
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
 
ส่วนที ่ 1  :  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอดำรงตำแหน่ง     
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี     
ในสาขาวิชา  อนุสาขาวชิา     

ของ      
สังกดั ภาค/สาขาวิชา        
คณะ   มหาวิทยาลัย      

 
 
1.  ประวัติส่วนตัว 

1.1 วัน เดือน ปีเกิด 
1.2 อายุ...........ปี 
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ) 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
1.3.1    
1.3.2    
1.3.3    
1.3.4    
1.3.5    

(ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
 
2. ประวัติการรับราชการ 

2.1  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.............................................................  รับเงินเดือน.............................บาท 
2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่...................เดือน.................................พ.ศ.............. 
2.3 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา........................................................เมื่อ

วันที่........................เดือน..................................พ.ศ.... ............... 
2.4 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา........................................................... 

เมื่อวันที่........................เดือน..................................พ.ศ.... ............... 
อายุราชการ.................ปี.........................เดือน 
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2.5 ตำแหน่งอื่น ๆ  
2.5.1   
2.5.2  
2.5.3  
2.5.4  
2.5.5 
 

3. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี  (เป็นภาระงานที่ทำโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี  หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาที่สอน ช.ม./สัปดาห ์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
......................... ............................................ ……….................. ...................................... 
......................... ............................................ ……….................. ...................................... 
......................... ............................................ ……….................. ...................................... 

 
3.2 งานวิจัย  (โปรดระบุเรื่องที่ทำการวิจัย  และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 

 
 

3.3 งานบริการทางวิชาการ  (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 

3.4  งานบริหาร  (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 

3.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
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4. ผลงานทางวิชาการ 
4.1 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.1.1 ผลงานวิจัย 
4.1.1.1 ………………………………………………………………………………………... 
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ❑ ไม่เคยใช้ 
 ❑    เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
4.1.1.2 ................................................................ .......................................................... 
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
 
4.1.1.3 ..........................................................................................................................  
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
 
4.1.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

4.1.2.1 ..........................................................................................................................  
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
4.1.2.2 ........................................................ .................................................................. 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
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❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

 
4.1.2.3 ..........................................................................................................................  
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 

 ❑ เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

 
                4.1.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

4.1.3.1 .................................................................................................... ...................... 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
 
4.1.3.2 ..........................................................................................................................  
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
 
 
4.1.3.3 ..........................................................................................................................  
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
 

4.1.4 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตำรา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 
4.1.4.1 ………………………………………………………………………………………... 
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 ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 

❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
4.1.4.2 ………………………………………………………………………………………... 
 ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว

หรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 

 ❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

4.1.4.3 ………………………………………………………………………………………... 
 ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว

หรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วยชื่อ

ผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จำนวนหน้า  เป็นต้น โดยให้เขยีนอ้างอิง แบบ APA Style) 
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด  

มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
4.2 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

4.2.1 ผลงานวิจัย 
4.2.1.1 ………………………………………………………………………………………... 
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
4.2.1.2 ………………………………………………………………………………………... 
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
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4.2.1.3 ………………………………………………………………………………………... 
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
 4.2.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

4.2.2.1 ..........................................................................................................................  
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
 
 
 
4.2.2.2 .......................................................................................................................... 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
4.2.2.3 ..........................................................................................................................  
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

4.2.3.1 .......................................................................................................................... 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
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4.2.3.2 ..........................................................................................................................  
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 

 ❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

 
 
 
 
 
4.2.3.3 .......................................................................................................................... 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
 

4.2.4 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตำรา  หรือหนังสือ 
4.2.4.1 ............................................................................................... ........................... 
 ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
4.2.4.2 ................................................................... ....................................................... 
 ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
4.2.4.3 ..........................................................................................................................  
 ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไมเ่คยใช้ 
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❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วยชื่อ
ผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จำนวนหน้า  เป็นต้น โดยให้เขยีนอ้างอิง แบบ APA Style) 

(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด  
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
4.3 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์ 

4.3.1 ผลงานวิจัย 
4.3.1.1 ………………………………………………………………………………………... 
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
4.3.1.2 ………………………………………………………………………………………... 
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
4.3.1.3 ………………………………………………………………………………………... 
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
4.3.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

4.3.2.1 .......................................................................................................................... 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............  

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
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4.3.2.2 ................................................................... ....................................................... 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 

 ❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

4.3.2.3 .............................................................................................................. ............ 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
4.3.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

4.3.3.1 ................................................................................................ .......................... 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
4.3.3.2 .......................................................................................................................... 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
 
 
 
 
 
4.3.3.3 .......................................................................................................................... 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
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❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

 
4.3.4 ผลงานแต่งตำราหรือหนังสือ 

4.3.4.1 ..........................................................................................................................  
 ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 

 ❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด). 

4.3.4.2 ...................................................................................................... .................... 
 ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
4.3.4.3 ..........................................................................................................................  
 ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ.......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
 
 
 
 
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วยชื่อ

ผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จำนวนหน้า  เป็นต้น โดยให้เขยีนอ้างอิง แบบ APA Style) 
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่ามีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 

มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ......................................................เจ้าของประวัติ 
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 (..........................................................) 
 ตำแหน่ง................................................................. 
 วันที่...............เดือน.................พ.ศ.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที ่2  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง     
(ผูช่้วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย์) 

ในสาขาวิชา                อนุสาขาวิชา     
โดยวิธี    

ของ (นาย/นาง/นางสาว)      
สังกดั/ภาค/วิชา      

คณะ/วิทยาลัย                                       มหาวิทยาลัยนครพนม   
-------------------------------- 

 
  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)   
แล้วเห็นว่า (นาย/นาง/นางสาว)    เป็นผู้มีคุณสมบัติ    (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)   ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. กำหนด 
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ลงชื่อ                                                      
                  (      )  
                 ตำแหน่ง   ผู้บังคับบญัชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า    
     วันที่           เดือน                                           พ.ศ.                
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
  ได้พิจารณาแล้วเห็น (นาย/นาง/นางสาว)    เป็นผู้มีคุณสมบัติ (เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย) 
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)   
 
 

ลงชื่อ                                                      
                    (                                                )    
                ตำแหน่ง      
     วันที่           เดือน                                           พ.ศ.                
ส่วนที ่3 แบบประเมินผลการสอน  
 

คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่      /                เมื่อวันที่                  . 
ซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ประเมินผลการสอน
รหัสวิชา                     ชื่อวิชา                                      ของ (นาย/นาง/นางสาว)                           .
แล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็น  ผู้มีความ         (ชำนาญ/ชำนาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)          ในการสอน มีคุณภาพ    
(อยู่/ไม่อยู่)       ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยนครพนมกำหนด 
 
 
 
          ลงชื่อ........................................................... 
                      (                                            ) 
             ตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
                                      วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
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ส่วนที่  4  :  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 
ตอนที่  1   การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  ในสาขาวิชา..............................................................ในการประชุมครั้งที่........../.............  
เมื่อวันที่.........................รวม...........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................................... 
ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์)...ในสาขาวิชา..................... 
แล้วเห็นว่า 
 

1) งานวิจัย........เรื่อง คุณภาพ......(อยู่/ไม่อยู่)......ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด...........เรื่อง  ได้แก่ 
1.1)..........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ.....................

คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
1.2)..........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ.....................

คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
 

2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม..............เรื่อง คุณภาพ....(อยู่/ไม่อยู่)....ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด
...........เรื่อง  ได้แก่ 

2.1)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ.....................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 

2.2)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ.....................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 

 
3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............เรื่อง  คุณภาพ.....(อยู่/ไม่อยู่)......ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 

กำหนด................เรื่อง  ได้แก่ 
3.1)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ.....................

คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
3.2)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ.....................

คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
 

4) ตำรา/หนังสือ.........เล่ม  คุณภาพ....(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด.......เรื่อง  ได้แก่ 
4.1)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ......................

คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
4.2)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ......................

คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
 

5) บทความทางวิชาการ..........เรือ่ง  คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด........เรื่อง  
ได้แก่ 
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5.1)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ......................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 

5.2)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ......................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จำนวนหน้า  เป็นต้น โดยให้เขยีนอ้างอิง แบบ APA Style) 

 
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย : ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร  

ผลทีไ่ด้รับ การนำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
.................................................................................................................. .................................................................. 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................... ................................................................................................ 
 

ลงชื่อ......................................................... 
 (...............................................................) 
 ตำแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 เพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
 และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 วันที่............เดือน..................พ.ศ........... 
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ตอนที่ 2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
  
 คณ ะก รรม การ พิ จ ารณ าตำแ ห น่ งท า งวิ ช าก าร  ม ห าวิ ท ย าลั ย น ค รพ น ม  ใน ก ารป ระชุ ม                                       
ครั้งที่        /              เมื่อวันที่                                 พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ   
(นาย/นาง/นางสาว)                       ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า   (งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม/ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน และ/หรือ ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)     คุณภาพ   (อยู่/ไม่อยู่)    ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ.กำหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด จึงเห็น   (สมควร/
ไม่สมควร)     ให้กำหนด (นาย/นาง/นางสาว)   เป็นตำแหน่ง       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)      ในสาขาวิชา    แ ล ะ น ำ เส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นความชอบต่อไป 
 
 

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

    ตำแหน่ง ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
                       วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ............. 



 

ส่วนที่ 5  มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 

สภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที ่       /                    เมื่อวันที่                            . 
พิจารณาแล้วมีมติ         (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)             

1. ให้แต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว)                              ให้ดำรงตำแหน่ง         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)     ในสาขาวิชา     ได้ตั้งแต่วันที่                                 .
ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยนครพนม       (ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับ
ตีพิมพ์เผยแพร่/อืน่ ๆ ระบุ)        
 2. (สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
ในข้อ 1 และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งสำเนา คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และแบบคำขอ (แบบ ก.พ.อ. 03)  
     
  
 

 
ลงชื่อ        
       (       ) 

ตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
วันที่........เดือน........................พ.ศ. ............. 

 
 
 

 
 
 



 ๑๗ 

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 
❑ บทความทางวิชาการ  ❑  ตำรา  ❑  หนังสือ  ❑  งานวิจัย 
❑  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 
เรื่อง             
             
 
ผู้ร่วมงาน จำนวน คน แต่ละคนมีส่วนร่วม ดังนี้ :  
 

ชื่อผู้ร่วมงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ร้อยละของ
ปริมาณงาน 

   
   
   

 
 

ลงชื่อ      
(        ) 

       ลงชื่อ      
(        ) 

ลงชื่อ      
(        ) 



 ๑๘ 

ใบรับรองผลงานวิชาการ 
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)   สังกัด/สาขาวิชา     
   รับรองว่า 
 ❑ บทความทางวิชาการ  ระบจุำนวนและชื่อเรื่อง    

❑  ตำรา  ระบจุำนวนและชื่อเรื่อง     
❑  หนังสือ  ระบจุำนวนและชื่อเรื่อง     
❑  งานวิจัย  ระบจุำนวนและชื่อเรื่อง   
❑  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ระบจุำนวนและชื่อเรื่อง   

 ที่ใช้เป็นผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดเป็นตำแหน่ง      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตา
จารย์/ศาสตราจารย์)    ในครั้งนี้  ไม่เป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  
 
 

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

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

           ตำแหน่ง       
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

หนังสือแจ้งความประสงค์ 
เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)    สังกัดสาขาวิชา   
 คณะ    ได้เสนอขอกำหนด ❑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ❑  รองศาสตราจารย์     
❑ ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา                                          โดยวิธีปกต ิ❑ ที่ 1    ❑ ที่ 2    ❑ พิเศษ  
 
ขอแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 

❑  ประสงค์จะทราบชื่อกรรมการผู้ประเมินผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้า 
❑  ไม่ประสงค์จะทราบชื่อกรรมการผู้ประเมินผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าไม่ว่ากรณีใด  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

ลงชื่อ                                                    . 
                      (                                                   ) 
             วันที่          เดือน                       พ.ศ.             .. 
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แบบแสดงหลักฐานการอ้างอิงบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 

ลำดับ* 
ชื่อผลงาน 

บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ** 
ชื่อวารสาร 

เจ้าของ เลข ISSN 
อยู่ใน

ฐานข้อมูล*** ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ 
       
       

หมายเหตุ  * ให้เรียงลำดับผลงานตามที่ระบุตามแบบ ก.พ.อ. 03 
  ** ให้เขียนตามหลักการอ้างอิง 
  *** ให้ระบุฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 
 

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

     ตำแหน่ง.............................................................. 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง และขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 

   ลงชื่อ..............................................คณบดี/ผู้อำนวยการ 
  (                                      ) 

                                                 ตำแหน่ง                                               . 
 


