒ 

  ๔.๓.๓ 

 

 

 

 



๕. ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

      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  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

    ๕.๓.๑ 

    ๕.๓.๒ 

             ๕.๓.๓ 

 

๖. ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย  

      ๖.๑  ผลงานวิจัย 

             ๖.๑.๑ 

    ๖.๑.๒ 

             ๖.๑.๓ 

      ๖.๒  ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ 

             ๖.๒.๑ 

             ๖.๒.๒ 

             ๖.๒.๓ 

      ๖.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

    ๖.๓.๑ 

    ๖.๓.๒ 

             ๖.๓.๓ 
 

๗. ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย  

      ๗.๑  ผลงานวิจัย 

             ๗.๑.๑ 

    ๗.๑.๒ 

             ๗.๑.๓ 

 

      ๗.๒  ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ 



            ๗.๒.๑ 

            ๗.๒.๒ 

            ๗.๒.๓ 

      ๗.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

   ๗.๓.๑ 

   ๗.๓.๒ 

            ๗.๓.๓ 
 

๘.  งานสอนในปจจุบัน (กรณีขอในสาขาวิชาท่ีแตกตางไปจากเดิมใหระบุงานสอนในสาขาวิชาใหมดวย) 

      ๘.๑  งานสอนปจจุบัน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

 ระดับ  รายวิชาท่ีสอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 

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

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

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

      ๘.๒  งานสอนในสาขาวิชาใหม  (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

 ระดับ  รายวิชาท่ีสอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 

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

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

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

๙.  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผลงานตอไปนี้ 

     ๙.๑  ผลงานทางวิชาการท่ีเปนงานริเริ่ม ไดแก ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

ผลงานวิชาการรับใชสังคม ตําราหรือหนังสือ และตองเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

    ๙.๑.๑. ผลงานวิจัย 

                       ๙.๑.๑.๑.  ….................................................................................. 

         ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  

ไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึนมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช   (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.........  

ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 

 

 

 

             ๙.๑.๑.๒  ..................................................................................... 



        ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  

ไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึนมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ........ 

           ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 

     ๙.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

     ๙.๑.๒.๑  ...................................................................................... 

        ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  

ไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึนมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ....... 

               ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 

     ๙.๑.๒.๒  ...................................................................................... 

        ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  

ไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึนมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ....... 

               ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 

     ๙.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

     ๙.๑.๓.๑  ...................................................................................... 

        ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  

ไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึนมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ....... 

               ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 

     ๙.๑.๓.๒  ...................................................................................... 

        ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  

ไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึนมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ....... 

               ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 

 

 

     ๙.๑.๔ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ 



     ๙.๑.๔.๑  ...................................................................................... 

        ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  

ไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึนมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ....... 

           ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 

     ๙.๑.๔.๒  ..................................................................................... 

         ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  

ไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึนมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ....... 

           ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 

            ๙.๒  ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการอางอิง หมายถึง มีผลงานทางวิชาการเปนท่ีเชื่อถือ             

อยางกวางขวาง  มีผูนําไปอางอิงในวารสาร ตํารา หรือหนังสือท่ีเชื่อถือไดในวงวิชาการ 

 

   นิพนธตนฉบับ     อางอิงใน 

              ๙.๒.๑ ...........................................  ๑. .............................................................. 

.........................................................................                  .............................................................. 

........................................................................      .............................................................. 

       ๒. .............................................................. 

           .............................................................. 

      ๙.๒.๒ ........................................  ๑. .............................................................. 

........................................................................      .............................................................. 

........................................................................      .............................................................. 

       ๒. .............................................................. 

           .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

      ๙.๓  เปนผูท่ีไดรับการยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ เชน การไดรับรางวัล 

ทางวิชาการ หรือการไดรับเชิญไปเสนอผลงานทางวิชาการ  หรือการไดรับเชิญเปนท่ีปรึกษาเฉพาะดาน เปนตน 



      ๙.๓.๑ 

      ๙.๓.๒ 

      ๙.๓.๓ 

 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง  

อันประกอบดวย ชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน และกรณีท่ีเผยแพร 

ในวารสารทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใดตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.) 

      (ในกรณีท่ีมีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมลงนามรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 

  

  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

    ลงชื่อ..........................................................เจาของประวัติ        

           (........................................................) 

    ตําแหนง.......................................................... 

           วันท่ี..........เดือน.................พ.ศ. .... 

 

 

 



 

สวนท่ี ๒ :  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 

 

แบบประเมินตําแหนงศาสตราจารยไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึน 

ในสาขาวิชา ............................................................ 

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

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

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 

- - - - - - - - - - - - - -  

 

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการท่ีเสนอ เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึน แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว.......................... 

..............................................  เปนผูมีคุณสมบัติ ...(ครบถวน/ไมครบถวน)... ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 

 

ลงชื่อ................................................... 

    (...................................................) 

ตําแหนง  ...ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา… 

วันท่ี........เดือน.................พ.ศ. .... 

 

ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา 

 

  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... 

เปนผูมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...  ท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ศาสตราจารย ไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึน 

 

 

ลงชื่อ................................................... 

(...................................................) 

ตําแหนง................................................... 

วันท่ี........เดือน.................พ.ศ. .... 

 



 

สวนท่ี ๓ :  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงาน 

ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.................................................ในการประชุมครัง้ท่ี.........../.............. 

เม่ือวันท่ี..........................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว..............................   

ซ่ึงขอกําหนดตําแหนงเปนศาสตราจารย ไดรับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึน ในสาขาวิชา.......................................... 

แลวเห็นวา 

  ๑)  ผลงานทางวิชาการท่ีเปนงานริเริ่ม  จํานวน............เรื่อง  คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑ

ท่ี ก.พ.อ. กําหนด จํานวน .........เรื่อง ไดแก 

       ๑.๑).............................................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ ................   

คุณภาพ อยูในระดับ.......................... 

       ๑.๒).............................................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ ................   

คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

  ๒)  ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการอางอิง  ไดเสนอหลักฐานแสดงการไดรับอางอิงทางวิชาการ  

ประกอบดวย นิพนธตนฉบับ จํานวน.......เรื่อง ไดรับการอางอิง….......รายการ  พิจารณา......... (อยู/ไมอยู)........ 

ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด แยกเปน 

       ๒.๑  กอนดํารงตําแหนงศาสตราจารย นิพนธตนฉบับ จํานวน….....เรื่อง ไดรับการอางอิง 

..........รายการ   

       ๒.๒  หลังดํารงตําแหนงศาสตราจารย นิพนธตนฉบับ จํานวน..........เรื่อง ไดรับการอางอิง 

..........รายการ   

  ๓)  การยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไดเสนอหลักฐานแสดงการยอมรับนับถือ 

ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ รวม ........... รายการ  พิจารณา.......(อยู/ไมอยู).....ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง  

อันประกอบดวย ชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน และกรณีท่ีเผยแพรในวารสาร 

ทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใดตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.) 

 (กรณีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาแลวเห็นวา 

งานวิจัยดังกลาวเปนงานวิจัยท่ีมีลักษณะเปนงานท่ีเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน หรืองานวิจัยท่ีเปนชุดโครงการ  

หรืองานวิจัยท่ีดําเนินการเปนชุดตอเนื่อง โปรดระบุวางานวิจัยตามลักษณะดังกลาวขางตนเปนงานวิจัยเก่ียวกับ

เรื่องใด หรือมีความเก่ียวเนื่องสอดคลองกันอยางไรมาประกอบการพิจารณาดวย) 

 

 

 



 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบดวย: ผลงานมีเนื้อหามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร  

ผลท่ีไดรับ การนําไปใชประโยชน และแสดงใหเห็นถึงความเช่ียวชาญอยางไร) 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

 

        ลงชื่อ.................................................................. 

           (.......................................................) 

                  ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

                 เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 

               และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

                     วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 

  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ.....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).........ในการประชุม 

ครั้งท่ี.........เม่ือวันท่ี................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...................

ตามท่ีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(ผลงานทางวิชาการท่ีเปนงานริเริ่ม / ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการอางอิง / 

การยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ)...คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด และเปน 

ผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  จึงเห็น....(สมควร / ไมสมควร)....    

ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว..............................................................เปนตําแหนงศาสตราจารย  

รับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึน ในสาขาวิชา...........................และใหนําเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา

พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

       ลงชื่อ....................................................... 

                  (...................................................) 

              ตําแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

                      วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี ๔ :  มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    

 

  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน...................................................ในการประชุมครั้งท่ี......../..........  

เม่ือวันท่ี.......... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ....... (อนุมัติ/ไมอนุมัติ) ......ใหกําหนดตําแหนง  

นาย/นาง/นางสาว......................................................เปนตําแหนงศาสตราจารย รับเงินประจําตําแหนงสูงข้ึน  

ในสาขาวิชา............................................. ไดตั้งแตวันท่ี................... ซ่ึงเปนวันท่ีสภาสถาบัน.............(ไดรับเรื่อง/

ไดรับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ/ไดรับผลงานฉบับตีพิมพเผยแพร/อ่ืน ๆ ระบุ.......)  และใหแจง ก.พ.อ.ทราบ 

พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ  และแบบคําขอ (ก.พ.อ.๐๕)  

   

     

         ลงชื่อ......................................................... 

                   (...................................................) 

             ตําแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 

                วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. .... 
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