
  ก.พ.อ. 03 
แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ส่วนที่ 1 : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง.....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)..... 

โดยวิธี.....(วิธีปกติ / วธิีปกติ (วิธีที่ 1) / วิธีปกติ (วิธีที่ 2) / วิธีปกติ (วิธีที่ 3) / วิธีพิเศษ)..... 
ในสาขาวิชา........................................(รหัส...............) 

อนุสาขาวิชา (ถ้ามี)........................................(รหัส...............) 
(เชี่ยวชาญ : ..................................................) 

ของ นาย/นาง/นางสาว.................................................. 
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา.................................................. 

คณะ.................................................. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

-------------------------------- 
 
1. ประวัติส่วนตัว 

1.1 วัน เดือน ปีเกิด .................................................. 
1.2 อายุ.............ป ี
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชาที่จบ  โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด

ตามล าดับ  และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

1.3.1  
1.3.2  
1.3.3  
1.3.4  
1.3.5  
(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
 
2. ประวัติการรับราชการ 

2.1 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.....(อาจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์).....(ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย)  รับเงินเดือน.........................บาท 

2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธี....................)  ในสาขาวิชา....................................  

เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
2.4 ได้รับการเทียบคียงสาขาวิชาเป็น.....(ระบุสาขาวิชาที่เทียบเคียงใหม่).....ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่............................ สั่ง ณ วันที่....................................... 
2.5 ไดร้ับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธี....................)  ในสาขาวิชา.......................................  

เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
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2.6 ได้รับการเทียบคียงสาขาวิชาเป็น.....(ระบุสาขาวิชาที่เทียบเคียงใหม่).....ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่............................ สั่ง ณ วันที่....................................... 

 
(ในกรณีที่เคยบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า/อาจารย์พิเศษใน

สังกัดอ่ืน ให้ระบุต าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้นด้วย) 
 

อายุราชการ..........ปี..........เดอืน 
    

2.7 ต าแหน่งอื่นๆ 
2.7.1  
2.7.2  
2.7.3  
2.7.4  
2.7.5  

 
2.8 การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 

อ่ืนๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) 
2.8.1  
2.8.2  
2.8.3  
2.8.4  
2.8.5  

 
3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 

3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
..........  .........……………  ………………….  …………..……………………….. 
..........  .........……………  ………………….  …………..……………………….. 
..........  .........……………  ………………….  …………..……………………….. 
..........  .........……………  ………………….  …………..……………………….. 
..........  .........……………  ………………….  …………..……………………….. 

 
3.2 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และแหล่งทุน 

ในระหว่างปีที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
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3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
 
 

3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
 
 

3.5 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 
 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.1.1 งานวิจัย 

4.1.1.1 …......................................................................................................................... 
อยู่ในฐานข้อมูล.............(กรณีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ)............. 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor………………………………..……….. 
ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่เป็น...(ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) / ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) / อ่ืนๆ...)… 
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.1.1.2 …......................................................................................................................... 
อยู่ในฐานข้อมูล.............(กรณีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ)............. 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor………………………………..……….. 
ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่เป็น...(ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) / ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) / อ่ืนๆ...)… 
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 
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4.1.1.3 …......................................................................................................................... 
อยู่ในฐานข้อมูล.............(กรณีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ)............. 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor………………………………..……….. 
ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่เป็น...(ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) / ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) / อ่ืนๆ...)… 
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

 
4.1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

4.1.2.1 …......................................................................................................................... 
ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอ่ืนนี้ เ คยใช้ ส าหรับการ พิจารณาขอก าหนดต าแหน่ ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.1.2.2 …......................................................................................................................... 
ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอ่ืนนี้ เ คยใช้ ส า หรับการ พิจารณาขอก าหนดต าแหน่ ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.1.2.3 …......................................................................................................................... 
ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอ่ืนนี้ เ คยใช้ ส าหรับการ พิจารณาขอก าหนดต าแหน่ ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

 
4.1.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

4.1.3.1 …......................................................................................................................... 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.1.3.2 …......................................................................................................................... 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

มาแล้วหรือไม ่
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 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.1.3.3 …......................................................................................................................... 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

มาแล้วหรือไม ่
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

 
4.1.4 ต ารา  

4.1.4.1 …......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.1.4.2 …......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

 
4.1.5 หนังสือ 

4.1.5.1 …......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.1.5.2 …......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

 
4.1.6 บทความทางวิชาการ 

4.1.6.1 …......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 
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4.1.6.2 …......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย 

ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น  และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่
ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ 
Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอย่างไร 
และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 
author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 

4.2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
4.2.1 งานวิจัย 

4.2.1.1 …......................................................................................................................... 
อยู่ในฐานข้อมูล.............(กรณีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ)............. 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor………………………………..……….. 
ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่เป็น...(ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) / ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) / อ่ืนๆ...)… 
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.2.1.2 …......................................................................................................................... 
อยู่ในฐานข้อมูล.............(กรณีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ)............. 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor………………………………..……….. 
ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่เป็น...(ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) / ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) / อ่ืนๆ...)… 
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง  

รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 
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4.2.1.3 …......................................................................................................................... 
อยู่ในฐานข้อมูล.............(กรณีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ)............. 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor………………………………..……….. 
ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่เป็น...(ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) / ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) / อ่ืนๆ...)… 
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

 
4.2.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

4.2.2.1 …......................................................................................................................... 
ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอ่ืนนี้ เ คยใช้ ส าหรับการ พิจารณาขอก าหนดต าแหน่ ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.2.2.2 …......................................................................................................................... 
ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอ่ืนนี้ เ คยใช้ ส าหรับการ พิ จารณาขอก าหนดต าแหน่ ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.2.2.3 …......................................................................................................................... 
ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอ่ืนนี้ เ คยใช้ ส าหรับการ พิจารณาขอก าหนดต าแหน่ ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

 
4.2.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

4.2.3.1 …......................................................................................................................... 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 
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4.2.3.2 …......................................................................................................................... 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.2.3.3 …......................................................................................................................... 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

 
4.2.4 ต ารา 

4.2.4.1 …......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง  

รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.2.4.2 …......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง  

รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

 
4.2.5 หนังสือ 

4.2.5.1 …......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง   

รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.2.5.2 …......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง   

รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 
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4.3 เอกสารหลักฐานส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ตามวิธีที่ 3 

4.3.1 งานวิจัย 
1) งานวิจัย เรื่อง.............................................................................................................. ........ 

1.1) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
 Quartile1   Quartile2 

1.2) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

2) งานวิจัย เรื่อง.............................................................................................................. ........ 
2.1) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1   Quartile2 
2.2) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

3) งานวิจัย เรื่อง.............................................................................................................. ........ 
3.1) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1   Quartile2 
3.2) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

4.3.2 งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จ านวน...............เรื่อง ได้รับการอ้างอิง...............
รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus 

4.3.3 ผู้ขอ มีค่า Life-time h-index (Scopus) ………………………………………. 
4.3.4 โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

สถาบัน (Life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจาก
สถาบันอุดมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 

1) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................................................... 
ได้รับทุนจาก.......................................................................... ..................................................... 

2) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................................................... 
ได้รับทุนจาก......................................................................... ...................................................... 

3) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................................................... 
ได้รับทุนจาก................................................... ............................................................................ 

 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย 

ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น  และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่
ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ 
Journal impact factor 



- 10 - 
 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอย่างไร 
และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 
author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 

4.4 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 
4.4.1 งานวิจัย 

4.4.1.1 …......................................................................................................................... 
อยู่ในฐานข้อมูล.............(กรณีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ)............. 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor………………………………..……….. 
ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่เป็น...(ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) / ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) / อ่ืนๆ...)… 
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.4.1.2 …......................................................................................................................... 
อยู่ในฐานข้อมูล.............(กรณีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ)............. 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor………………………………..……….. 
ผู้ขอมีบทบาทหน้าทีเ่ป็น...(ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) / ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) / อ่ืนๆ...)… 
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง  

รองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.4.1.3 …......................................................................................................................... 
อยู่ในฐานข้อมูล.............(กรณีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ)............. 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor………………………………..……….. 
ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่เป็น...(ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) / ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) / อ่ืนๆ...)… 
งานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง  

รองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 
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4.4.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
4.4.2.1 …......................................................................................................................... 
ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอ่ืนนี้ เ คยใช้ ส าหรับการ พิจารณาขอก าหนดต าแหน่ ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.4.2.2 …......................................................................................................................... 
ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอ่ืนนี้ เ คยใช้ ส าหรับการ พิจารณาขอก าหนดต าแหน่ ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.4.2.3 …......................................................................................................................... 
ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอ่ืนนี้ เ คยใช้ ส าหรับการ พิจารณาขอก าหนดต าแหน่ ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

 
4.4.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

4.4.3.1 …......................................................................................................................... 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.4.3.2 …......................................................................................................................... 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.4.3.3 …......................................................................................................................... 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 
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4.4.4 ต ารา 
4.4.4.1 …......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.4.4.2 …......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

 
4.4.5 หนังสือ 

4.4.5.1 …......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

4.4.5.2 …......................................................................................................................... 
ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้   
 เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ....... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

 
4.5 เอกสารหลักฐานส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ตามวิธีที่ 3 

4.5.1 งานวิจัย 
1) งานวิจัย เรื่อง.............................................................................................................. ........ 

1.1) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
 Quartile1   Quartile2 

1.2) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

2) งานวิจัย เรื่อง.............................................................................................................. ........ 
2.1) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1   Quartile2 
2.2) บทบาทหน้าที่ 
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 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

3) งานวิจัย เรื่อง.............................................................................................................. ........ 
3.1) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1   Quartile2 
3.2) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

4.5.2 งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จ านวน...............เรื่อง ได้รับการอ้างอิง...............
รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus 

4.5.3 ผู้ขอ มีค่า Life-time h-index (Scopus) ………………………………………. 
4.5.4 โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

สถาบัน (Life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจาก
สถาบันอดุมศึกษา จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 

1) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................................................... 
ได้รับทุนจาก......................................................................... ...................................................... 

2) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................................................... 
ได้รับทุนจาก................................................... ............................................................................ 

3) โครงการวิจัย เรื่อง...................................................................................................................... 
ได้รับทุนจาก............................................................................................................................... 

 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย 

ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น  และกรณีที่ เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่
ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุจ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ 
Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหนอย่างไร 
และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 
author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ..................................................................เจ้าของประวัติ 
                                     (..........................................................) 
                             ต าแหน่ง.............................................................. 

วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ............. 
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ส่วนที ่2 : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.....(ผูช้่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)..... 
โดยวิธี.....(วิธีปกติ / วธิีปกติ (วิธีที่ 1) / วิธีปกติ (วิธีที่ 2) / วิธีปกติ (วิธีที่ 3) / วิธีพิเศษ)..... 

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

สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา.................................................. 
คณะ.................................................. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
-------------------------------- 

 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ /

ศาสตราจารย์)...แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...................................... เป็นผู้มีคุณสมบัติ...(ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)...
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 
 

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

ต าแหน่ง...ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า... 
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ............. 

 
 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว........................................................... เป็นผู้มีคุณสมบัติ
...(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย)...ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)... 
 
 
 

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

ต าแหน่ง................................................................ 
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ............. 
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ส่วนที่ 3 : แบบประเมินผลการสอน 
 

คณะกรรมการประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่...../..........เมื่อวันที่.....................................  
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้า    
พระนครเหนือ  ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา.................... รายวิชา....................................................................
จ านวน.........หน่วยกิต.........ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เป็น...(เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน)...จ านวน.........หน้า  
ของ นาย/นาง/นางสาว......................................... แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ...(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ)...ในการสอน  มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 

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

ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการประเมินผลการสอน 
วันที่................เดือน...............................พ.ศ. ............. 
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ส่วนที่ 4 : แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ 1 การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
 และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ     

ทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................... ในการประชุมครั้งที่.........../..............เมื่อวันที่................................ 
รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว............................................. ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็น...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา.............................. แล้วเห็นว่า 
 

1) งานวิจัย..........เรื่อง  คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด..........เรื่อง  ได้แก่ 
1.1) .......................................................................................................................................................... 

อยู่ในฐานข้อมูล.............(กรณีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ)............. 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor………………………………..……….. 
ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่เป็น...(ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) / ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) / อ่ืนๆ...)… 
คุณภาพอยู่ในระดับ............................. 

1.2) .......................................................................................................................................................... 
อยู่ในฐานข้อมูล.............(กรณีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ)............. 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor………………………………..……….. 
ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่เป็น...(ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) / ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) / อ่ืนๆ...)… 
คุณภาพอยู่ในระดับ............................. 

1.3) .......................................................................................................................... ................................ 
อยู่ในฐานข้อมูล.............(กรณีเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ)............. 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor………………………………..……….. 
ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่เป็น...(ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) / ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) / อ่ืนๆ...)… 
คุณภาพอยู่ในระดับ............................. 

 
2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน..........รายการ  คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด

..........รายการ  ได้แก่ 
2.1) ......................................................................................................................................................  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
2.2) ......................................................................................................................................................  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
2.3) ......................................................................................................................................................  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
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3) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม..........เรื่อง  คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด..........เรื่อง  
ได้แก่ 
3.1) .......................................................................................................................... ............................  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
3.2) ......................................................................................................................................................  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

4) ต ารา..........เล่ม  คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด..........เล่ม  ได้แก่ 
4.1) ............................................................................................................................. .........................  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
4.2) ............................................................................................................................. .........................  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

5) หนังสือ..........เล่ม  คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด..........เล่ม  ได้แก่ 
5.1) ............................................................................................................................. .........................  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
5.2) ............................................................................................................................. .........................  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

6) บทความทางวิชาการ..........เรือ่ง  คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด..........เรื่อง  ได้แก่ 
6.1) ......................................................................... .............................................................................  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
6.2) ......................................................................................... .............................................................  

คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย 
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น  และกรณีที่ เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่
ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วน
ร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
 

 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย : ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร  ผลที่ได้รับ  
การน าไปใช้ประโยชน์  และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
............................................................................................................ ..........................................................................  
..................................................................................................................................................................................... . 
...................................................................................................................................................................................... 
  

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

ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมิน 
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

วันที่................เดือน......................พ.ศ. ............. 
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ตอนที่ 2 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ก. กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า        

พระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่......../.............เมื่อวันที่.................................... พิจารณาผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................................. ตามท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า...(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด  และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

ข. กรณกีารเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยวิธีที่ 3 ของ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุม
ครั้งที่......../.............เมื่อวันที่........................ ............ พิจารณาผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว
...................................................... แล้วเห็นว่าผู้ขอเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที ่
ก.พ.อ. ก าหนด และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. ก าหนด ดังนี้ 

1. งานวิจัย..........เรื่อง  คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด..........เรื่อง  ได้แก่ 
1) งานวิจัย เรื่อง.............................................................................................................. ........ 

1.1) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
 Quartile1   Quartile2 

1.2) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

2) งานวิจัย เรื่อง.............................................................................................................. ........ 
2.1) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1   Quartile2 
2.2) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

3) งานวิจัย เรื่อง.............................................................................................................. ........ 
3.1) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

 Quartile1   Quartile2 
3.2) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)   
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

2. งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รับอ้างอิงทางวิชาการ ประกอบด้วย งานวิจัย 
จ านวน...............เรื่อง ได้รบัการอ้างอิง...............รายการ พิจารณา...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

3. ผู้ขอ มีค่า Life-time h-index (Scopus) เท่ากับ……………………..…… พิจารณา...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

4. โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
สถาบัน...............โครงการ (Life-time) พิจารณา...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
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ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย 
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น  และกรณีที่ เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่
ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วน
ร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
 

จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้ก าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว............................................................ 
เป็นต าแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา.................................................. 
ได้ตั้งแต่วันที่.............................................. ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย...(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุง
สมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืนๆ ระบุ...)... และให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 
  

 
 

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

ต าแหน่ง  ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
วันที่................เดือน......................พ.ศ. ............. 
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ส่วนที่ 5 : มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่........./..................เมื่อวันที่
............เดือน..................พ.ศ. ............. พิจารณาแล้วมีมติ...(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)... 

1. ให้แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว................................................. ให้ด ารงต าแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา............................................. ได้ตั้งแต่วันที่..................................... 
ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย...(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/
อ่ืนๆ ระบุ...)... 

2. ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
ในข้อ 1 และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง  พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 03) ผลงานทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรี
น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว...................................................... 
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา.............................................. ได้ตัง้แต่วันที่.............................................. 
ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย...(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/
อ่ืนๆ ระบุ...)... พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. 03) ผลงานทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส าเนารายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
  

 
 

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

ต าแหน่ง  นายกสภา/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วันที่................เดือน......................พ.ศ. ............. 

 


