
  ก.พ.อ. ๐๓ 
 

๑. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ัวไป    

สวนท่ี ๑  :   แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวชิา ............................................................ 

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติสวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่ือเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒ ิ    ป พ.ศ. ท่ีจบ   ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ใหระบุหัวขอเรื่อง
วิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ดวย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง......................................................    รับเงินเดือน........................บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวชิา.......................... 
           เมื่อวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวชิา............................. 
           เมื่อวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. .......    

(ในกรณีท่ีเคยบรรจุเขารับราชการในตําแหนงอื่น หรือเคยดํารงตําแหนงอาจารยประจํา /อาจารยพิเศษ 
ในสังกัดอื่น ใหระบุตําแหนง สังกัด และวัน เดือน ป ท่ีดํารงตําแหนงนั้นดวย)    

อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    
  ๒.๕ ตําแหนงอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 



 
 
๒.๖ การไดรับเชิญเปนวิทยากรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการไดรับการยกยองระดับนานาชาติ 
อื่นๆ (โปรดระบุขอมูลยอนหลัง ๕ ป) 

๒.๖.๑ 
๒.๖.๒ 
๒.๖.๓ 
๒.๖.๔ 
๒.๖.๕ 

 
๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานท่ีทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาท่ีสอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีไดรับทุนวิจัยในฐานะหัวหนาโครงการ (Principal investigator) และ 
แหลงทุน ในระหวางปท่ีทาการวิจัย และระยะเวลาท่ีใชในแตละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  งานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   งานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช   (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ............        
ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

 

 



          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและการเรียนรู/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/ งานแปล/ 
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี/ ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟตแวร/ ผลงานรับใชทองถ่ิน และสังคม/ 
ผลงานนวัตกรรม) 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 
 



 
๔.๑.๓ ตํารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง 
อันประกอบดวยช่ือผูแตง ป พ.ศ. ช่ือเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน และกรณีท่ีเผยแพรในวารสาร 
ทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหนาท่ีของผลงานแตละประเภท
ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. พรอมท้ัง ระบุจํานวน
ครัง้ ท่ีถูกอางอิง (citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีท่ีมีผูเขียนรวมหลายคน จะตองระบุบทบาทหนาท่ีของผูรวมงานทุกคนวาทําในสวน
ไหนอยางไร และลงนามรับรองโดยผูขอ ผูประพันธอันดับแรก (first author) และผูประพันธบรรณกิจ 
(corresponding author) เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
 

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ งานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 



 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 

๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงาน
สรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟตแวร/ 
ผลงานรับใชทองถ่ิน และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 



 
 ๔.๒.๓ ตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 

๔.๒.๔ เอกสารหลักฐานสาหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามวิธีท่ี ๓ 

๔.๒.๔.๑ งานวิจัย 
๑) งานวิจัย เรื่อง.......................................................................................... 

๑.๑) การเผยแพรในวารสารทางวิชาการในฐานขอมูล Scopus 
 Quartile1  Quartile2 

๑.๒) บทบาทหนาท่ี 
 ผูประพันธอนัดับแรก (first author) 
 ผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) 

๒) งานวิจัย เรื่อง.......................................................................................... 
๒.๑) การเผยแพรในวารสารทางวิชาการในฐานขอมูล Scopus 

 Quartile1  Quartile2 
๒.๒) บทบาทหนาท่ี 

 ผูประพันธอนัดับแรก (first author) 
 ผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัย เรื่อง.......................................................................................... 
๓.๑) การเผยแพรในวารสารทางวิชาการในฐานขอมูล Scopus 

 Quartile1  Quartile2 
 
 



๓.๒) บทบาทหนาท่ี 
 ผูประพันธอนัดับแรก (first author) 
 ผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) 

๔.๒.๔.๒ งานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงจากฐานขอมูล Scopus จา นวน............เรื่อง 
ไดรับการอางอิง............รายการ พรอมทัง สงเอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาไดรับการอางอิง 
ในฐานขอมูล Scopus 

๔.๒.๔.๓ ผูขอ มีคา life-time h-index (Scopus) ......................... 
๔.๒.๔.๔ โครงการวิจัยท่ีผูขอเปนหัวหนาโครงการ (principal investigator) ไดรับทุน 

จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน (life-time) พรอมทัง สงเอกสารหลักฐาน เชน หนาสัญญา จดหมายรับรอง 
จากสถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหลงทุน 

๑) โครงการวิจัย เรื่อง................................................................................... 
    ไดรับทุนจาก............................................................................................ 
๒) โครงการวิจัย เรือ่ง................................................................................... 
    ไดรับทุนจาก............................................................................................ 
๓) โครงการวิจัย เรื่อง................................................................................... 
    ไดรับทุนจาก............................................................................................ 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง 
อันประกอบดวยช่ือผูแตง ป พ.ศ. ช่ือเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน และกรณีท่ีเผยแพรในวารสาร 
ทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหนาท่ีของผลงานแตละประเภท
ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. พรอมท้ัง ระบุจํานวน
ครัง้ ท่ีถูกอางอิง (citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีท่ีมีผูเขียนรวมหลายคน จะตองระบุบทบาทหนาท่ีของผูรวมงานทุกคนวาทาในสวน
ไหนอยางไร และลงนามรับรองโดยผูขอ ผูประพันธอันดับแรก (first author) และผูประพันธบรรณกิจ
(corresponding author) เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
 
     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ งานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 



  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 

๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case 
study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงาน
สรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟตแวร/ 
ผลงานรับใชทองถ่ิน และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 ๔.๓.๓ ตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 
 
 
 



 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๓.๔ เอกสารหลักฐานสาหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามวิธีท่ี ๓ 
๔.๓.๔.๑ งานวิจัย 

๑) งานวิจัย เรื่อง.......................................................................................... 
๑.๑) การเผยแพรในวารสารทางวิชาการในฐานขอมูล Scopus 

 Quartile1  Quartile2 
๑.๒) บทบาทหนาท่ี 

 ผูประพันธอันดับแรก (first author) 
 ผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) 

๒) งานวิจัย เรื่อง.......................................................................................... 
๒.๑) การเผยแพรในวารสารทางวิชาการในฐานขอมูล Scopus 

 Quartile1  Quartile2 
๒.๒) บทบาทหนาท่ี 

 ผูประพันธอันดับแรก (first author) 
 ผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัย เรื่อง.......................................................................................... 
๓.๑) การเผยแพรในวารสารทางวิชาการในฐานขอมูล Scopus 

 Quartile1  Quartile2 
๓.๒) บทบาทหนาท่ี 

 ผูประพันธอันดับแรก (first author) 
 ผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) 

๔.๓.๔.๒ งานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงจากฐานขอมูล Scopus จํานวน............เรื่อง ไดรับการ
อางอิง............รายการ พรอมท้ัง สงเอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาไดรับการอางอิง ในฐานขอมูล Scopus 

๔.๓.๔.๓ ผูขอ มีคา life-time h-index (Scopus) ......................... 
 
 
 
 



 
๔.๓.๔.๔ โครงการวิจัยท่ีผูขอเปนหัวหนาโครงการ (principal investigator) ไดรับทุนจาก

แหลงทุนภายนอกสถาบัน (life-time) พรอมท้ัง สงเอกสารหลักฐาน เชน หนาสัญญา จดหมายรับรอง 
จากสถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหลงทุน 

๑) โครงการวิจัย เรื่อง................................................................................... 
    ไดรับทุนจาก............................................................................................ 
๒) โครงการวิจัย เรื่อง................................................................................... 
    ไดรับทุนจาก............................................................................................ 
๓) โครงการวิจัย เรื่อง................................................................................... 
    ไดรับทุนจาก............................................................................................  

 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง 

อันประกอบดวยช่ือผูแตง ป พ.ศ. ช่ือเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน และกรณีท่ีเผยแพรในวารสาร 
ทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหนาท่ีของผลงานแตละประเภท
ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. พรอมท้ัง ระบุจํานวน
ครัง้ ท่ีถูกอางอิง (citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีท่ีมีผูเขียนรวมหลายคน จะตองระบุบทบาทหนาท่ีของผูรวมงานทุกคนวาทําในสวน
ไหนอยางไร และลงนามรับรองโดยผูขอ ผูประพันธอันดับแรก (first author) และผูประพันธบรรณกิจ 
(corresponding author) เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

 
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
ลงช่ือ...............................................................เจาของประวัติ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
สวนท่ี ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 

แบบประเมินแตงต้ังใหดํารงตําแหนง...................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

ในสาขาวชิา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ.................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................ 
-------------------------------- 

 

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย)..  แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
เปนผูมีคุณสมบัติ... (ครบถวน/ไมครบถวน)... ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 

(...................................................) 
ตําแหนง  ..ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา.. 

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

  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
เปนผูมีคุณสมบัติ ...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...  ท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ... (ผูชวยศาสตราจารย/ 
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)... 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 

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

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

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

 

 

 

 



 
 
สวนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งท่ี......./.......เมื่อวันท่ี................... 
ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).................... 
ไดประเมินผลการสอนรหัสวิชา......................รายวิชา......................................................ของ นาย/นาง/นางสาว 
...................................................แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ...........(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ).............. 
ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....ในหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 

 

 
 

       ลงช่ือ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนท่ี ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.......................................................ในการประชุมครั้งท่ี........./.............           
เมื่อวันท่ี.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................      
ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา................       
แลวเห็นวา 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๑.๑)..............................................................  คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๑.๒)..............................................................  คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case 
study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงานสรางสรรค
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟตแวร/ผลงานรับใช
ทองถ่ิน และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) ............รายการ คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด.........
รายการ ไดแก 
   ๒.๑).............................................................. คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๓) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด........เรื่อง 
ไดแก 
   ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง 
อันประกอบดวยช่ือผูแตง ป พ.ศ. ช่ือเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน และกรณีท่ีเผยแพรในวารสาร 
ทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พรอมท้ัง ระบุบทบาทหนาท่ีของผลงานแตละ
ประเภท ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

 

 

 

 



 
 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบดวย:  ผลงานมีเนื้อหาเก่ียวกับเร่ืองอะไร             
ผลท่ีไดรับ  การนําไปใชประโยชน  และแสดงใหเห็นถึงความเช่ียวชาญอยางไร 

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

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

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

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

   ลงช่ือ................................................................ 
(.......................................................) 

         ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
        เพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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



 
 

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
  ก. กรณี ท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... 
ในการประชุมครั้งท่ี.............เมื่อวันท่ี....................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/
นางสาว................... ตามท่ีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอื่น/ตํารา/หนังสือ/
บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ ไมอยู )..ในเกณฑ ท่ี ก.พ.อ.กําหนด และเปนผูมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด 

ข. กรณีการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย/ศาสตราจารย ตามประกาศ ก.พ.อ. 
โดยวิธีท่ี ๓ ของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).... ในการประชุมครั้งท่ี
.............เมื่อวันท่ี....................พิจารณาผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................... แลว เห็นวาผูขอ
เปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ
ท่ี ก.พ.อ. กําหนด ดังนี้ 

๑. งานวิจัย...........เรื่อง (อยู/ ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด...........เรื่อง ไดแก 
๑) งานวิจัย เรื่อง.......................................................................................... 

๑.๑) การเผยแพรในวารสารทางวิชาการในฐานขอมูล Scopus 
 Quartile1  Quartile2 

๑.๒) บทบาทหนาท่ี 
 ผูประพันธอันดับแรก (first author) 
 ผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) 

๒) งานวิจัย เรื่อง.......................................................................................... 
๒.๑) การเผยแพรในวารสารทางวิชาการในฐานขอมูล Scopus 

 Quartile1  Quartile2 
๒.๒) บทบาทหนาท่ี 

 ผูประพันธอันดับแรก (first author) 
 ผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัย เรื่อง.......................................................................................... 
๓.๑) การเผยแพรในวารสารทางวิชาการในฐานขอมูล Scopus 

 Quartile1  Quartile2 
๓.๒) บทบาทหนาท่ี 

 ผูประพันธอันดับแรก (first author) 
 ผูประพันธบรรณกิจ (corresponding author) 

๒. งานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง ไดเสนอหลักฐานแสดงการไดรับอางอิงทางวิชาการ ประกอบดวย 
งานวิจัย จํานวน...........เรื่อง ไดรับการอางอิง...........รายการ พิจารณา (อยู/ ไมอยู)…….ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

๓. ผูขอ มีคา life-time h-index (Scopus) เทากับ.............................พิจารณา (อยู/ ไมอยู).. 
ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 

 



 

 
๔. โครงการวิจัยท่ีผูขอเปนหัวหนาโครงการ (principal investigator) ไดรับทุนจากแหลงทุน

ภายนอกสถาบัน...............โครงการ (life-time) พิจารณา (อยู/ ไมอยู)..ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง  
อันประกอบดวยช่ือผูแตงป พ.ศ. ช่ือเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน และกรณีท่ีเผยแพรในวารสารทางวิชาการ
ใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พรอมท้ัง ระบุบทบาทหนาท่ีของผลงานแตละประเภท  
ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

จึงเห็น...(สมควร/ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว....................................... 
เปนตําแหนง..............(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)... ในสาขาวิชา............................... 
ไดต้ังแตวันท่ี.................................... ซึ่งเปนวันท่ีสภาสถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ ไดรับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ/ 
ไดรับผลงานฉบับตีพิมพเผยแพร/ อื่นๆ ระบุ....) และใหนาเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป 
 
 

 

 

ลงช่ือ....................................................... 
                   (.......................................................) 
                 ตําแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
                  วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนท่ี ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 
  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ในการประชุมครั้งท่ี..../......... เมื่อวันท่ี............. 
เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนุมัติ/ไมอนุมัติ).... 

๑. ใหแตงต้ัง นาย/นาง/นางสาว................................ใหดํารงตําแหนง (ผูชวยศาสตราจารย/
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย) ในสาขาวิชา........................................... ไดต้ังแตวันท่ี...................... ซึ่งเปน
วันท่ีสภาสถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ ไดรับผลงานฉบับปรับปรุง สมบูรณ/ ไดรับผลงานฉบับตีพิมพเผยแพร/ อื่นๆ 
ระบุ....) 

๒. สาหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ใหอธิการบดีออกคําส่ังแตงต้ัง 
บุคคลดังกลาวในขอ ๑ และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีออกคําส่ังแตงต้ัง พรอมสงสําเนา 
คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ แบบคาขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) ผลงานทางวิชาการ สําเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ สําเนารายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

สําหรับตําแหนงศาสตราจารย ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังนาย/นาง/นางสาว......................... 
ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชา.......................ไดต้ังแตวันท่ี.................................... ซึ่งเปนวันท่ีสภา
สถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ ไดรับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ/ไดรับผลงานฉบับตีพิมพเผยแพร/ อื่นๆ ระบุ....) 
พรอมสงสําเนาคาส่ังแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)ผลงานทางวิชาการ สาเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ สําเนารายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
   

 
 

ลงช่ือ......................................................... 
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