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เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
--------------------------- 

 
๑. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

 

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

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

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

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

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ 
และกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 (ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ใหร้ะบุหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
 
 
 
 



๒  
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง........................................................... รับเงินเดือน ........ ................บาท 
     ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ......... ... 
     ๒.๓ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา................... 
           เมือ่วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา....................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
 (ในกรณีทีเ่คยบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอ่ืน หรือเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ/อาจารย์ 
พิเศษในสังกัดอ่ืน ให้ระบุตำแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่งนั้นด้วย) 
           อายุงาน ...... ปี ........ เดือน 
 
        ๒.๕ ตำแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

     ๒.๖ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 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  รายวิชาทีส่อน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
  
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และ  
แหล่งทุน ในระหว่างปีที่ทำการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 



๓  
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  งานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …...........................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้   (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

           ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด) 
 ๔.๑.๑.๒….......................................................................... 

   งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ........................................................... ...................................... 
   งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
มาแล้วหรือไม่ 
   ไ ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด) 

๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/กรณีศึกษา(case 
study)/งานแปล/พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสรา้งสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/ผลงานรับใช้
ท้องถิน่และสังคม/ผลงานนวัตกรรม) 

 



๔  
  ๔.๑.๒.๑ .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

 
  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที ่ ก.พ.อ. กำหนด) 
 

 ๔.๑.๓  ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
  ๔.๑.๓.๑ ............................................................................................... .. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์     
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๑.๓.๒ ................................................................................................. ................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์     
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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



๕  
   

๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์     
มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด) 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณทีี่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท  
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุ     
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหน 
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  .................................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

 

  ๔.๒.๑.๒  .......................................................................................... 
   งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๒.๑.๓  ............................................................................... .................. 
   งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   



๖  

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

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/กรณีศึกษา (case 
study)/ งานแปล/พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/
ผลงานรับใช้ท้องถิน่และสังคม/ผลงานนวัตกรรม)   
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

 

 ๔.๒.๓  ตำราหรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/  
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 



๗  
           ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด)      

 

  ๔.๒.๓.๒ ......................................................................................... ........ 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/  
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

 
 ๔.๒.๔ เอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ ๓ 
  ๔.๒.๔.๑  งานวิจัย 
      ๑ ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................ 

           ๑.๑ ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1    Quartile2 

           ๑.๒ ) บทบาทหน้าที่ 

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

      ๒ ) งานวิจัย เรื่อง.................................................................... ........................ 

           ๒.๑ ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1    Quartile2 

           ๒.๒ ) บทบาทหน้าที่ 

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

      ๓ ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................  

           ๓.๑ ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1    Quartile2 

           



๘  

                                     ๓.๒ ) บทบาทหน้าที ่

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  

      ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

  ๔.๒.๔.๒  งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จำนวน.........................เรื่อง 

ได้รับการอ้างอิง.................รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 

Scopus 

  ๔.๒.๔.๓  ผู้ขอ มีค่า Life-time h-index (Scopus) …………………………. 

  ๔.๒.๔.๔  โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ไดร้ับทุน    

จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน (Life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรอง   

จากสถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 

   ๑) โครงการวิจัย เรื่อง................................................... ....................................... 

       ได้รับทุนจาก................................................................................................... 

   ๒) โครงการวิจัย เรื่อง........................................................................ .................. 

       ได้รับทุนจาก................................................................................................... 

   ๓) โครงการวิจัย เรื่อง..........................................................................................  

       ได้รับทุนจาก................................................................................................... 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร  
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท   
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจำนวน
ครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor 

 
ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหน 

อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑  งานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  .................................................................................................  
   งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 



๙  
           ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด) 

 
  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
    งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

 
  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
    งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  
๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/กรณีศึกษา (case 
study)/งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงาน
สร้างสรรค์ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๓.๒.๒  .......................................................................... ....................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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



๑๐  
 
 

  ๔.๓.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

 

๔.๓.๓   ตำราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๓.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

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

 ๔.๓.๔ เอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ ๓ 
  ๔.๓.๔.๑  งานวิจัย 
      ๑ ) งานวิจัย เรื่อง........................................................... ................................. 

           ๑.๑ ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 



๑๑  

      Quartile1    Quartile2 

           ๑.๒ ) บทบาทหน้าที่ 

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

      ๒ ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................ 

           ๒.๑ ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1    Quartile2 

           ๒.๒ ) บทบาทหน้าที่ 

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

      ๓ ) งานวิจัย เรื่อง............................................................................................  

           ๓.๑ ) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1    Quartile2 

           ๓.๒ ) บทบาทหน้าที่ 

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   

  ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

 

  ๔.๓.๔.๒  งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จำนวน.........................เรื่อง 

ได้รับการอ้างอิง.................รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 

Scopus 

  ๔.๓.๔.๓  ผู้ข้อ มีค่า Life-time h-index (Scopus) …………………………. 

  ๔.๓.๔.๔  โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุน    

จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน (Life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรอง   

จากสถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 

   ๑) โครงการวิจัย เรื่อง..........................................................................................  

       ได้รับทุนจาก................................................................................................... 

   ๒) โครงการวิจัย เรื่อง..........................................................................................  

       ได้รับทุนจาก................................................................................................... 

   ๓) โครงการวิจัย เรื่อง..........................................................................................  

       ได้รับทุนจาก................................................................................................... 

 



๑๒  

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

ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจำนวน
ครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor 

 
ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหน 

อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

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

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



๑๓  
 
 
ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

ในสาขาวิชา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 

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

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

 

      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ............ (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ที่ 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. ........ 


