
 ก.พ.ว. มศว ๐๑ 

๑. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ    

สวนท่ี ๑  :   แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

 

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดํารงตําแหนง............................................ 

(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

โดยวิธี.......................... 

ในสาขาวิชา ............................................................ 

 (เชี่ยวชาญ............................................................) 

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

สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

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

-------------------------------- 
 
๑.  ประวัติสวนตัว 

     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 

     ๑.๒ อายุ ....... ป 

     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพรอมสาขาวิชา โดยเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ 

และกรณีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหระบุเปนภาษาอังกฤษ) 

   คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ท่ีจบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

 ๑.๓.๑ 

 ๑.๓.๒ 

 ๑.๓.๓  

 ๑.๓.๔ 

 ๑.๓.๕ 

 (ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ใหระบุหัวขอเรื่อง

วิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ดวย) 

๒. ประวัติการรับราชการ 

     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง........................................................... รับเงินเดือน ........................บาท 

     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เม่ือวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ. ............ 

     ๒.๓ ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา ........................ 

           เม่ือวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
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     ๒.๔ ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา ........................ 

           เม่ือวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. .......    

 (ในกรณีท่ีเคยบรรจุเขารับราชการในตําแหนงอ่ืน หรือเคยดํารงตําแหนงอาจารยประจํา/อาจารย 

พิเศษในสังกัดอ่ืน ใหระบุตําแหนง สังกัด และวัน เดือน ป ท่ีดํารงตําแหนงนั้นดวย) 

           อายุงาน ...... ป ........ เดอืน    

 

     ๒.๕ ตําแหนงอ่ืน ๆ 

 ๒.๕.๑ 

 ๒.๕.๒ 

 ๒.๕.๓ 

 ๒.๕.๔ 

 ๒.๕.๕ 
 
 

๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานท่ีทําโดยความเห็นชอบจากตนสังกัด) 

    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

 ระดับ  รายวิชาท่ีสอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

  

     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีทําการวิจัย และระยะเวลาท่ีใชในแตละโครงการ) 

 

 

     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 

 

 

     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 

 

 

     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 
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๔. ผลงานทางวิชาการ 
 

     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

 

 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 

 ๔.๑.๑.๑  Phansuwan-Pujito  P,  P  Pramaulkijja, Govitrapong P,  Møller  M. (1993). An 

immunohistochemical study of neuropeptide Y in the bovine pineal gland.  J Pineal Res. 

15:53-58.     …........................................................................................... 

   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

มาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช   (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

วารสาร…… อยูในฐานขอมูลระดับ…… กลุมท่ี …… 
 

 ๔.๑.๑.๒  นิพาดา ไตรรัตน. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกบน

เครือขายสังคมออนไลน เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียนระดับอุดมศึกษา.  วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 21(2): 130-142. 

 

   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

มาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ........ 

วารสาร…… อยูในฐานขอมูลระดับ…… กลุมท่ี …… 
 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

มาแลวหรือไม 

   ไ ไมเคยใช   



๔ 
 
 

 

 

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

วารสาร…… อยูในฐานขอมูลระดับ…… กลุมท่ี …… 

  (กรณีงานวิจัยท่ีมีลักษณะเปนงานท่ีเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน หรืองานวิจัยท่ีเปนชุดโครงการ

หรืองานวิจัยท่ีดําเนินการเปนชุดตอเนื่อง โปรดระบุวางานวิจัยตามลักษณะดังกลาวขางตนเปนงานวิจัย

เก่ียวกับเรื่องใดหรือมีความเก่ียวเนื่องสอดคลองกันอยางไร และผูขอเปนผูดําเนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใดมา

ประกอบการพิจารณาดวย) 

 ๔.๑.๒  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  ๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 

   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ........ 

 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ........ 

 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 



๕ 
 
 

 

 

เปนเจาของผลงานรอยละ ........ 

 ๔.๑.๓  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 

   ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ........ 

  ๔.๑.๓.๒ .................................................................................................................. 

   ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 

๔.๑.๔ ตํารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๔.๑  เขียนในรูปแบบเช่นเดียวกบังานวิจยั   

  ในกรณีท่ีเป็นตาํราใหร้ะบวุา่ใชป้ระกอบการสอนรายวิชา....... รหสั ......  

   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   



๖ 
 
 

 

 

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ........ 

 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ........ 

 

 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ........ 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงอัน

ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน และกรณีท่ีเผยแพรในวารสารทาง

วิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใด ตามเอกสารแนบทายประกาศ) 

(ในกรณีท่ีมีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมลงนามรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด  

มาประกอบการพิจารณาดวย) 

 

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 

(สาํหรับผู้เสนอขอรองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย ์ต้องกรอกผลงานเก่าด้วย ท้ังเอกสาร 

เกี่ยวกับการสอนและงานวิจัย ผู้ทีเ่สนอขอผู้ช่วยศาสตราจารย ์กรอกเฉพาะผลงานวิจัย ตาํรา/

หนังสือ/บทความทางวิชาการ) 

 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 

๔.๒.๑.๑  Phansuwan-Pujito  P,  P  Pramaulkijja, Govitrapong P,  Møller  M. (1993).  



๗ 
 
 

 

 

An immunohistochemical study of neuropeptide Y in the bovine pineal gland.  J Pineal Res. 

15:53-58.                  

   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

วารสาร…… อยูในฐานขอมูลระดับ…… กลุมท่ี …… 
 

  ๔.๒.๑.๒  นิพาดา ไตรรัตน. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เชิงรุกบนเครือขายสังคมออนไลน เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียนระดับอุดมศึกษา.  
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 21(2): 130-142. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

วารสาร…… อยูในฐานขอมูลระดับ…… กลุมท่ี …… 
 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

วารสาร…… อยูในฐานขอมูลระดับ…… กลุมท่ี …… 

 

 ๔.๒.๒ ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน  

  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 



๘ 
 
 

 

 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

          ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 
 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด)      

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 

  ๔.๒.๓.๒ ................................................................................................. 

   ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   



๙ 
 
 

 

 

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

          ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 

 ๔.๒.๔ ตําราหรือหนังสือ 

  ๔.๒.๔.๑  เขียนในรูปแบบเช่นเดียวกบังานวิจยั ในกรณีท่ีเป็นตาํราใหร้ะบวุา่ใช้

ประกอบการสอนรายวิชา....... รหสั ......  

   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 

หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 

หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 

  ๔.๒.๔.๓  .................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 

หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 



๑๐ 
 
 

 

 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             

อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน และกรณีท่ีเผยแพรในวารสาร

ทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใด ตามเอกสารแนบทายประกาศ) 

  (ในกรณีท่ีมีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมลงนามรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 

 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   

 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 

  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ

ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

วารสาร…… อยูในฐานขอมูลระดับ…… กลุมท่ี …… 

 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานวจิัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ

ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

วารสาร…… อยูในฐานขอมูลระดับ…… กลุมท่ี …… 

 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 



๑๑ 
 
 

 

 

   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ

ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

วารสาร…… อยูในฐานขอมูลระดับ…… กลุมท่ี …… 
 

๔.๓.๒  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 
 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 

๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 



๑๒ 
 
 

 

 

  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง  

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง  

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง  

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 

 ๔.๓.๔ ตําราหรือหนังสือ 

  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 

หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 



๑๓ 
 
 

 

 

 

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 

หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 

หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด) 

เปนเจาของผลงานรอยละ ....... 

 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             

อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน และกรณีท่ีเผยแพรในวารสาร

ทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใด ตามเอกสารแนบทายประกาศ) 

  (ในกรณีท่ีมีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมลงนามรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 

 

   ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

    ลงชื่อ..........................................................เจาของประวัติ        

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

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

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

 



๑๔ 
 
 

 

 

สวนท่ี ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 

แบบประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...................................... 

(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

ในสาขาวิชา ...................................................... 

โดยวิธี.............................................. 

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

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

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

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

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/

ศาสตราจารย) แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ 

เปนผูมีคุณสมบัติ............ (ครบถวน/ไมครบถวน) ตามหลักเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

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

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

ตําแหนง  ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา 

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

 

ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา 

  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว......................................................................                   

เปนผูมีคุณสมบัติ ..........(เขาขาย/ ไมเขาขาย) ท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ...............................

(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย) 

 

 

 

 

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

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

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

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


	แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ

