
 

แบบ ก.พ.ว. มข. ๐๓ 



ก.พ.ว. มข. ๐๓ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 
------------------------------ 

  

๑. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป 
 

ส่วนที ่๑  : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
(โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ)  

ในสาขาวิชา................................. (รหัส ................)  
อนุสาขาวิชา ................. (รหัส ................)  

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

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
 

-------------------------------- 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
 ๑.๒  อายุ ....... ปี 
 ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื ่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 
ตามลำดับและกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
   คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓ 
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 (ในกรณีท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง 
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ระหว่างปีที่ทำการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
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๔. ผลงานทางวิชาการ 
๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

๔.๑.๑ งานวิจัย 
๔.๑.๑.๑…..................................................................................................................... .. 

งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

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

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๑.๒ .................................................................................................  

งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

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

     ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๑.๓ .................................................................................................  

 งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและการเรียนรู ้/ ผลงานวิชาการเพื ่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา ( case study) /                  
งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่น
และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) 

๔.๑.๒.๑ .................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๒.๒.......................................................... ....................................... 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 



๔.๑.๒.๓.................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 

๔.๑.๓ ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
๔.๑.๓.๑.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

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

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๓.๒.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

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

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๑.๓.๓.................................................................................................  

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

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

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                 

อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื ่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้นและกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งระบุ จำนวนครั้งที่                
ถูกอ้างอิง (citation) และ Journal impact factor 

 
ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหน 

อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)   
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 
 
 



๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ งานวิจัย 

๔.๒.๑.๑.................................................................................................  
 งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)  
๔.๒.๑.๒.................................................................................................  
 งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/

หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๑.๓.................................................................................................  
 งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/

หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

   ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/ งานแปล/ 
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงาน
นวัตกรรม) 

๔.๒.๒.๑ .................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 

๔.๒.๒.๒.................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 
 



  ๔.๒.๒.๓  .................................................................................................  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)  

๔.๒.๓ ตำรา หรือหนังสือ   
  ๔.๒.๓.๑  .................................................................................................   
   ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)  

  ๔.๒.๓.๒  .................................................................................................  
ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 

หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
  ๔.๒.๓.๓  .................................................................................................   

ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ 
หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

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

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 

๔.๒.๔ เอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ ๓ 
 ๔.๒.๔.๑ งานวิจัย   
  ๑) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................   
   ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus  
     Quartile1     Quartile2 
   ๑.๒) บทบาทหน้าที่   

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

  ๒) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

     Quartile1     Quartile2 
 

 



๒.๒) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

     Quartile1     Quartile2 
๓.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๔.๒.๔.๒ งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จำนวน............เรื่อง ได้รับการอ้างอิง............
รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus 

๔.๒.๔.๓ ผู้ขอมีค่าlife-time h-index (Scopus) ......................... 
๔.๒.๔.๔ โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุน จากแหล่งทุน

ภายนอกสถาบัน (life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจากสถาบันอุดมศึกษา 
จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 

๑) โครงการวิจัยเรื่อง...................................................................................  
ได้รับทุนจาก........................................................................................... 

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

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

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่งปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ใน
ฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัยพร้อมทั ้งระบุจำนวนครั ้งที่ถูกอ้างอิง (citation) และ 
Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหนอย่างไร 
และลงนามรับรองโดยผู ้ขอผู ้ประพันธ ์อันดับแรก (first author) และผู ้ประพันธ ์บรรณกิจ (corresponding author)                   
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์  

๔.๓.๑ งานวิจัย 
๔.๓.๑.๑.................................................................................................  
  งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 
 



๔.๓.๑.๒.................................................................................................  
  งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๑.๓.................................................................................................  
  งานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

     ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/ งานแปล/ 
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงาน
นวัตกรรม) 

๔.๓.๒.๑.................................................................................................  
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้  เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒.๒.................................................................................................  
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๒.๓.................................................................................................  
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปีพ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

   ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๓ ตำราหรือหนังสือ 

๔.๓.๓.๑.................................................................................................  
  ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 



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

   ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๓.๒.................................................................................................  
  ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๓.๓.................................................................................................  
  ผลงานนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/ หรือ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตำแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ.......และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
๔.๓.๔ เอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามวิธีที่ ๓  
  ๔.๓.๔.๑ งานวิจัย 

๑) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1    Quartile2 
 

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

๒) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
    ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1     Quartile2 

๒.๒) บทบาทหน้าที่ 
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัยเรื่อง..........................................................................................  
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1     Quartile2 
๓.๒) บทบาทหน้าที่ 

      ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 
 
 



๔.๓.๔.๒ งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จำนวน............เรื่อง 
ได้รับการอ้างอิง............รายการพร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิง ในฐานข้อมูล 
Scopus 

๔.๓.๔.๓ ผู้ขอมีค่า life-time h-index (Scopus) ......................... 
๔.๓.๔.๔ โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่ง

ทุนภายนอกสถาบัน (life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจากสถาบันอุดมศึกษา 
จดหมายรับรองจากแหล่งทุน 

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

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

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

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่
ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย  พร้อมทั ้งระบุจำนวนครั ้งที ่ถ ูกอ้างอิง  (citation)                       
และ Journal impact factor 

ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทำในส่วนไหน อย่างไร 
และลงนามรับรองโดยผู ้ขอผู ้ประพันธ์อันดับแรก ( first author) และผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding 
author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ..............................................................เจ้าของประวัติ 

                 (.................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................. 
     วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

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

(โดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ)  
ในสาขาวิชา................................. (รหัส ................)  

อนุสาขาวิชา ................. (รหัส ................)  
ของ (นาย / นาง / นางสาว)............................................... 
สังกัดภาค /สาขาวิชา..................................................... 

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

 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง...(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ 

ศาสตราจารย์).. แล้วเห็นว่า นาย / นาง / นางสาว.............................................................................. 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ (ครบถ้วน / ไม่ครบถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
 

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

ตำแหน่ง..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า.. 
วันที่........เดือน.................พ.ศ...... 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย / นาง / นางสาว....................................................................  
เป็นผู ้มีค ุณสมบัติ...(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย)ที ่จะได้ร ับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง  (ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์/                    
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)... 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่๓  แบบประเมินผลการสอน 
  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่.......เมื่อวันที่/................ ซึ่งได้รับ
มอบอำนาจจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ................(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................................ 
ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา......................รายวิชา........................................ของ นาย/นาง/นางสาว 
...................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....( ชำนาญ/ชำนาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)..... 
ในการสอนมีคุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่).....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
 

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

ตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
วันที่......เดือน...................พ.ศ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่๔ แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที ่๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...........................................................ในการประชุมครั้งที่.......... ../............. 
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.......................... .... 
ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)...ในสาขาวิชา....................... 
แล้วเห็นว่า 

๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด.........เรื่อง ได้แก่  
๑.๑).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ...............  
๑.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 

๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ผลงานวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/ 
งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ ผลงาน สร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ ซอฟต์แวร์/ผลงานรับใช้ท้องถิ่น
และสังคม/ ผลงานนวัตกรรม) ............รายการ คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด..... รายการ 
ได้แก่ 

๒.๑).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 
๒.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 

๓) ตำรา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัยกำหนด..........เล่ม 
ได้แก่ 

๓.๑).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 
๓.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 

๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่กำหนด........เรื่อง ได้แก่ 
  ๔.๑).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 

๔.๒).............................................................. คุณภาพอยู่ในระดับ............... 
 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่
ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท ตามลักษณะการมีส่วน
ร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย 
  
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รับการ
นำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ..................................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
 

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

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที ่๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ก. กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)... 
ในการประชุมครั้งที่.....เมื่อวันที่...............พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ  นาย/นาง/นางสาว
................... ตามที่คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ตำรา/หนังสือ/บทความ
ทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ข. กรณีการเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ตามมหาวิทยาลัยกำหนด 
โดยวิธีที่ ๓ ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)....ในการประชุมครั้งที่.....           
เมื่อวันที่...............พิจารณาผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว............... .... แล้วเห็นว่าผู้ขอเป็นผู้มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ 
มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ 

๑. งานวิจัย...........เรื่อง (อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด...........เรื่อง ได้แก่ 
๑) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  

๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 
      Quartile1     Quartile2 

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

๒) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1     Quartile2 
๒.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๓) งานวิจัย เรื่อง..........................................................................................  
๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus 

      Quartile1     Quartile2 
๓.๒) บทบาทหน้าที่ 

 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) 
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) 

๒.งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รับอ้างอิงทางวิชาการ ประกอบด้วย
งานวิจัย จำนวน...........เรื่อง ได้รับการอ้างอิง...........รายการ พิจารณา (อยู่/ไม่อยู่)……. ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
กำหนด 

 ๓. ผู้ขอ มีค่า life-time h-index (Scopus) เท่ากับ....................พิจารณา (อยู่/ ไม่อยู่)...                
ในเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 

๔. โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ (principal investigator) ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบัน...............โครงการ (life-time) พิจารณา (อยู่/ ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 



  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง            
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพ ร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัย 

จึงเห็น...(สมควร/ไม่สมควร)...ให้กำหนดตำแหน่ง นาย/นาง/นางสาว....................................... 
เป็นตำแหน่ง...........(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)... ในสาขาวิชา....................................... 
ได้ตั้งแต่วันที่.................................... ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ 
ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อื่นๆ ระบุ....)  และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
 
 

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

ตำแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๕ มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั ้งที ่......../.......                
เมื่อวันที่ ........เดือน........พ.ศ.......... พิจารณาเห็นว่านาย/นาง/นางสาว...................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ...
(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย) ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)  
ในสาขาวิชา.................................... 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่.............../.............. เมื่อวันที่ ...........เดือน..............พ.ศ............... 
พิจารณาแล้วมีมติ.... (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)....ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว.............................................ดำรงตำแหน่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา............. .......................ได้ตั ้งแต่วันที่
...........................ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย...(ได้รับเรื่อง/ ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับ
ตีพิมพ์เผยแพร่/อื่น ๆ ระบุ .....) 

 
 

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

ตำแหน่ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


