
 
 

ก.พ.อ. ๐๓ 

แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรทั่วไป    

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
เพ่ือขอด ำรงต ำแหน่ง.......................... 

โดยวิธี...................... 
ในสำขำวิชำ.............................  

ของ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................. 
สังกัด ภำค/สำขำวิชำ............................................ 

คณะ.................................มหำวิทยำลัย/สถำบัน....................................... 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด ..................... 
     ๑.๒ อำยุ .......... ปี 
     ๑.๓ กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสำขำวิชำ โดยเรียงจำกคุณวุฒิสูงสุด
ตำมล ำดับ และกรณีส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศหรือหลักสูตรนำนำชำติให้ระบุเป็นภำษำอังกฤษ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถำนศึกษำและประเทศ 
 ๑.๓.๑  ................. ......................  ……………………………. 
 ๑.๓.๒  ................. ......................  …………………………….  

๑.๓.๓  ................. ......................  ……………………………. 
 ๑.๓.๔  ................. ......................  ……………………………. 
 ๑.๓.๕  ................. ......................  ……………………………. 
 
         (ในกรณีที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำเอกและปริญญำบัตรใดๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง
วิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยที่ท ำเป็นส่วนของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
 ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญำเอก…………..........................……………………………………………………………….. 
กำรเผยแพร่.........………………………………………………………………………………………………………………………. 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ …………................…………………………………… 
 วิทยำนิพนธ์ ปริญญำโท…………................………………………………………………………………………… 
กำรเผยแพร่.........………………………………………………………………………………………………………………………. 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ …………................…………………………………… 
  



 

๒. ประวัติกำรรับรำชกำร/กำรปฏิบัติงำน 
     ๒.๑ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง.................................... รับเงนิเดือน.........................บำท 
  ……(ในกรณีท่ีเคยบรรจุเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งอ่ืน หรือเคยด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์
พิเศษในสังกัดอ่ืน ให้ระบุต ำแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ำรงต ำแหน่งนั้นด้วย)……………..  
     ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ...............เมื่อวันที่..........เดือน...............พ.ศ. .............. 
     ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ)  

ในสำขำวิชำ................... เมื่อวันที่...........เดือน....................พ.ศ. ................. 
     ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ)  

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

           อำยุรำชกำร ...... ปี ........ เดือน  

     ๒.๕ ต ำแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ ………….…. 
 ๒.๕.๒ ………….…. 
 ๒.๕.๓ ………….…. 

๒.๖ กำรได้รับเชิญเป็นวิทยำกรในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ และกำรได้รับกำรยกย่อง 
ระดับนำนำชำติ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 

 ๒.๖.๑ ………….…. 
 ๒.๖.๒ ………….…. 

๒.๖.๓ ………….…. 

๓. ภำระงำนย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภำระงำนที่ท ำโดยควำมเห็นชอบจำกเจ้ำสังกัด) 
    ๓.๑ งำนสอน (โปรดระบุระดับว่ำปริญญำตรี หรือบัณฑิตศึกษำ) 
 ระดับ  รำยวิชำที่สอน  ช.ม./สัปดำห ์  เปิดสอนภำค/ปีกำรศึกษำ 
          ............  ………………  …………….  ………………………….. 

............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
     ๓.๒ งำนวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร (Principal investigator)  และแหล่ง
ทุน ในระหว่ำงปีที่ท ำกำรวิจัย และระยะเวลำที่ใช้ในแต่ละโครงกำร) 

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

..................................................................................................................... ..................... 
 
     ๓.๓ งำนบริกำรทำงวิชำกำร (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมำณเวลำที่ใช้ต่อสัปดำห์) 

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

........................................................................    ....................... 
 
     ๓.๔ งำนบริหำร (โปรดระบุงำนบริหำรที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมำณเวลำที่ใช้ต่อสัปดำห์) 

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

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



 

     ๓.๕ งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงำน และปริมำณเวลำที่ใช้ต่อสัปดำห์) 
........................................................................    ....................... 
........................................................................    ....................... 

 
๔. ผลงำนทำงวิชำกำร 

     ๔.๑ ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 ๔.๑.๑  งำนวิจัย (เขียนกำรเผยแพร่ตำมระบบ American Psychological Association (APA)) 
          ๔.๑.๑.๑  …............................................................................................................ 
   งำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้ว
หรือไม ่ 

 ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

          ๔.๑.๑.๒  …............................................................................................................ 
   งำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

          ๔.๑.๑.๓  …............................................................................................................ 
   งำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้ว
หรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 



 

     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 
 ๔.๑.๒  ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน (ผลงำนวิชำกำรเพ่ืออุตสำหกรรม/ ผลงำนวิชำกำร 
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้/ ผลงำนวิชำกำรเพื่อพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ/ กรณีศึกษำ (case 
study)/ งำนแปล/ พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวิชำกำรในลักษณะเดียวกัน/ ผลงำน
สร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ 
ผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงำนนวัตกรรม) 
  ๔.๑.๒.๑ …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

  ๔.๑.๒.๒  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

  ๔.๑.๒.๓  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 



 

๔.๑.๓ ต ำรำ หนังสือ  หรือบทควำมทำงวิชำกำร (เขียนกำรเผยแพร่ตำมระบบ American 
Psychological Association (APA)) 

  ๔.๑.๓.๑  …............................................................................................................ 
 
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

  ๔.๑.๓.๒  …............................................................................................................ 
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 

  ๔.๑.๓.๓  …............................................................................................................ 

 
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

 ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง                     
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวำรสำร 
ทำงวิชำกำรให้ระบุว่ำอยู่ในฐำนข้อมูลใดตำมประกำศ ก.พ.อ.   โดยระบุบทบำทหน้ำที่ของผลงำนแต่ละประเภท ตำม



 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจ ำนวนครั้งที่ถูก
อ้ำงอิง (citation) และ Journal impact factor 

 ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลำยคน จะต้องระบุบทบำทหน้ำที่ของผู้ร่วมงำนทุกคนว่ำท ำในส่วนไหนอย่ำงไร 
และลงนำมรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

     ๔.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  
 ๔.๒.๑ งำนวิจัย (เขียนกำรเผยแพร่ตำมระบบ American Psychological Association (APA)) 

  ๔.๒.๑.๑  …............................................................................................................ 
   งำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/
หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

 
 

  ๔.๒.๑.๒  …............................................................................................................ 
   งำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/
หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 

  ๔.๒.๑.๓  …............................................................................................................ 
   งำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/
หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   



 

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 

 ๔.๒.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน (ผลงำนวิชำกำรเพ่ืออุตสำหกรรม/ ผลงำนวิชำกำร 
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้/ ผลงำนวิชำกำรเพื่อพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ/ กรณีศึกษำ (case 
study)/ งำนแปล/ พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวิชำกำรในลักษณะเดียวกัน/ ผลงำน
สร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ 
ผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงำนนวัตกรรม) 

  ๔.๒.๒.๑  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

  ๔.๒.๒.๒  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

  ๔.๒.๒.๓  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 



 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 

 ๔.๒.๓  ต ำรำหรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  …............................................................................................................ 
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 
  ๔.๒.๓.๒  …............................................................................................................ 
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 
  ๔.๒.๓.๓  …............................................................................................................ 
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เมื่อปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
  



 

 ๔.๒.๔  เอกสำรหลักฐำนส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมวิธีที่ ๓ 
  ๔.๒.๔.๑ งำนวิจัย 
     ๑) งำนวิจัย เรื่อง…............................................................................. 
         ๑.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรในฐำนข้อมูล Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๑.๒) บทบำทหน้ำที่ 

       ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)             
       ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)                        

     ๒) งำนวิจัย เรื่อง…............................................................................ 
         ๒.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรในฐำนข้อมูล Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบำทหน้ำที่ 

       ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)             
       ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)                        

     ๓) งำนวิจัย เรื่อง…............................................................................ 
         ๓.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรในฐำนข้อมูล Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบำทหน้ำที่ 

       ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)             
       ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)                        

  ๔.๒.๔.๒ งำนวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูล Scopus จ ำนวน............เรื่อง  
ได้รับกำรอ้ำงอิง............รำยกำร   พร้อมทั้งส่งเอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำได้รับกำรอ้ำงอิง 
ในฐำนข้อมูล Scopus  

  ๔.๒.๔.๓ ผู้ขอ มีค่ำ life-time h-index (Scopus) ............ 

  ๔.๒.๔.๔ โครงกำรวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้ำโครงกำร (principal investigator) ได้รับทุนจำก
แหล่งทุนภำยนอกสถำบัน (life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสำรหลักฐำน เช่น หน้ำสัญญำ จดหมำยรับรองจำก
สถำบันอุดมศึกษำ จดหมำยรับรองจำกแหล่งทุน 
              ๑) โครงกำรวิจัย เรื่อง........................................................................ 
                  ได้รับทุนจำก................................................................................ 
              ๒) โครงกำรวิจัย เรื่อง....................................................................... 
                  ได้รับทุนจำก................................................................................ 
              ๓) โครงกำรวิจัย เรื่อง................................................................... .... 
                  ได้รับทุนจำก................................................................................ 

  ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง                     
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวำรสำร 
ทำงวิชำกำรให้ระบุวำ่อยู่ในฐำนข้อมูลใดตำมประกำศ ก.พ.อ.   โดยระบุบทบำทหนำ้ที่ของผลงำนแต่ละประเภท ตำม
ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจ ำนวนครั้งที่ถูก
อ้ำงอิง (citation) และ Journal impact factor 



 

   ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลำยคน จะต้องระบุบทบำทหน้ำที่ของผู้ร่วมงำนทุกคนว่ำท ำในส่วนไหน
อย่ำงไร และลงนำมรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding 
author) เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย     

     ๔.๓ ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์   
 ๔.๓.๑ งำนวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  …............................................................................................................ 
   งำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/
หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 

  ๔.๓.๑.๒  …............................................................................................................ 
   งำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/
หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไมเ่คยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 

  ๔.๓.๑.๓  …............................................................................................................ 
   งำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/
หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 



 

     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

๔.๓.๒  ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน (ผลงำนวิชำกำรเพ่ืออุตสำหกรรม/ ผลงำนวิชำกำร 
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้/ ผลงำนวิชำกำรเพื่อพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ/ กรณีศึกษำ (case 
study)/ งำนแปล/ พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวิชำกำรในลักษณะเดียวกัน/ ผลงำน
สร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ 
ผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงำนนวัตกรรม) 
  ๔.๓.๒.๑  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแลว้หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

 

  ๔.๓.๒.๒  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 
 

  ๔.๓.๒.๓  …............................................................................................................ 
   ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 



 

 ๔.๓.๓ ต ำรำหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  …............................................................................................................ 
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
 

  ๔.๓.๓.๒  …............................................................................................................ 
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

 

  ๔.๓.๓.๓  …............................................................................................................ 
   ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

  เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ............  และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ..........  
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
     ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  
     ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 

๔.๓.๔  เอกสำรหลักฐำนส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมวิธีที่ ๓ 
  ๔.๓.๔.๑ งำนวิจัย 
     ๑) งำนวิจัย เรื่อง................................................................................. 
         ๑.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรในฐำนข้อมูล Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  



 

         ๑.๒) บทบำทหน้ำที่ 
       ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)             
       ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)                        

     ๒) งำนวิจัย เรื่อง................................................................................ 
         ๒.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรในฐำนข้อมูล Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๒.๒) บทบำทหน้ำที่ 

       ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)             
       ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)                        

     ๓) งำนวิจัย เรื่อง................................................................................ 
         ๓.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรในฐำนข้อมูล Scopus 

     Quartile1                 Quartile2  
         ๓.๒) บทบำทหน้ำที่ 

       ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)             
       ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)                        

  ๔.๓.๔.๒ งำนวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูล Scopus จ ำนวน............เรื่อง  
ได้รับกำรอ้ำงอิง............รำยกำร   พร้อมทั้งส่งเอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำได้รับกำรอ้ำงอิง 
ในฐำนข้อมูล Scopus  

 

  ๔.๓.๔.๓ ผู้ขอ มีค่ำ life-time h-index (Scopus) ............ 

  ๔.๓.๔.๔ โครงกำรวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้ำโครงกำร (principal investigator) ได้รับทุนจำก
แหล่งทุนภำยนอกสถำบัน (life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสำรหลักฐำน เช่น หน้ำสัญญำ จดหมำยรับรองจำก
สถำบันอุดมศึกษำ จดหมำยรับรองจำกแหล่งทุน 
              ๑) โครงกำรวิจัย เรื่อง........................................................................ 
                  ได้รับทุนจำก................................................................................ 
              ๒) โครงกำรวิจัย เรื่อง........................................................................ 
                  ได้รับทุนจำก................................................................................ 
              ๓) โครงกำรวิจัย เรื่อง........................................................................ 
                  ได้รับทุนจำก................................................................................ 

  ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง                     
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวำรสำร 
ทำงวิชำกำรให้ระบุวำ่อยู่ในฐำนข้อมูลใดตำมประกำศ ก.พ.อ.  โดยระบุบทบำทหน้ำที่ของผลงำนแต่ละประเภท ตำม
ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุ 
จ ำนวนครั้งที่ถูกอ้ำงอิง (citation) และ Journal impact factor 

   
  



 

 ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลำยคน จะต้องระบุบทบำทหน้ำที่ของผู้ร่วมงำนทุกคนว่ำท ำในส่วนไหนอย่ำงไร และลง
นำมรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

 
ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 
 

                             ลงชือ่.................................................................เจ้ำของประวัติ 
                                   (................................................................) 

                           ต ำแหน่ง................................................................ 

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

  



 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง............................................ 
ในสำขำวิชำ ....................................................................... 

โดยวิธี................................................................ 
ของ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................. 
สังกัด/ภำค/สำขำวิชำ............................................. 

คณะ...........................มหำวิทยำลัย/สถำบัน.................................. 
-------------------------------- 

 

      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง..............................................  แล้วเห็นว่ำ   
นำย/นำง/นำงสำว.................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตำมหลักเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก ำหนด 
 
 
 

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

(...................................................) 
ต ำแหน่ง  ..ผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำภำควิชำหรือเทียบเท่ำ.. 

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

  ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำย/นำง/นำงสำว............................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ ...
(เข้ำข่ำย/ ไม่เข้ำข่ำย)...ที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง.................................... 
 
 
 

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

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

ต ำแหน่ง................................................... 

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



 

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลกำรสอน 

  คณะอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินผลกำรสอน ในกำรประชุมครั้งที่......./.......เมื่อวันที่......... ซ่ึง
ได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรมหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ประเมินผลกำรสอน
รหัสวิชำ......................รำยวิชำ........................................ของ นำย/นำง/นำงสำว
...................................................แล้วเห็นว่ำ บุคคลดังกล่ำวเป็นผู้มีควำม....(ช ำนำญ/ช ำนำญพิเศษ).....ในกำร
สอน  มีคุณภำพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่สภำสถำบันก ำหนด 

 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต ำแหน่ง ประธำนคณะอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินผลกำรสอน/ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 


