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แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

 
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอดำรงตำแหน่ง...............................................  

โดยวิธีที.่......... 
ในสาขาวิชา..................................................... รหสั.............. 

(เชี่ยวชาญ......................................................) 
ของ นาย/นาง/นางสาว................................................................. 

สังกัด ภาควิชา................................................................... 
คณะ........................................ มหาวิทยาลัยนครพนม 

         --------------------------------------- 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
 ๑.๒ อายุ .......... ปี 
 ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด
ตามลำดับ และกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
       คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ         ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑   
 ๑.๓.๒    
 ๑.๓.๓   
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 (ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
  ๒.๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.......................................................  รับเงินเดือน................................บาท 
 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่.................เดือน.............................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา................. 

 เมื่อวันที่..............เดือน.......................... พ.ศ. ................. 
 ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา.................... 

 เมื่อวันที่..............เดือน................... พ.ศ. ................ . 

ข้อใดที่ไม่ได้กรอกข้อมูล 
หรือที่เป็นข้อความอธิบาย  
ให้ “ตัดออก” ได้เลยค่ะ 
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(ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอ่ืน หรือเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ/อาจารย์
พิเศษในสังกัดอ่ืน ให้ระบุตำแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่งนั้นด้วย)  
 อายุราชการ................ป ี...........เดือน 
 ๒.๕ ตำแหน่งอื่น ๆ 

 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 

๒.๖ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับการยกย่องระดับ
นานาชาติ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 
 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 
 ๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 
 ๒.๖.๕ 

 
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทำโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
 ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาที่สอน 
ช.ม. / 

สัปดาห์* 
เปิดสอนภาค/
ปีการศึกษา 

ปริญญาตรี    
ปริญญาตรี    
ปริญญาตรี    
บัณฑิตศึกษา    
บัณฑิตศึกษา    
บัณฑิตศึกษา    

* คำนวณจาก (จำนวนชั่วโมงที่สอน x ชั่วโมงภาระงาน) / 15 สัปดาห์  : โดยบรรยาย x 3 ชัว่โมงภาระงาน และปฏิบัตกิาร x 2 ชั่วโมงภาระงาน 
 
 
 

 ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุชื่อเรื่องวิจัยและระยเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์    หากไม่
สามารถระบุเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์ได ้ให้ระบวุันที่เริ่ม-สิ้นสุด การให้บริการวิชาการในกิจกรรมนั้นๆ)   
 ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์หากไม่
สามารถระบุเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์ได้ ให้ระบุวันที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันที่ลาออก)   
 ๓.๕ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)                                                                          
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ๔.๑.๑ งานวิจัย 
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  ๔.๑.๑.๑ ........................................................................................................ ................. 
................................................................................................................................ . (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ร้อยละ................ 
               งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
        ❑   ไม่เคยใช้ 
        ❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
   
 ๔.๑.๑.๒ ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
            ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ร้อยละ................ 
        งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
        ❑   ไม่เคยใช้ 
        ❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
 ๔.๑.๑.๓ ........................................................................................................ ................. 
........................................................................................................................... ...... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย รอ้ยละ................  
                        งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม ่
        ❑   ไม่เคยใช้ 
        ❑ เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
 ๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน        
  ๔.๑.๒.๑ ............................................................................................................................. 
................................................................ ................................................................. (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปรมิาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
        ❑   ไม่เคยใช้ 
        ❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
   ๔.๑.๒.๒ ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................. (อยู่ใ นฐานข้อมูล..............) 
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            ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
        ❑   ไม่เคยใช้ 
        ❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
   ๔.๑.๒.๓ ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
            ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
        ❑   ไม่เคยใช้ 
        ❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 ๔.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๑.๓.๑ .................................................................... ................................................... 
................................................................................................................................. (อยู่ในฐานข้อมูล..............)  
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
        ❑   ไม่เคยใช้ 
        ❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
  ๔.๑.๓.๒ ........................................................................................................ ............... 
................................................................................................................................. (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
                            ❑   ไม่เคยใช้ 
        ❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
  ๔.๑.๓.๓ ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
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                                   ❑   ไม่เคยใช้ 
        ❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
 ๔.๑.๔ ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ให้ระบุว่าเป็นประเภทใดไปเลย) 
  ๔.๑.๔.๑ ........................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. .... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณรอ้ยละการมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ................ 
             ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
  ๔.๑.๔.๒ ............................................................................................ ............................ 
........................................................................ ......................................................... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ................ 
             ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
   
  ๔.๑.๔.๓ ....................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. .... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ................ 
             ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดบั.......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
   
  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง              
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจำนวนครั้งที่ถูก
อ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor 
   ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมกันหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหน 
อย่ างไร และลงนามรับรองโดยผู้ ขอ ผู้ ประพันธ์ อันดับแรก (First author) และผู้ป ระพันธ์บรรณ กิจ 
(Corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
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  ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ให้ระบุผลงาน
ทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในข้อ ๔.๑ ด้วย) 
 ๔.๒.๑ งานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑ .................................................................................... ..................................... 
................................................................................................................................. (อยู่ในฐานข้อมูล..............)  
                ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ร้อยละ................ 
               งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
      ไม่เคยใช้ 
              เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
  ๔.๒.๑.๒........................................................................................................ ................. 
............................................................................................................... .................. (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
            ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ร้อยละ................ 
        งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
                                      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
 ๔.๒.๑.๓ ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย รอ้ยละ................  
                        งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
                                      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน        
  ๔.๒.๒.๑ ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
                                     ไม่เคยใช้ 
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   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
   ๔.๒.๒.๒ ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................. (อยู่ในฐ านข้อมูล..............) 
            ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
                                     ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
   ๔.๒.๒.๓ ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................. (อยู่ในฐานข้อมูล..............)  
            ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
                                     ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
 
 ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๒.๓.๑ ........................................................................................................ ............... 
............................................................................ ..................................................... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารยม์าแล้วหรือไม ่
                                      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
  ๔.๒.๓.๒ ........................................................................................................ ............... 
........................................................................ ......................................................... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
                                      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
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  ๔.๒.๓.๓ ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
                                      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
  ๔.๒.๔ ตำราหรือหนังสือ (ให้ระบุว่าเป็นประเภทใดไปเลย) 
  ๔.๒.๔.๑ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................ ..... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมสี่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ................ 
             ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
  ๔.๒.๔.๒ ............................................................................................ ............................ 
................................................................................................................................. (อยู่ในฐานข้อมูล..............)  
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ................ 
             ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
   
  ๔.๒.๔.๓ ............................................................................................ ............................ 
................................................................................. ................................................ (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ................ 
             ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด)   
  
  ๔.๒.๕ เอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ ๓ 
      ๔.๒.๕.๑ งานวิจัย 
     ๑) งานวิจัย เรื่อง ................................................................................................... 
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         ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
                             Quartile 1          Quartile 2 
        ๑.๒) บทบาทหน้าที่ 
                    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
                    ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
    ๒) งานวิจัย เรื่อง .............................................................. ..................................... 
         ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
                             Quartile 1          Quartile 2 
        ๒.๒) บทบาทหน้าที่ 
                    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
                    ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
    ๓) งานวิจัย เรื่อง ................................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
                             Quartile 1          Quartile 2 
        ๓.๒) บทบาทหน้าที่ 
                    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
                    ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
     ๔.๒.๕.๒ งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จำนวน.................เรื่อง ได้รับการ
อ้างอิง...................รายการ  พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus  
     ๔.๒.๕.๓ ผู้ขอ มีค่า Life-time h-index (Scopus) ....................... 
     ๔.๒.๕.๔ โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบัน (Life-time) พร้อมทั้ งส่ งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจาก
สถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 
             ๑) โครงการวิจัย เรื่อง ............................................................................................. 
       ได้รับทุนจาก....................................................................................................... 
            ๒) โครงการวิจัย เรื่อง ............................................................................................. 
       ได้รับทุนจาก.......................................................................................................  
           ๓) โครงการวิจัย เรื่อง ............................................................................................. 
       ได้รับทุนจาก....................................................................................................... 
    ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง (APA) 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท ตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจำนวนครั้งที่ถูก
อ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor 
 
    ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมกันหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วน
ไหน อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
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 ๔.๓ ผลงานทางวิชาการการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์ (ให้ระบุผลงาน
ทางวิชาการที่ เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในข้อ ๔.๑ และ     รอง
ศาสตราจารย์ ในข้อ ๔.๒ ด้วย) 
 ๔.๓.๑ งานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑ ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................... ...... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                ปริมาณรอ้ยละการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย รอ้ยละ................ 
               งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแลว้หรือไม ่
      ไม่เคยใช้ 
              เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
   
  ๔.๓.๑.๒ ........................................................................................................................ 
................................................................................................................................. ( อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
            ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ร้อยละ................ 
        งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
                                      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
 ๔.๓.๑.๓ ........................................................................................................ ................. 
................................................................................................................................. (อยู่ในฐานข้อมูล..............)  
                ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย รอ้ยละ................  
                        งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
                                      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
 ๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน        
  ๔.๓.๒.๑ ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................. (อยู่ในฐานข้อมูล..............)  
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
                                     ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
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                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
   ๔.๓.๒.๒ ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................. (อยู่ในฐานข้อมูล..............)  
            ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
                                     ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
   ๔.๓.๒.๓ ............................................................................................................................. 
............................................................................. .................................................... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
            ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
                                     ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 ๔.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๔.๓.๓.๑ ........................................................................................................ ............... 
................................................................................ ................................................. (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
                                      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
 
  ๔.๓.๓.๒ ........................................................................................................ ............... 
.......................................................................................................... ....................... (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
                                      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
  ๔.๓.๓.๓ ........................................................................................................ ............... 
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.................................................................... ............................................................. (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ร้อยละ................ 
        ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแลว้หรือไม ่
                                      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
  ๔.๓.๔ ตำราหรือหนังสือ (ให้ระบุว่าเป็นประเภทใดไปเลย) 
  ๔.๓.๔.๑ ............................................................................................ ............................ 
..................................................................................................... ............................ (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ................ 
             ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
 
  ๔.๓.๔.๒ ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................... ............ (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ................ 
             ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 
   
  ๔.๓.๔.๓ ........................................................................................................................ 
................................................................................................................................. (อยู่ในฐานข้อมูล..............) 
                      ปริมาณร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ................ 
             ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
                                             ระดับ.......... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด)  
  ๔.๓.๕ เอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ ๓ 
      ๔.๓.๕.๑ งานวิจัย 
     ๑) งานวิจัย เรื่อง ................................................................................................... 
         ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
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                             Quartile 1          Quartile 2 
        ๑.๒) บทบาทหน้าที่ 
                    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
                    ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
    ๒) งานวิจัย เรื่อง ...................................................................................................  
         ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
                             Quartile 1          Quartile 2 
        ๒.๒) บทบาทหน้าที่ 
                    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
                    ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
    ๓) งานวิจัย เรื่อง ................................................................................................... 
         ๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
                             Quartile 1          Quartile 2 
        ๓.๒) บทบาทหน้าที่ 
                    ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
                    ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
     ๔.๓.๕.๒ งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จำนวน.................เรื่อง ได้รับการ
อ้างอิง...................รายการ  พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus  
     ๔.๓.๕.๓ ผู้ขอ มีค่า Life-time h-index (Scopus) ....................... 
     ๔.๓.๕.๔ โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบัน (Life-time) พร้อมทั้ งส่ งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจาก
สถาบันอุดมศกึษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 
             ๑) โครงการวิจัย เรื่อง .............................................................................................  
       ได้รับทุนจาก............................................................................... ........................ 
            ๒) โครงการวิจัย เรื่อง .............................................................................................  
       ได้รับทุนจาก................................................................................... ....................  
           ๓) โครงการวิจัย เรื่อง .............................................................................................  
       ได้รับทุนจาก....................................................................................................... 
    ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง (APA) 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้ าที่ของผลงานแต่ละประเภท ตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจำนวนครั้งที่ถูก
อ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor 
 
    ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมกันหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำ
ในส่วนไหน อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  
  

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
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ลงชื่อ.............................................................เจ้าของประวัติ 
                                   (...............................................................) 
                              ตำแหน่ง........................................................... 
                              วันที.่...........เดือน.......................พ.ศ. ............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง                        . 
ในสาขาวิชา                               .รหัส............... 
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โดยวิธีที ่                       . 
ของ (นาย/นาง/นางสาว)                                   . 
สังกัดภาควิชา                                              . 
คณะ........................................ มหาวิทยาลัยนครพนม 

................................................... 
 
  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ /       . 
ศาสตราจารย์)     แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เป็นผู้
มีคุณสมบัติ (ครบถ้วน / ไม่ครบถ้วน) .ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด 
 
 
 

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

                ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา........................................... 
              วันที่...........เดือน......................พ.ศ........... 
 
 
 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...................................................................... .............เป็นผู้
มีคุณสมบัติ (เข้าขา่ย / ไม่เข้าข่าย) ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /     รอง
ศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์)  .      
 

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

                       ตำแหน่ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
            วันที่...........เดือน..........................พ.ศ............ 
 
ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน  
 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่ .. .../........... ....  เมื่อวันที่
................................................... ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา..................... รายวิชา.................................................ของ 
นาย/นาง/นางสาว....... ....................................................  แล้ว เห็นว่า  บุคคลดั งกล่ าวเป็นผู้มีความ
........................................ในการสอน มีคุณภาพ.................ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันกำหนด 
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ลงชื่อ............................................................... 
     (..........................................................) 

ตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ส่วนที่  ๔  :  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 
ตอนที่  ๑   การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่........../....................... เมื่อวันที่.........................รวม...........ครั้ง 
ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................................... ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น...(ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์)...ในสาขาวิชา..................... แล้วเห็นว่า 
 

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

คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
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๑.๒)..........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ.....................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
 

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

๒.๑)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ.....................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 

๒.๒)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ.....................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 

 
๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............เรื่อง  คณุภาพ.....(อยู่/ไม่อยู่)......ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 

กำหนด................เรื่อง  ได้แก่ 
๓.๑)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ............... ......

คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
๓.๒)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ.....................

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

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

คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
๔.๒)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ......................

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

๕) บทความทางวิชาการ..........เรือ่ง  คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด........เรื่อง  
ได้แก่ 

๕.๑)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ......................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 

๕.๒)...........................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ......................
คุณภาพอยู่ในระดับ..................... 
 

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

 
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย : ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร  

ผลทีไ่ด้รับ การนำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
............................................................................................................................. ....................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
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ลงชื่อ......................................................... 
 (...............................................................) 
 ตำแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 เพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
 และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 วันที่............เดือน..................พ.ศ........... 
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ตอนที่ ๒  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. ............. 
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ส่วนที่ ๕  มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 

สภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที ่       /                    เมื่อวันที่                            
. พิจารณาแล้วมีมติ         (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)             

๑. ให้แต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว)                              ให้ดำรงตำแหน่ง         (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)     ในสาขาวิชา     ไ ด้ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่                                  
.ซ่ึงเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยนครพนม       (ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับ
ตีพิมพ์เผยแพร่/อืน่ ๆ ระบุ)        
 ๒. (สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งสำเนา คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และแบบคำขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  
     
  
 

 
ลงชื่อ        
       (       ) 

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

ก.  ชื่อผลงาน          

ข.  สถานะผู้ขอในผลงาน 

❑  ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
❑  ผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 
❑  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

ค.  ประเภทของผลงาน 

กลุ่มที่ 1  ❑  งานวิจัย 

กลุ่มที่ 2  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

❑  ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม   ❑  กรณีศึกษา (Case Study) 
❑  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ❑  งานแปล 
❑  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  ❑ สิทธิบัตร 
❑  ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ❑  ซอฟตแ์วร ์
❑  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดียวกนั 
❑  ผลงานสร้างสรรคด์้านสุนทรียะ  ศิลปะ 

กลุ่มที่ 3  ❑  ผลงานทางวชิาการรับใช้สงัคม 

กลุ่มที่ 4  ❑  ตำรา 
             ❑  หนังสือ 
             ❑  บทความทางวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑  รายละเอียดของการมีส่วนรว่ม 

 ผู้ขอกำหนดตำแหน่งต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (เนื่องจากไม่มีการแบ่งส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ ดังนั้นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ผู้ขอระบุจะมผีลต่อการพิจารณาผลงานทางวิชาการ) 
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รายละเอียดการมีส่วนร่วม บทบาทและหนา้ที่ความรับผิดชอบ 

ก.  ความคิดรเิริ่ม (Idea) และสมมุติฐาน  

ข.  การปฏิบัติการวิจัย การมีส่วนร่วมในการออกแบบ 
การทดลอง การทดสอบ เครื่องมือวัด วิธีการเก็บข้อมูล 
และ Criteria 

 

ค.  การจัดเกบ็ขอ้มูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผล  

ง.  การวิพากษ์วิจารณ์ผล การแสดง การเปรียบเทียบ
กับข้อสรุปหรือองค์ความรู้หรือทฤษฎีเดิม 

 

จ.  การมีส่วนร่วมในการเขียน manuscript ผลงาน
สร้างสรรค ์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น 

 

ฉ.  การให้การสนับสนุน Specimens, study cohort, 
โลจิสติกส์ ทุนวิจัย (โปรดระบุแหล่งทุน เงินทุน และปีที่
ได้รับ) เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ 

 

ช.  อ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒  รายละเอียดของการนำผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต้องแนบ
เอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ก.  ตีพิมพ์วารสาร journal Impact factor จำนวนครั้งของการอ้างอิง (ฐานข้อมูล) 

 ข.  สิทธิบัตร ประเภท ปีที่ได้รับการจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ 

 ค.  ถ้าเป็น technical report หรือรายงานวิจัย ผู้ใช้งานคือใคร 
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 ง.  การเผยแพร่งานวิจัยได้รับการนำเสนอแบบโปสเตอร์ หรือ Oral Presentation (โปรดระบุ session 
เช่น Plenary, Symposium หรือ oral session) หรือสูจิบัตร ในการประชุมหรือการจัดการแสดงหรือจัดนิทรรศการ 
(ชื่อ สถานที่จัดประชุม หรือจัดแสดง หรือจัดนิทรรศการ และประเทศ) หรือ ในกรณีที่เป็นหนังสือ (โปรดระบุ ชื่อ
สำนักพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์) 

 จ.  ประวัติการได้รับทุนวิจัยโครงการที่เกี่ยวข้องกับผลงานชิน้นี ้

 ฉ.  หากงานวิจัย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้วิจัยได้รับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Licensing Fees) รวม
เท่าใด (โปรดแสดงหลักฐานสัญญา) 

 

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

ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง 

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

ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

 

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

ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

 
 
 
 

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

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

           ตำแหน่ง       
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หนังสือแจ้งความประสงค์ 
เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)    สังกัดสาขาวิชา   
 คณะ    ได้ เส น อข อก ำห น ด  ❑ ผู้ ช่ ว ย ศ าส ต ราจ ารย์  ❑  รอ ง
ศาสตราจารย์     ❑ ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา                                          โดยวิธีปกติ ❑ ที่ ๑    
❑ ที่ ๒    ❑ พิเศษ  
 
ขอแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 

❑  ประสงค์จะทราบชื่อกรรมการผู้ประเมินผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้า 
❑  ไม่ประสงค์จะทราบชื่อกรรมการผู้ประเมินผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าไม่ว่ากรณีใด  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

ลงชื่อ                                                    . 
                      (                                                   ) 
             วันที่          เดือน                       พ.ศ.             .. 
 



26 
 

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                                                
 


