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ก.พ.อ. ๐๓ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------------ 

๑. แบบค าขอรบัการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวตัสิ่วนตวัและผลงานทางวชิาการ 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง............................................ 

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 
โดยวธิ.ี......................... 

ในสาขาวชิา............................................................  
ของ (นาย/นาง/นางสาว)............................................... 
สงักดั ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ..................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวตัสิ่วนตวั 
     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ 
     ๑.๒ อาย ุ....... ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสาขาวชิา โดยเรยีงจากคุณวุฒสิูงสุด
ตามล าดบั และกรณสี าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศใหร้ะบุเป็นภาษาองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรือ่ง
วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่ าเป็นส่วนของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
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๒. ประวตักิารรบัราชการ 
     ๒.๑ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง......................................................    รบัเงนิเดอืน........................บาท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์เมือ่วนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา.............. 
           เมือ่วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา................ 
           เมือ่วนัที.่........เดอืน......................พ.ศ. .......    

 (ในกรณทีีเ่คยบรรจเุขา้รบัราชการในต าแหน่งอื่น หรอืเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า/อาจารย์
พเิศษในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต าแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ารงต าแหน่งนัน้ดว้ย) 

           อายรุาชการ ...... ปี ........ เดอืน    

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

๒.๖ การไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิและการไดร้บัการยกยอ่ง 
ระดบันานาชาต ิอื่นๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 

 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 

๒.๖.๕ 

๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัว่าปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐานะหวัหน้าโครงการ (Principal investigator)  และ
แหล่งทุน ในระหว่างปีทีท่ าการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 
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     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  งานวจิยั 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั............        
ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 ๔.๑.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๑.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๑.๔ ต ารา หนงัสอื  หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   โดยระบบุทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ
จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 
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 ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ งานวจิยั 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๒.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 ๔.๒.๔  ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๒.๕  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๕.๑ งานวจิยั 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        
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     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

  ๔.๒.๕.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอ้างองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน............เรือ่ง  
ไดร้บัการอา้งองิ............รายการ   พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอ้างองิ 
ในฐานขอ้มลู Scopus  

  ๔.๒.๕.๓ ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๒.๕.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (Life-time) พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
              ๑) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๒) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๓) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   โดยระบบุทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ
จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 

   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย     
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๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ งานวจิยั 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๓.๔ ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๓.๕  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๓.๕.๑ งานวจิยั 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        



- ๑๓ - 
 

  ๔.๓.๕.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอ้างองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน............เรือ่ง  
ไดร้บัการอา้งองิ............รายการ   พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอ้างองิ 
ในฐานขอ้มลู Scopus  

  ๔.๓.๕.๓ ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๓.๕.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (Life-time) พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
              ๑) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๒) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๓) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.  โดยระบบุทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ 
จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 

   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 
ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 
 

                             ลงชือ่.................................................................เจา้ของประวตั ิ
                                   (.................................................................) 

                           ต าแหน่ง................................................................ 

วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 



- ๑๔ - 
 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง...................................... 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

ในสาขาวชิา ...................................................... 
โดยวธิ.ี............................................. 

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สงักดั/ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ.................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารย/์
ศาสตราจารย)์..  แลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ.. (ครบถว้น/ไมค่รบถว้น)... ตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 
 

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

(...................................................) 
ต าแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเท่า.. 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 

  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั ิ...(เขา้ข่าย/ ไมเ่ขา้ขา่ย)...ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์... 
 
 
 

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

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

ต าแหน่ง................................................... 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
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ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที.่....../.......เมือ่วนัที.่........ 
ซึง่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ........(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)........  
ไดป้ระเมนิผลการสอนรหสัวชิา......................รายวชิา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
........................................................แลว้เหน็ว่า บุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวาม....(ช านาญ/ช านาญพเิศษ/
เชีย่วชาญ).......ในการสอน  มคีุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีส่ภาสถาบนัก าหนด 

 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
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ส่วนท่ี ๔ แบบสรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา...................................................ในการประชุมครัง้ที.่......../.............           
เมือ่วนัที.่............................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์....ในสาขาวชิา..............
แลว้เหน็ว่า 
  ๑) งานวจิยั............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู่)..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด.........เรื่อง ไดแ้ก่ 
   ๑.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๑.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๒) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น............รายการ  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่
ก.พ.อ.ก าหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๓) ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. 
ก าหนด .........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๓.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๓.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๔) ต ารา/หนงัสอื............เล่ม  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด.........เล่ม 
ไดแ้ก่ 
   ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๕) บทความทางวชิาการ............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด
........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๕.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๕.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
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   ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   พรอ้มทัง้ระบุบทบาทหน้าทีข่อง
ผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
ก.พ.อ. 
    

 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเรื่องอะไร             
ผลท่ีได้รบั  การน าไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

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

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ......... 



- ๑๘ - 
 

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ก. กรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)....  
ในการประชุมครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ  
นาย/นาง/นางสาว................... ตามทีค่ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทาง
วชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า..(งานวจิยั/ผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น/ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม/ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไมอ่ยู)่..
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด  และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.
ก าหนด  

ข. กรณกีารเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย ์ตามประกาศ 
ก.พ.อ. โดยวธิทีี ่๓  ของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)....  
ในการประชุมครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... แลว้เหน็ว่าผูข้อเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด 
และมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด ดงันี้ 

๑. งานวจิยั...........เรือ่ง (อยู่/ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด...........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        



- ๑๙ - 
 

๒. งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิ ไดเ้สนอหลกัฐานแสดงการไดร้บัอ้างองิทางวชิาการ 
ประกอบดว้ย งานวจิยั จ านวน...........เรือ่ง ไดร้บัการอ้างองิ...........รายการ พจิารณา (อยู/่ ไมอ่ยู)่……. 
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

๓. ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) เท่ากบั....................พจิารณา (อยู/่ ไม่อยู)่.. 
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

๔. โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบนั...............โครงการ  (Life-time)  พจิารณา (อยู/่ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   พรอ้มทัง้ระบุบทบาทหน้าทีข่อง
ผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
ก.พ.อ. 
    

จงึเหน็...(สมควร/ไมส่มควร)...ใหก้ าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.............................. 
เป็นต าแหน่ง..........(ผูช้่วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์... ในสาขาวชิา........................
ไดต้ัง้แต่วนัที.่................................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรุง
สมบรูณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)  และใหน้ าเสนอทีป่ระชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
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ส่วนท่ี ๕ มติสภาสถาบนัอดุมศึกษา    
 
  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั.............................. ในการประชุมครัง้ที.่.../......... เมือ่วนัที.่.. 
เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไมอ่นุมตั)ิ.... 

๑. ใหแ้ต่งตัง้นาย/นาง/นางสาว................................ใหด้ ารงต าแหน่ง (ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์ ในสาขาวชิา........................................... ไดต้ัง้แต่วนัที.่.....................       
ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบูรณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพ์
เผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....)    

๒. ส าหรบัต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์ ใหอ้ธกิารบดอีอกค าสัง่แต่งตัง้
บุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑  และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีอ่อกค าสัง่แต่งตัง้ พรอ้มส่งส าเนา
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณ              
ทางวชิาการ แบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
พจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา พรอ้มเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด 

    ส าหรบัต าแหน่งศาสตราจารย ์ ใหเ้สนอ ก.พ.อ. ใหค้วามเหน็เพื่อเสนอรฐัมนตร ี
เพื่อน าเสนอนายกรฐัมนตรนี าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้  
นาย/นาง/นางสาว.................................... ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา.......................            
ไดต้ัง้แต่วนัที.่................................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบูรณ์/ 
ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....) พรอ้มส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ แบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ส าเนารายงาน
การประชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 

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

            ต าแหน่ง  นายกสภาสถาบนั/เลขานุการสภาสถาบนั 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
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   ก.พ.อ. ๐๔ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------------ 

   

๒. แบบเสนอแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผูบ้งัคบับญัชา   

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวตัสิ่วนตวัและผลงานทางวชิาการ 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง............................................ 

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 
โดยวธิ.ี......................... 

ในสาขาวชิา............................................................  
ของ (นาย/นาง/นางสาว)............................................... 
สงักดั ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ..................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวตัสิ่วนตวั 
     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ 
     ๑.๒ อาย ุ....... ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสาขาวชิา โดยเรยีงจากคุณวุฒสิูงสุด
ตามล าดบั และกรณสี าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศใหร้ะบุเป็นภาษาองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรือ่ง
วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่ าเป็นส่วนของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
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๒. ประวตักิารรบัราชการ 
     ๒.๑ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง......................................................    รบัเงนิเดอืน........................บาท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์เมือ่วนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา.............. 
           เมือ่วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา................ 
           เมือ่วนัที.่........เดอืน......................พ.ศ. .......    

 (ในกรณทีีเ่คยบรรจเุขา้รบัราชการในต าแหน่งอื่น หรอืเคยด ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ า/อาจารย์
พเิศษในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต าแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ารงต าแหน่งนัน้ดว้ย) 

           อายรุาชการ ...... ปี ........ เดอืน    

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

๒.๖ การไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิและการไดร้บัการยกยอ่ง 
ระดบันานาชาต ิอื่นๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 

 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 

๒.๖.๕ 

๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัว่าปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐานะหวัหน้าโครงการ (Principal investigator)  และ
แหล่งทุน ในระหว่างปีทีท่ าการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 
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     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 
 
๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  งานวจิยั 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั............        
ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 ๔.๑.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๑.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๑.๔ ต ารา หนงัสอื  หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   โดยระบบุทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ
จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 
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 ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding 
author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ งานวจิยั 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแล้วหรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๒.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 ๔.๒.๔  ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๒.๕  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๕.๑ งานวจิยั 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        
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     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

  ๔.๒.๕.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอ้างองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน............เรือ่ง  
ไดร้บัการอา้งองิ............รายการ   พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอ้างองิ 
ในฐานขอ้มลู Scopus  

  ๔.๒.๕.๓ ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๒.๕.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (Life-time) พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
              ๑) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๒) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๓) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   โดยระบบุทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ
จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 

   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย     
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๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ งานวจิยั 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแล้วหรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยันี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๓.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๓.๔ ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด) 

 ๔.๓.๕  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๓.๕.๑ งานวจิยั 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        
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  ๔.๓.๕.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอ้างองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน............เรือ่ง  
ไดร้บัการอา้งองิ............รายการ   พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอ้างองิ 
ในฐานขอ้มลู Scopus  

  ๔.๓.๕.๓ ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) ......................... 

  ๔.๓.๕.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (Life-time) พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
              ๑) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๒) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 
              ๓) โครงการวจิยั เรือ่ง................................................................................... 
                  ไดร้บัทุนจาก............................................................................................ 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่นวารสาร 
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.  โดยระบบุทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ 
จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 

   ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 
ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 
 

                             ลงชือ่.................................................................เจา้ของประวตั ิ
                                   (.................................................................) 

                           ต าแหน่ง................................................................ 

วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 
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ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง...................................... 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

ในสาขาวชิา ...................................................... 
โดยวธิ.ี............................................. 

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สงักดั/ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ.................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารย/์
ศาสตราจารย)์..  แลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ.. (ครบถว้น/ไมค่รบถว้น)... ตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 
 

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

(...................................................) 
ต าแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเท่า.. 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 

  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั ิ...(เขา้ข่าย/ ไมเ่ขา้ขา่ย)...ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์... 
 
 
 

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

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

ต าแหน่ง................................................... 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
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ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที.่....../.......เมือ่วนัที.่........ 
ซึง่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ........(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)........  
ไดป้ระเมนิผลการสอนรหสัวชิา......................รายวชิา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว
........................................................แลว้เหน็ว่า บุคคลดงักลา่วเป็นผูม้คีวาม....(ช านาญ/ช านาญพเิศษ/
เชีย่วชาญ).......ในการสอน  มคีุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีส่ภาสถาบนัก าหนด 

 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
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ส่วนท่ี ๔ แบบสรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา...................................................ในการประชุมครัง้ที.่......../.............           
เมือ่วนัที.่............................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว...................
ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์....ในสาขาวชิา..............
แลว้เหน็ว่า 
  ๑) งานวจิยั............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู่)..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด.........เรื่อง ไดแ้ก่ 
   ๑.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๑.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๒) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น............รายการ  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่
ก.พ.อ.ก าหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๓) ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. 
ก าหนด .........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๓.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๓.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๔) ต ารา/หนงัสอื............เล่ม  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด.........เล่ม 
ไดแ้ก่ 
   ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 
  ๕) บทความทางวชิาการ............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด
........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๕.๑).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
   ๕.๒).............................................................. คุณภาพอยูใ่นระดบั............... 
 



- ๓๗ - 
 

   ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   พรอ้มทัง้ระบุบทบาทหน้าทีข่อง
ผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
ก.พ.อ. 
    

 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเรื่องอะไร             
ผลท่ีได้รบั  การน าไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

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

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ......... 



- ๓๘ - 
 

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ก. กรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)....  
ในการประชุมครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ  
นาย/นาง/นางสาว................... ตามทีค่ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทาง
วชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า..(งานวจิยั/ผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอื่น/ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม/ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ ไมอ่ยู)่..
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด  และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.
ก าหนด  

ข. กรณกีารเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย ์ตามประกาศ 
ก.พ.อ. โดยวธิทีี ่๓  ของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั)....  
ในการประชุมครัง้ที.่............เมือ่วนัที.่...................พจิารณาผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว
................... แลว้เหน็ว่าผูข้อเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด 
และมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด ดงันี้ 

๑. งานวจิยั...........เรือ่ง (อยู่/ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด...........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
     ๑) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๒) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๒.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        

     ๓) งานวจิยั เรือ่ง.......................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

       ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)             
       ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author)                        



- ๓๙ - 
 

๒. งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิ ไดเ้สนอหลกัฐานแสดงการไดร้บัอ้างองิทางวชิาการ 
ประกอบดว้ย งานวจิยั จ านวน...........เรือ่ง ไดร้บัการอ้างองิ...........รายการ พจิารณา (อยู/่ ไมอ่ยู)่……. 
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

๓. ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) เท่ากบั....................พจิารณา (อยู/่ ไม่อยู)่.. 
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

๔. โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้บัทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบนั...............โครงการ  (Life-time)  พจิารณา (อยู/่ ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ                     
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใดตามประกาศ ก.พ.อ.   พรอ้มทัง้ระบุบทบาทหน้าทีข่อง
ผลงานแต่ละประเภท ตามลกัษณะการมสี่วนรว่มในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
ก.พ.อ. 
    

จงึเหน็...(สมควร/ไมส่มควร)...ใหก้ าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.............................. 
เป็นต าแหน่ง..........(ผูช้่วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์... ในสาขาวชิา........................
ไดต้ัง้แต่วนัที.่................................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรุง
สมบรูณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)  และใหน้ าเสนอทีป่ระชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
 
 



- ๔๐ - 
 

ส่วนท่ี ๕ มติสภาสถาบนัอดุมศึกษา    
 
  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั.............................. ในการประชุมครัง้ที.่.../......... เมือ่วนัที.่.. 
เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไมอ่นุมตั)ิ.... 

๑. ใหแ้ต่งตัง้นาย/นาง/นางสาว................................ใหด้ ารงต าแหน่ง (ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์ ในสาขาวชิา........................................... ไดต้ัง้แต่วนัที.่.....................       
ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบูรณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพ์
เผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....)    

๒. ส าหรบัต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์ ใหอ้ธกิารบดอีอกค าสัง่แต่งตัง้
บุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑  และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีอ่อกค าสัง่แต่งตัง้ พรอ้มส่งส าเนา
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณ              
ทางวชิาการ แบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
พจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา พรอ้มเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด 

    ส าหรบัต าแหน่งศาสตราจารย ์ ใหเ้สนอ ก.พ.อ. ใหค้วามเหน็เพื่อเสนอรฐัมนตร ี
เพื่อน าเสนอนายกรฐัมนตรนี าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้  
นาย/นาง/นางสาว.................................... ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา.......................            
ไดต้ัง้แต่วนัที.่................................... ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั...(ไดร้บัเรือ่ง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุสมบูรณ์/ 
ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร/่ อื่นๆ ระบุ....) พรอ้มส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ แบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ส าเนารายงาน
การประชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษา พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 

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

            ต าแหน่ง  นายกสภาสถาบนั/เลขานุการสภาสถาบนั 
                  วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
 

 
 
 

 


