
 
 

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนที่ 1  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดำรงตำแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี..........................(......) 
สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์

โดยวิธีปกติ (1) งานวิจัย 2 เรื่อง 
โดยวิธีปกติ (2) งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ 

โดยวิธีปกติ (3) งานวิจัย 1 เรื่อง + ตำรา/หนังสือ 1 เล่ม 
สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย ์

โดยวิธีปกติที่ 1(1) วิจัย 2 เรื่อง + ตำรา/หนังสือ 1 เล่ม 
โดยวิธีปกติที่ 1(2) งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานลักษณะอ่ืน 1 รายการ + ตำรา/หนังสือ 1 เล่ม 

โดยวิธีปกติที่ 2(1) งานวิจัย 3 เรื่อง (ระดับ A (2 เรื่อง) + ระดับ B (1 เรื่อง)) 
โดยวิธีปกติที่ 2(2) งานวิจัย 2 เรื่อง คุณภาพระดับ A + ผลงานลักษณะอ่ืน 1 รายการ คุณภาพ B  

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

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การเทียบเคียงสาขาวิชาที่กำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 
ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 

(หากมียศ/ฐานันดร สามารถนำมาใส่ได้) 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ.................................. มหาวิทยาลัยนครพนม 
-------------------------------- 

 
1.  ประวัติส่วนตัว 
     1.1 วัน  เดือน ปีเกิด (โปรดระบุ วัน/เดิอน/ปีเกิด ของผู้เสนอขอ) 
     1.2 อายุ ....... ปี (โปรดระบุ อายุเท่าไหร่ โดยนับถึงวันยื่นเรื่อง) 
     1.3 การศกึษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 
ตามลำดับ และกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 1.3.1 ปร.ด. (รัฐศาสตร์)        2548  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 1.3.2 ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)        2544  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 1.3.3 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)        2539  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 คำอธิบาย ต้องระบุคุณวุฒทิี่สำเร็จการศกึษาแล้วเท่านั้น โดยคุณวุฒิให้พิมพ์คำย่อ ในวงเล็บ สาขาวิชา 
เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดลงมา ปี พ.ศ. ระบุตัวเลข และชื่อสถานศึกษา หากจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ระบุ
ชื่อประเทศด้วย          

(ในกรณีทีส่ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 



 ชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง 
 ชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง  
 
2. ประวัติการรบัราชการ 
     2.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง......................................................    รับเงินเดือน........................บาท 
     2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ............. 
          (โปรดระบุ วัน เดือน ปี ทีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์) 
     2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา............ 
           เมือ่วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     2.4 ไดร้บัแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา............... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
 (ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอ่ืน หรือเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ/อาจารย์ 
พิเศษในสังกัดอ่ืน ให้ระบุตำแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่งนั้นด้วย) 
           อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน 
   (อายุราชการ ให้กรอกตัวเลข โดยการนับอายุราชการ ตั้งแต่วันที่บรรจุเข้ารับราชการนับถึงวันยื่น
เรื่อง) 
     2.5 ตำแหน่งอื่น ๆ (เช่น คณะกรรมการเก่ียวกับวิชาการ ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ) 
 2.5.1 หวัหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เมษายน 2559- เมษายน 2561) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 0945/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 
 2.5.2 คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เมษายน 2560 - เมษายน 2562) 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0849/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560    
 คำอธิบาย ตำแหน่งอ่ืนๆ หรือภาระงานอ่ืนๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งนอกเหนือจากข้อ 2.1-2.4 หากมี
จำนวนมาก ให้นำมาเฉพาะเรื่องหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการที่ยื่นขอ โดยระบุชื่อเรื่อง ชื่อตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่  เดือน พ.ศ. ถึง วันที่ 
เดือน พ.ศ. ตามคำสั่งที่/พ.ศ. ลงวันที่ เดือน พ.ศ. อะไร  
     2.6 การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับการยกย่อง 
ระดับนานาชาติ อ่ืนๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) 
 2.6.1 
 2.6.2 
 2.6.3 
 2.6.4 
 2.6.5 
 
3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ทำโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
      3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 



    คำอธิบาย  
 ระดับ: ให้ระบสุอนระดับปริญญาตรี หรือบณัฑิตศึกษา 
 รายวิชาที่สอน: ระบุชื่อวิชาที่สอน 
 ช.ม./สัปดาห์: ระบุชั่วโมงสอนที่สอนใน 1 สัปดาห์ คำนวณตามภาระงานสอนทีได้รับมอบหมาย 
วิธีการคิดภาระงานสอนตามแนวปฏิบัติของ กพว. (หากใน 1 รายวิชา สอนร่วมกันหลายคน ให้นำชั่วโมงสอน
จริง/15 สัปดาห์ = ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 หากเป็นภาคฤดูร้อน คให้นำชั่วโมงสอนจริง/8 
สัปดาห์ ทั้งในรายวิชาทฤษฎี รายวิชาปฏิบัติ และรายวิชาทดลอง) 
 เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา: ระบุว่า สอนภาค/ปีการศึกษาใด โดยให้เรียงลำดับจากปัจจุบันไปอดีต 
      แนวทางการกรอกข้อมูล 
 คำถาม มีผู้เสนอขอหรือเจ้าหน้าที่คณะ สอบถามว่า หากอาจารย์ลาศึกษาต่อแล้วกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หลังจากกลับมาแล้วได้ประมาณ 2 ปี มีคุณสมบัติและผลงานครบถ้วนพร้อมที่จะยื่นขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการได้ จะนับระยะเวลาการสอนต่อเนื่องอย่างไร 
 คำตอบ การนับระยะเวลาปฏิบัติงานสอนคือ นับหลังกลับเข้าปฏิบัติราชการ 2 ปี และก่อนลาศึกษา
ต่อ 1 ปี การกรอกข้อมูล ให้กรอกข้อมูลตามภาระงานสอนที่เกิดข้ึนจริง 
 จะเห็นได้ว่า ในแบบฟอร์มหรือข้อกำหนดไม่ได้ระบุปี พ.ศ. ย้อนหลังไว้ ดังนั้น ผู้เสนอขอสามารถระบุ
การปฏิบัติงานสอน ย้อนหลัง 3 ปี ตามระยะเวลาและความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพราะสายวิชาการมีความ
จำเป็นต้องเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนา สร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง หรืออาจได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 
หรือลาปฏิบัติงานวิจัย หรือลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
 
 
 
      3.2 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal Investigator) และ
แหล่งทุน ในระหว่างปีที่ทำการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 3.2.1 เรื่อง ............................................................... ระยะเวลาในการดำเนินการ/ดำเนินโครงการ 2 
ปี ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 - พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับทุนวิจัยจาก..........................................................  

3.2.2 เรื่อง ............................................................... ระยะเวลาในการดำเนินการ/ดำเนินโครงการ 1 
ปี ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 - พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับทุนวิจัยจาก.......................................................... 
คำอธิบาย 
 1. ให้ระบุชื่อเรื่องหรือโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ เดือน พ.ศ. ถึง เดือน พ.ศ.  
 2. นำเสนอผลงานที่ ได้ดำเนินการผ่านมา อาจเผยแพร่แล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาว่า ผู้เสนอขได้ดำเนินการสร้างผลงานและพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง 
  
      3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
  3.3.1 วิทยากร โครงการการจัดการขยะในชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาราชควาย อำเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2562 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 40 ชั่วโมง     
       3..3.2 วิทยาการ โครงการประชาธิปไตยรุ่นเยาว์ ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 24 ชั่วโมง 
      3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 



 3.4.1 ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2564) จำนวน 5 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
      3.5 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 3.5.1 คณะกรรมการออกข้อสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(พฤษภาคม 2563 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0974/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563)  
คำอธิบาย 
 1. ในการกรอกข้อมูลตามข้อ 3.1-3.5 ให้ระบุชื่อเรื่อง ชื่อโครงการหรือชื่อกิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ ระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ. ถึง วันที่ เดือน พ.ศ. หากไม่สามารถระบวันที่ได้ ขอให้ระบุเดือน ปี พ.ศ.
ใด ตามท่ีเกิดข้ึนจริงและอาจมีเอกสารหลักฐานที่ตรวจสอบได้ 
 2. ผู้เสนอขออาจเสนอหลักฐานการมอบหมายงาน อาทิ คำสั่งแต่งตั้ง หนังสือ บันทึกข้อความ 
ประกาศ หรืออ่ืนๆ ที่แสดงหรือสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้เสนอขอได้ดำเนินการจริง เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่บุคคลระดับคณะ ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หรือคณบดีตรวจสอบว่า ภาระงานหรือข้อมูลที่เสนอตรง
ตามความเป็นจริง 
 3. เกณฑ์การคิดภาระงานชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้ใช้วิธีการคิดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์
ผู้สอนหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ประกาศ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2550) 
 4. จากข้อมูลที่นำเสนอตามข้อ 3.1-3.5 แสดงให้เห็นถึง 
     - ภาระงานสอน หมายถึง ภาระงานสอนในรายวิชา ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 
     - งานวิจัย หมายถึง งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ และมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล หลักการ หรือข้อสรุปรวมที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
หรือเอ้ือต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์ใช้ 
     - งานบริการวิชาการ หมายถึง งานที่มีลักษณะช่วยส่งเสริมเผยแพร่วิชาความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพต่อสังคม 
     - งานบริหาร หมายถึง งานบริหารจัดการตา่งๆ ในมหาวิทยาลัยนครพนม 
     ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำเสนอสามารถใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ
ว่า ผู้เสนอขอมีผลงานที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมามีปริมาณ และคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 4.1.1 งานวิจัย 

 4.1.1.1  …...........................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 
   ❑  ไม่เคยใช้   

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



          4.1.1.2  ................................................................. ................................ 
   งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 
   ❑  ไม่เคยใช้   

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

          4.1.1.3  ................................................................................................. 
   งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 
   ❑  ไม่เคยใช้   

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

การเขียนอ้างอิง 
 1. วารสารแบบเล่ม 

   วิธีการเขียน ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที/่(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า. 
   ตัวอย่าง วิชัย พานิชย์สวย, สุมน ไวยบุญญา, พัชรพร ศุภกิจ, และรัตนากร หลวงแก้ว. (2562).  ผลของ

การใช้บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา.
วารสารการวิจัยพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 12(3), 133-160. 

2. วารสารออนไลน์  
   วิธีการเขียน ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที/่(เลขของฉบับที่),/เลข

หน้า. doi: xxxxxxxxx 
   ตัวอย่าง Chantana, C. (2019).  A Cooling System for a Mushroom House for Use in 

the Upper Central Region Climate of Thailand.  Naresuan University Journal: Science And 
Technology (NUJST), 27(3), 10-19. doi:10.14456/nujst.2019.22 

3. การประชุมวิชาการ 
    วธิีการเขียน ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทเรื่อง./ใน ชื่อรายงานการประชุม, วันที่จัดประชุมวิชาการ

, สถานที่จัดประชุม, (น....-....)./สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์. 
    ตัวอย่าง สุชน ตั้งทวีวิพัฒนา และ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. (2533). การใช้เมล็ดทานตะวันเป็น 

แหล่งโปรตีน  และพลังงานในอาหารสัตว์ปี ก. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  ค รั้ ง ที่ 28 (ส า ข า สั ต ว ศ าส ต ร์ แ ล ะ ป ร ะ ม ง ) , (น . 47-59). ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 
คำอธิบาย 
 1. ผลงานวิจัย ผู้เสนอขอต้องมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ดังนี้ ผลงานวิจัยผู้เสนอขอจะต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้มีส่วนสำคญัทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) ในเรื่องนั้น 
 2. การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีการลงนามโดยผู้ขอผู้ประพันธ์อันดับแรก 
(First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพ่ือรับรองบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงาน และ



ความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหนอย่างไร และการลงนามรับรองการมี
ส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลีย่นแปลงไม่ได้ 
 หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถือว่า
การกระทำของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแตง่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดย
ให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยต่อไป 
 3. ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่ง
พิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เห็นควรเขยีนอ้างอิงแบบ APA) 
ข้อคำนงึการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 1. วารสารระดับชาติ ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง และต้องการมีตีพิมพ์ต่อเนื่อง 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดย Peer reviewer 
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน (3 ปี 3 คน) 
 2. วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ที่ ก.พ.อ. กำหนด ได้แก่ ERIC, 
MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) JSTOR 
และ Project Muse 
 3. นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งอยู่ในวงวิชาการหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องทำหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง ก่อนเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
ที่มาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และ
จัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 

4.1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม/ผลงานทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/กรณีศึกษา/งาน
แปล/พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
สุนทรียะ ศิลปะ/สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ผลงานนวัตกรรม) 

 4.1.2.1  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนด 
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
   ❑  ไม่เคยใช้   

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

  4.1.2.2  ..................................................................... ............................ 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนด 
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
   ❑  ไม่เคยใช้   

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

  4.1.2.3  ................................................................................................. 



   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนด 
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
   ❑  ไม่เคยใช้   

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

 
 4.1.3 ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
  4.1.3.1 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
   ❑  ไม่เคยใช้   

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

  4.1.3.2 ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
   ❑  ไม่เคยใช้   

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

  4.1.3.3 .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 
   ❑  ไม่เคยใช้   

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

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร 
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ.   

โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal 
impact factor 
  ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วน
ไหน อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ
(Corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 

     
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 



 
ลงชื่อ...............................................................เจ้าของประวัติ 

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

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

วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ......... 
คำอธิบาย 
 1. การลงวันที่ เดือน พ.ศ. ให้ผู้เสนอขอลงวันที่นำเสนอส่งเอกสารและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นเรื่อง 
 2. 
ข้อพึงระวัง 
 1. ข้อมูลส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ผู้เสนอขอนำเสนอเป็นข้อมูลที่ผู้ได้รับรองความถูกต้องและความเป็นจริง 
ต้องมีหลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณาจริง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง หรือตรวจสอบ หรือ
สอบถามเพ่ิมเติมไดจ้ากเอกสารอ้างอิงที่ผู้เสนอขอนำเสนอ 
 2. หากมีข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนประการใด ผู้เสนอขอต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
 ณ ปัจจุบันจะเน้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณมาก ผู้เสนอขอต้องศึกษาจรรยาบรรณตาม
มาตรฐาน ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยกำหนดในด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ ตลอดจน
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สำหรับผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ได้แก่  
 (1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ได้นำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนเองและไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ 
ในลักษณะทีจ่ะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
 (2) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงานทางวิชาการตนเอง
และแสดงหลักฐานะของการค้นคว้า 
 (3) ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิ
มนษุยชน 
 (4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
และสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้าง
คามเสียหายให้แก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ
ยืนยันในทางวิชาการ 
 (5) ต้องนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 



ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
โดยวิธี..........................(......) 

สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
โดยวิธีปกติ (1) งานวิจัย 2 เรื่อง 

โดยวิธีปกติ (2) งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ 
โดยวิธีปกติ (3) งานวิจัย 1 เรื่อง + ตำรา/หนังสือ 1 เล่ม 

สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย ์
โดยวิธีปกติที่ 1(1) วิจัย 2 เรื่อง + ตำรา/หนังสือ 1 เล่ม 

โดยวิธีปกติที่ 1(2) งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานลักษณะอ่ืน 1 รายการ + ตำรา/หนังสือ 1 เล่ม 
โดยวิธีปกติที่ 2(1) งานวิจัย 3 เรื่อง (ระดับ A (2 เรื่อง) + ระดับ B (1 เรื่อง)) 

โดยวิธีปกติที่ 2(2) งานวิจัย 2 เรื่อง คุณภาพระดับ A + ผลงานลักษณะอ่ืน 1 รายการ คุณภาพ B  
ในสาขาวิชา ........................................  (รหัส ................) 

อนุสาขาวิชา ............................................... (รหัส ................) 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การเทียบเคียงสาขาวิชาที่กำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
(หากมียศ/ฐานันดร สามารถนำมาใส่ได้) 

สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ.................................. มหาวิทยาลัยนครพนม 

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

      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)   แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................... ....... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ   (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)  ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด 
 
 
 

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

(...................................................) 
ตำแหน่ง   ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า  . 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว................................. .......................................... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ    (เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)   ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)    . 
 



 
 

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

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

 
คำอธิบาย 
 1. ให้ผู้เสนอขอพิมพ์ชื่อ-สกุลของตัวเอง ตำแหน่งและสาขาวิชาที่ยื่นขอ สังกัด 
 2. ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาค/เทียบเท่า โปรดขีดเส้นใต้ด้วยปากกา ตรงคำว่า ครบถ้วน/ไม่
ครบถ้วน พร้อมระบุวัน เดือน ปีที่ลงนามรับรอง 
 3. ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดี โปรดขีดเส้นใต้ด้วยปากกา ตรงคำว่า เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย พร้อมระบุวัน 
เดอืน ปีที่ลงนามรับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที ่3 แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที.่..../......เมื่อวันที่........................... 
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประเมิน     
ผลการสอนรหัสวิชา................................................... รายวิชา............................................................................. 
ของ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ     
(ชำนาญ/ชำนาญพิเศษ) .ในการสอน  มีคุณภาพ   (อยู่/ไม่อยู่)    ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันกำหนด 

 

 

 



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

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

 
 
คำอธิบาย 
 1. ให้ผู้เสนอขอพิมพ์ชื่อ-สกลุของตัวเอง   
 2. ให้ เลขานุ การคณะกรรมการประเมินผลการสอน กรอกข้อมูลผลการประเมินตามที่
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนได้ประเมินไว้แล้ว 
 3. ประธานอนุกรรมการ ได้แก่ คณบดี/รองอธิการบดี ลงนามรับรอง พร้อมระบุวัน เดือน ปีที่ลงนาม
รับรอง 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
  
 ตอนที ่1 การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน 
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
   
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา                                       ในการประชุมครั้งที่     /            . 
เมื่อวันที่                                   รวม         ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
............................................ ซ่ึงขอกำหนดตำแหน่ง   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)  . 
ในสาขาวิชา                            แล้วเห็นว่า 
  1) งานวิจัย........เรื่อง  คุณภาพ  (อยู่/ไม่อยู่)  ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด........เรื่อง  ได้แก่ 
   1.1)................................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ................... 
   1.2)................................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ................... 

 2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม/ผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้/ผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/กรณีศึกษา/งานแปล/พจนานุกรม สารานุกรม นามา
นุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ผลงานนวัตกรรม).............รายการ  คุณภาพ   (อยู่/ไม่อยู่)   ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. กำหนด..........รายการ ได้แก่  
   2.1)................................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ................... 
   2.2)................................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ..... .............. 
  3) ตำรา/หนังสือ............เล่ม  คุณภาพ    (อยู่/ไม่อยู่)    ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด..........เล่ม 
ได้แก่ 
   3.1)................................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ................... 
   3.2)................................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ................... 
  4) บทความทางวิชาการ...........เรื่อง  คุณภาพ   (อยู่/ไม่อยู่)   ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.  กำหนด  
.......เรื่อง  ได้แก่ 
   4.1)................................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ................... 
   4.2)................................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ................... 



  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี  พ.ศ.  ชื่อเรื่อง   แหล่งพิมพ์  จำนวนหน้า  เป็นต้น  และกรณีท่ีเผยแพร่ใน 
วารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ  ก.พ.อ.  พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของ 
ผลงานแตล่ะประเภท  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
ก.พ.อ. (ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยนครพนม ขอให้อ้างอิงแบบ APA) 
 
 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย:  ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
ผลที่ได้รับ   การนำไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร 
 

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

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

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

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

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

(...................................................) 
ตำแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
วันที่.....เดือน......................พ.ศ. .............. 

 
คำอธิบาย 
 1. ให้ผู้เสนอขอพิมพ์ชื่อ-สกลุของตัวเอง เว้นช่องว่างสำหรับการเติมข้อมูล 
 2. ให้ผู้เสนอขอพิมพ์รายละเอียดผลงานทางวิชาการที่นำเสนอ โดยสามารถคัดลอกจากข้อ 4.1 และ
กรอกข้อมูลลักษณะของผู้ประพันธ์ (Author Ship) ดังตัวอย่าง 



 ตอนที ่2 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 
  ก. กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุม
ครั้งที่.................เมื่อวันที่.............................................. .............พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ 
นาย/นาง/นางสาว..........................................ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า  (งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 
ในลักษณะอ่ืน/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)    คุณภาพ   (อยู่/ไม่อยู่)    .  
ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด  และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  กำหนด       
จึงเห็น    (สมควร/ไม่สมควร)    ให้กำหนดตำแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.................................. เป็นตำแหน่ง      
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)      ในสาขาวิชา                       (รหัสสาขาวิชา) 
อนุสาขาวิชา                    .(รหัสอนุสาขาวิชา) ได้ตั้งแต่วันที่...............................................ซึ่งเป็นวันที่     
สภามหาวิทยาลัยนครพนม     (ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์
เผยแพร่/ อ่ืนๆ ระบุ....)    และให้นำเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 

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

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

 
คำอธิบาย ให้ผู้เสนอขอพิมพ์ชื่อ-สกุล ขอกำหนดตำแหน่งใด สาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่เสนอขอ 
พร้อมด้วยรหัสสาขาวิชา/รหัสอนุสาขาวิชา 



ส่วนที่ 5 มติสภาสถาบันอุดมศึกษา 
   
  สภามหาวิทยาลั ย นครพนม  ในการประชุ มครั้ งที่ ....../ ...........เมื่ อ วันที่ .... เดื อน
............................ พ.ศ. ......... พิจารณาแล้วมีมติ   (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)    . 
  1. ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว..............................ให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / 
รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)    ในสาขาวิชา                       (รหัสสาขาวิชา) อนุสาขาวิชา           .
(รหัสอนุสาขาวิชา) ได้ตั้งแต่วันที่ .......................................... ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบัน   (ได้รับเรื่อง/ ได้รับ
ผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืนๆ ระบ ุ        )   . 
  2. สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  ให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง 
บุคคลดังกล่าวในข้อ 1 และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งสำเนา 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ทางวิชาการ แบบคำขอ (แบบ ก.พ.อ. 03) ผลงานทางวิชาการ  สำเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำเนารายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด 
  
 

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

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

 
คำอธิบาย ให้ผู้เสนอขอพิมพ์ชื่อ-สกุล ขอกำหนดตำแหน่งใด สาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่เสนอขอ 
พร้อมด้วยรหัสสาขาวิชา/รหัสอนุสาขาวิชา 
 



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                             ❑  ผลงานนวัตกรรม 
❑  ผลงานรบัใช้ท้องถิ่นและสงัคม 

กลุ่มที่ 3  ❑  ตำรา 
             ❑  หนังสือ 
             ❑  บทความทางวชิาการ 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดของการมีส่วนรว่ม 

 ผู้ขอกำหนดตำแหน่งต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (เนื่องจากไม่มีการแบ่งส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ ดังนั้นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ผู้ขอระบุจะมีผลต่อการพิจารณาผลงานทางวิชาการ) 



รายละเอียดการมีส่วนร่วม บทบาทและหนา้ที่ความรับผิดชอบ 

ก.  ความคิดรเิริ่ม (Idea) และสมมุติฐาน  

ข.  การปฏิบัติการวิจัย การมีส่วนร่วมในการออกแบบ 
การทดลอง การทดสอบ เครื่องมือวัด วิธีการเก็บข้อมูล 
และ Criteria 

 

ค.  การจัดเกบ็ข้อมูล 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 2  รายละเอียดของการนำผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต้องแนบ
เอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ก.  ตีพิมพ์วารสาร journal Impact factor จำนวนครั้งของการอ้างอิง (ฐานข้อมลู) 

 ข.  สิทธิบัตร ประเภท ปีที่ได้รับการจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ 

 ค.  ถ้าเป็น technical report หรือรายงานวิจัย ผู้ใช้งานคือใคร 

 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  
 
 

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

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

           ตำแหน่ง       



หนังสือแจ้งความประสงค์ 
เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)    สังกัดสาขาวิชา             .
คณะ/วิทยาลัย                           ได้ เสนอขอกำหนด ❑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                          
❑  รองศาสตราจารย์  ❑ ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา                             (รหัสสาขาวิชา) อนุสาขาวิชา                                                
..                             (รหัสอนุสาขาวิชา) 
โดยวิธี ❑  ปกต ิ(1)   ❑  ปกต ิ(2)  ❑  ปกต ิ(3) 
 ❑  วิธีที่ 1(1)  ❑  วิธีที่ 1(2)   
 ❑  วิธีที่ 2(1)  ❑  วิธีที่ 2(2) 
 ❑  วิธีที่ 3  ❑  พิเศษ 
 
ขอแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 

❑  ประสงค์จะทราบชื่อกรรมการผู้ประเมินผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้า 
❑  ไม่ประสงค์จะทราบชื่อกรรมการผู้ประเมินผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าไม่ว่ากรณีใด  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

ลงชื่อ                                                    . 
                      (                                                   ) 
             วันที่          เดือน                       พ.ศ.             . 





 
 

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                                            .         


