


แบบค ำขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรทั่วไป (ก.พ.อ.๐๓ ปรับปรุง) 
 

ส่วนที่ ๑ แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวชิาการ 

เพื่อขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ..... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ..... รองศาสตราจารย์ 
โดย ..... วิธีปกติ ..... วิธีพิเศษ ..... วิธีที่ ๑  ..... วิธีที่ ๒  

..... ศาสตราจารย์ โดย ..... วิธีปกติ ..... วิธีที่ ๑  .....  วิธีที่ ๒ ข้อ ..... 
           ..... วิธีพิเศษ วิธีที่ ๑ 

ในสาขาวชิา ......................................................................... (รหัสวิชา ...................) 
อนุสาขาวชิา ......................................................................... (รหัสวิชา ...................) 
ของ ……....(ชื่อ นามสกุล   ระบ ุฐานนัดรศักดิ์/ยศ)................................................ 

(ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ) ................................................ 
ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/กลุ่มวชิา ........................................................ 

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย .................................................................. 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

........................................................ 
๑. ประวัติส่วนตัว 
    ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด ............................................................................................... 
    ๑.๒ อายุ ....................... ปี   เพศ ................ 
    ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวฒุิสูงสุดตามล าดับโดยระบชุื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวชิา กรณีส าเร็จ           
          การศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

                 คุณวุฒิ             พ.ศ.ที่ส ำเร็จ              ชื่อสถำบันและประเทศ 
          ๑.๓.๑     ......................                 ......................                    .................................. 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรือ APA) 
          ๑.๓.๒     ......................                 ......................                    ................................... 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรือ APA) 
          ๑.๓.๓     …...................                 …...................                    …................................ 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรอื APA 
       (ในกรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุหัวข้อเร่ืองวิทยานิพนธ์และ 
       งานวิจยัที่ท าเป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร โดยระบุภายใต้คุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา) 
  
 

๒. ประวัติกำรรับรำชกำร/กำรท ำงำนในมหำวิทยำลัยมหิดล 
    ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ ................................................. 

 (ในกรณีที่บรรจุเข้ารับราชการ/การท างานครั้งแรกในต าแหน่งอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่ต าแหน่งอาจารย์ หรือด ารงต าแหน่ง    
 



- ๒ – 
        

           อาจารย์ประจ าในในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน/อาจารย์พิเศษในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ให้ระบุชื่อต าแหน่ง สังกัด วนั    
           เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่ง) 
    ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. .............. 
    ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา ............................................. 
          อนุสาขาวชิา ................................... เมื่อวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............. 
    ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวธิปีกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวชิา ................................................ 
          อนุสาขาวชิา ................................... เมื่อวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............. 
 

          อายุราชการ/การท างาน ............... ปี .............. เดือน 
    ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจบุัน (ระบุเฉพาะต าแหน่งบริหารหน่วยงาน/องค์กร หรือต าแหน่งที่แสดงความเป็น     
          ผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ด้รับการยอมรับจากหน่วยงาน/องค์กร/วงวิชาการ/วชิาชีพ)  
          ๒.๕.๑ ...........................................  
    ๒.๖ การได้รับเชิญเป็นวทิยากรในที่ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ และการได้รบัการยกย่องระดับนานาชาติ (โปรดระบุ 
          ข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 
          ๒.๖.๑ ...........................................  
 

๓. ภำระงำนย้อนหลัง ๓ ปี (เปน็ภาระงานทีป่ฏิบัตโิดยความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนงาน) 
 

    ๓.๑ งำนสอนในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยมหิดล (เทียบเคียงจ ำนวนชั่วโมงจำก ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เร่ือง 
กำรก ำหนดภำระงำนสอนและหลักเกณฑ์กำรเทียบหน่วยกิตของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 
 ๓.๑.๑ งำนสอน (ปีการศึกษา) 

ระดับ 
ของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมงที่สอนจริง 
  ปีกำรศึกษำ บรรยำย ปฏิบัต ิ

      
      
      

 

     รวมเวลำงำนสอน ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 

 
          ๓.๑.๒ งำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปีการศึกษา) 

ระดับ ชื่อหลักสูตร บทบำทอำจำรย์ ชื่อ-สกุลนักศึกษำ  ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมง 
ของหลักสูตร   รหัสนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ  

      
      
      



- ๓ - 
 

รวมเวลำงำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม. 

 

    ๓.๒ งำนวิจัย (โปรดระบุเฉพาะเร่ืองที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal Investigator)  แหลง่ทุน 
ระยะเวลาในการด าเนนิงานโครงการ และจ านวนชั่วโมงทีป่ฏิบตัิจริงต่อปีปฏิทนิ) 

พ.ศ. 
ทุนวิจัยในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร (Principal Investigator) 

แหล่งทุน ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปีพ.ศ.) 

 1. เร่ือง ................................................   
 ระยะเวลา ....... ถึง ..........   

รวมเวลำท ำงำนวิจัยในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนวิจัยเฉลี่ย เท่ำกับ .................... ชม. .................. นำที  
 

    ๓.๓ งำนบริกำรทำงวิชำกำร (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏบิัติจริงต่อปปีฏิทิน) 
 

          ๓.๓.๑ งำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำ  

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

          ๓.๓.๒ งำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นคร้ังครำว  

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นครั้งครำวในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นคร้ังครำวเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกบั ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

 
 
 
 



- ๔ - 
 
    ๓.๔ งำนกิจกรรมนักศึกษำ (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงทีป่ฏิบัตจิริงต่อปีปฏิทนิ) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนกิจกรรมนักศึกษำในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนกิจกรรมนักศึกษำเฉลี่ย เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
 

    ๓.๕ งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏิบตัิจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรมเฉลี่ย เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
    

     ๓.๖ งำนบริหำร (โปรดระบชุือ่ต าแหน่งบริหาร และจ านวนชัว่โมงที่ปฏบิัติจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
ชื่อต ำแหน่งบริหำร 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริหำรในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริหำรเฉลีย่ เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
 

    ๓.๗ งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หวัหน้ำส่วนงำน  
          (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏิบตัิจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนงำนในระยะเวลำ ๓ ปี  
เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนงำนเฉลี่ย 
เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
 

 

 

 

 



- ๕ – 
 

๔. ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง 
    ..... ผูช้่วยศำสตรำจำรย์    ..... รองศำสตรำจำรย์   ..... ศำสตรำจำรย์ 
    (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ้างอิงผลงานตามรูปแบบ Vancouver ส าหรับสาขาอื่นอ้างอิงตามรูปแบบ 
    American Psychological Association)  
    ๔.๑ งำนวิจัย (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข)  
          ๑. หัวข้อ ๔.๑.๑ ...............................................................................  
              (๑) Impact Factor ป ค.ศ. ..... เทากับ ....... (ให้ระบุค่า Impact Factor ของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามปีทีต่ีพิมพ์)   
              (๒) ได้รับการอ้างอิง จ านวน .......... ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ..............) 
              (๓) Journal Quartile Score (ฐานข้อมูล Scopus) คือ Quartile .........  (ข้อมูล ณ วันที่ .............)              
               (๔) บทบาทหน้าที่ผู้ขอต าแหน่ง   
                    ....... ผูป้ระพนัธอั์นดบัแรก (First author)        ....... ผูป้ระพนัธบ์รรณกิจ (Corresponding author)  
                    ...... ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 
                กำรเผยแพร ่(พนักงำนมหำวิทยำลัย) 
                 ......... วารสารทางวชิาการอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานาชาต ิ....... (ระบุชื่อฐานข้อมลูตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด)  
                 ......... วารสารทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ  TCI ..... กลุ่มที่ ๑ ..... กลุ่มที่ ๒  
                 ........ วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ หรือกลุ่มที่ ๒ ได้แสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน
การประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด      
.               งานวิจัยนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตัง้ต าแหน่ง …….......................... มาแล้วหรือไม่ 
                ......... ไม่เคยใช้ 
                ......... เคยใช้ เม่ือ พ.ศ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
                ……... งานวิจัยนี้มใิช่งานวิจัยที่เปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
                กำรเผยแพร ่(ข้ำรำชกำร) 
                 ......... วารสารทางวชิาการอยู่ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ ....... (ระบุชื่อฐานข้อมลูตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
     กรณีเผยแพร่ในลักษณะดังต่อไปนี้ ได้แสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำหรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบันตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนด      
                 ......... วารสารทางวิชาการระดับชาติ  
                 .........  หนังสือรวมบทความวิจยั 
                .........  บทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวชิาการที่เปน็ฉบับเต็มของการประชุมระดบัชาติหรือระดับนานาชาต ิ
                ......... หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ที่มาจากการประชุมโดยสมาคม 
วิชาการหรือวิชาชีพ ไม่รวมถึงการประชุมวชิาการของสถาบนัอุดมศึกษา 
                ......... รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์
                ......... หนังสือ (monograph) 
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.               งานวิจัยนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตัง้ต าแหน่ง …….......................... มาแล้วหรือไม่ 
                ......... ไม่เคยใช้ 
                ......... เคยใช้ เม่ือ พ.ศ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
                ……... งานวิจัยนี้มใิช่งานวิจัยที่เปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
           

 ๔.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น โปรดระบุประเภทผลงำนให้ชัดเจน (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ 
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case 
study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ 
ผลงานนวัตกรรม) (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข)  
                   ๑. หัวข้อ ๔.๒.๑ ............................................................................... 
                        บทบาทหน้าที่ผู้ขอต าแหน่ง   
                        ....... ผูป้ระพนัธอั์นดบัแรก (First author)         
                        ...... ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 
  กำรเผยแพร ่(พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                     ระบุการเผยแพร่ผลงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ................ (เช่น เผยแพร่เป็นบทความวิจยัในวารสารทาง
วิชาการ / รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เอกสารแสดงทรัพยส์นิทางปัญญา เป็นตน้) .......................... 
                      ได้เผยแพร่สูส่าธารณชนตัง้แต่ ....................................... มีจ านวนพิมพ์ ........ เล่ม  และได้ผ่านการประเมิน 
คุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิาหรือสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
                      ..ระบุประเภทผลงาน..... นี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาแต่งตัง้ต าแหน่ง ............... มาแล้วหรือไม่ 
  .......... ไม่เคยใช้ 
                      ........... เคยใช้ เม่ือ พ.ศ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
 

          ๔.๓ ต ำรำ (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) การมีส่วนร่วมของพนักงานมหาวทิยาลัยให้ระบุจ านวนร้อยละ ส าหรับ
ข้าราชการให้ระบุบทบาทเปน็ผูป้ระพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual 
contributor)        
                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียนคนเดียวทั้งเล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๓.๑  ชื่อผู้เขียน. ชื่อต ารา. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. (มีส่วนร่วมร้อยละ 
.......)/ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)/ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)  ได้ใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชา .................... รหัสวิชา ............... หลักสูตร ……………………  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ............ ปีการ 
ศึกษา พ.ศ. ............ มีจ านวนพิมพ์ .......... เล่ม  
 

                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๑ บท จำก ๑ เล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัย) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๓.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อต ารา. คร้ังที่พิมพ์. เมืองที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. หนา้แรก-หน้าสุดทา้ย. (มีส่วนร่วมร้อยละ .......) ได้ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา .................... 
รหัสวิชา ............... หลักสูตร ………………  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ............ ปีการศึกษา พ.ศ. ............ มีจ านวนพิมพ์ .......... เล่ม  
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                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๒ บทขึ้นไป จำก ๑ เล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัย) 
                   ชื่อต ารา .................... (รวม ........... บท จ านวน ............ หน้า) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๓.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อต ารา. คร้ังที่พิมพ์. เมืองที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. (มีสว่นร่วมร้อยละ .......) (ส าหรับบทต่อไปในต าราเล่มเดียวกนัให้เขียนตาม
ข้อ ๒) 
                   ๒. หัวข้อ ๔.๓.๒ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเร่ือง. ในต าราเล่มเดียวกัน. หน้าแรก-หน้าสุดทา้ย (มีส่วนร่วมร้อยละ...) 
                   ได้ใช้ในการเรียนการสอนรายวชิา ................ รหัสวิชา ............... หลักสูตร ………………ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
............ ปีการศึกษา พ.ศ. ............ มีจ านวนพิมพ์ .......... เล่ม  
                   กำรเผยแพร่ (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                    .......... ด้วยวิธีการตีพิมพ์ 
                    .......... โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ซีดีรอม, e-learning, online learning    
                    .......... เผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึง่เป็นที่ยอมรับ กรณีเผยแพร่เปน็ E-book โดยสมาคมวิชาชพี 
หน่วยงานภาครัฐ ภาควชิา สว่นงาน สถาบนัอุดมศึกษา ที่เปน็ทีย่อมรับ ให้สามารถเทียบเคียงการเผยแพร่กับส านักพิมพ์ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับได ้
                    ......... ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนัตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
                                 

                   ต ารานี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตัง้ต าแหน่ง ..................................... มาแล้วหรือไม่  
                   .......... ไม่เคยใช้ 
                   ........... เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. ..................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
 

          ๔.๔ หนังสือ (ดูค าจ ากดัความและเงื่อนไข) การมีส่วนร่วมของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ระบุจ านวนร้อยละ ส าหรับ
ข้าราชการให้ระบุบทบาทเปน็ผูป้ระพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual 
contributor)        
                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียนคนเดียวทั้งเล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๔.๑  ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. คร้ังที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. (มีส่วนร่วมร้อยละ 
.......)/ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)/ผู้มีส่วนส าคัญทางปญัญา (Essentially intellectual contributor)  ได้เผยแพร่สู่
สาธารณชนตัง้แต่ ................................... มีจ านวนพิมพ์ ……..... เล่ม  
 

                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๑ บท จำก ๑ เล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๔.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. คร้ังที่พิมพ์. เมืองที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. หนา้แรก-หน้าสุดท้าย. (มีส่วนร่วมร้อยละ .......)/ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)/ผู้มีส่วนส าคัญ
ทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)  ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนตั้งแต่ ........................... มีจ านวนพิมพ์ ……..... 
เล่ม 
 
 
 



- ๘ - 
 
                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๒ บทขึ้นไป จำก ๑ เล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                   ชื่อหนังสือ .................... (รวม ........... บท จ านวน ............ หน้า) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๔.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมือง
ที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. (มีส่วนร่วมร้อยละ .......)/ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)/ผู้มีส่วน
ส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)  (ส าหรับบทต่อไปในหนังสือเล่มเดียวกันให้เขียนตามข้อ ๒) 
                   ๒. หัวข้อ ๔.๔.๒ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ในหนังสือเล่มเดียวกัน. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย (มีส่วนร่วมร้อยละ...) /
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)/ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)   ได้เผยแพร่สู่
สาธารณชนตั้งแต่ ................................... มีจ านวนพิมพ์ ……..... เล่ม  
                   กำรเผยแพร่ (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                    .......... ด้วยวิธีการตีพิมพ์ 
                    .......... โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ซีดีรอม  
                    .......... เผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึง่เป็นที่ยอมรับ กรณีเผยแพร่เปน็ E-book โดยสมาคมวิชาชพี 
หน่วยงานภาครัฐ ภาควชิา สว่นงาน สถาบนัอุดมศึกษา ที่เปน็ทีย่อมรับ ให้สามารถเทียบเคียงการเผยแพร่กับส านักพิมพ์ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับได ้
                    ......... ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนัตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
                                 

                   หนังสือนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่ง ..................................... มาแล้วหรือไม่  
                   .......... ไม่เคยใช้ 
                   ........... เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. ..................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 

 
 

          ๔.๕ บทควำมทำงวิชำกำร (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๕.๑ ...............................................................................   
                       (๑) Impact Factor ป ค.ศ. ..... เทากับ ....... (ให้ระบุค่า Impact Factor ของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามปีที่ตีพิมพ์)   
                       (๒) ได้รับการอ้างอิง จ านวน .......... ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ....................) 
                       (๓) Journal Quartile Score (ฐานข้อมูล Scopus) คือ Quartile .........  (ข้อมูล ณ วันที่ .............)              
                         (๔) บทบาทหน้าที่ผู้ขอต าแหน่ง   
                              ....... ผูป้ระพนัธอั์นดบัแรก (First author)        ....... ผูป้ระพนัธบ์รรณกิจ (Corresponding author)  
                              ...... ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 
                    กำรเผยแพร่ (พนักงำนมหำวิทยำลัย) 
                    ......... วารสารทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมลูระดบันานาชาติ ....... (ระบุชื่อฐานข้อมูลตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด)  
                    ......... วารสารทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ  TCI ..... กลุ่มที่ ๑ ..... กลุ่มที่ ๒  
                    ........ วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ หรือกลุ่มที่ ๒ ได้แสดงหลักฐานว่าได้
ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด      



- ๙ – 
 

.                   บทความทางวชิาการนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่ง …….......................... มาแล้วหรือไม่ 
                   ......... ไม่เคยใช้ 
                   ......... เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. ..................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
                    กำรเผยแพร่ (ข้ำรำชกำร) 
                     ......... วารสารทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลระดบันานาชาต ิ....... (ระบุชื่อฐานข้อมลูตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
         กรณีเผยแพร่ในลักษณะดังต่อไปนี้ได้แสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำหรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบันตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนด      
                    ......... วารสารทางวชิาการระดบัชาต ิ 
                    .........  หนังสือรวมบทความ 
                   บทความทางวชิาการนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่ง ……….............. มาแล้วหรือไม่ 
                   .......... ไม่เคยใช้ 
                   ........... เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. ..................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
 

 

๕. ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอ (ทั้งหมด) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
    (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ้างอิงผลงานตามรูปแบบ Vancouver ส าหรับสาขาอื่นอ้างอิงตามรูปแบบ 
    American Psychological Association)  

 

    ๕.๑ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
          ๕.๑.๑ งำนวิจัย 
                  ๑. หัวข้อ ๕.๑.๑.๑ ...................................... 
          ๕.๑.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๒.๑ …………………................ 
          ๕.๑.๓ ต ำรำ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๓.๑ ........................................ 
           ๕.๑.๔ หนังสือ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๔.๑ .............................................. 
           ๕.๑.๕ บทควำมทำงวิชำกำร 
                     ๑. หัวข้อ ๕.๑.๕.๑ .............................................. 

 

    ๕.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
          ๕.๒.๑ งำนวิจัย 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๒.๑.๑ .................................................... 
          ๕.๒.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 

    ๑. หัวข้อ ๕.๒.๒.๑ .................................................. 
   ๕.๒.๓ ต ำรำ   

                   ๑. หัวข้อ ๕.๒.๓.๑ ........................................................ 



- ๑๐ – 
 
          ๕.๒.๔ หนังสือ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๒.๔.๑ ....................................................... 
          ๕.๒.๕ บทควำมทำงวิชำกำร 

    ๑. หัวข้อ ๕.๒.๕.๑ ...................................................... 
 

 

 

๖. เอกสำรหลักฐำนทีใ่ช้ในกำรประเมินผลกำรสอนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง 
    ...... ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ...... รองศำสตรำจำรย์  ....... ศำสตรำจำรย์ (วิธีพิเศษ เอกสำรกำรสอนตำมข้อ ๖.๑ หรือ ๖.๒)    
    ๖.๑ เอกสำรประกอบกำรสอน สื่อกำรสอนอื่น ๆ (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) 
          ๖.๑.๑ เรื่อง ......................................... รายวิชา ........................ รหัสวิชา .............. หลักสูตร ................................ 
ส าหรับนักศึกษาระดับ ........... ชั้นปทีี่ ........... ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ......... ปีการศึกษา พ.ศ. ............  

 

     ๖.๒ เอกสำรค ำสอน สื่อกำรสอนอ่ืน ๆ (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) 
          ๖.๒.๑ เรื่อง ......................................... รายวิชา ........................ รหัสวิชา .............. หลักสูตร ................................ 
ส าหรับนักศึกษาระดับ ........... ชั้นปทีี่ ........... ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ......... ปีการศึกษา พ.ศ. ............  

 
 

                     ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล) .......................................................................... ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าว
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า หากตรวจพบเมื่อใดก็ตามว่าข้าพเจ้า มีการจงใจแจ้ง
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงกับความเป็นจริง และหรือมีความประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕  ไม่ว่าจะเป็นผลงานทางวิชาการ
หรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ข้าพเจ้ายินดีรับการลงโทษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ข้าพเจ้า 
                     ................. มีความประสงค์ขอทราบชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   ข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า  การเปิดเผยชื่อนี้ต้องได้รับความยินยอมจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อน และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องแต่งตั้งจากผู้ที่ยินยอมให้เปิดเผยชื่อเท่านั้น 
 

                     .................. ไม่มีความประสงค์ขอทราบชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  และจะไม่เรียกร้องให้มีการเปิดเผยชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ว่า
กรณีใด ๆ  และขอสละสิทธิในการเรียกร้องนี้ทุกประการ 

  
        ลงชื่อ ....................................................... ผู้ขอต าแหน่ง 

                          (.........................................................) 
                         ต าแหน่ง ....................................................... 
                  วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................. 

  
 
 



- ๑๑ – 
 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ  
 

แบบประเมนิแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
..... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ..... รองศาสตราจารย์ 

โดย ..... วิธีปกติ ..... วิธีพิเศษ ..... วิธีที่ ๑ ..... วิธีที่ ๒ 
..... ศาสตราจารย์ โดย ..... วิธีปกติ ..... วิธีที่ ๑ ..... วิธีที่ ๒ ข้อ ..... 

           ..... วิธีพิเศษ วิธีที่ ๑ 
ในสาขาวชิา ......................................................................... (รหัสวิชา ...................) 
อนุสาขาวชิา ......................................................................... (รหัสวิชา ...................) 
ของ ……....(ชื่อ นามสกุล   ระบ ุฐานนัดรศักดิ์/ยศ)................................................ 

(ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ) ................................................ 
ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/กลุ่มวชิา ........................................................ 

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย .................................................................. 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำภำควิชำ 
 

ข้าพเจ้า ............................................................................................................... 
ต าแหน่ง ............................................................................................................. 
ได้ตรวจสอบแลว้มีความเห็นว่า ............(ชื่อผู้ขอต าแหน่ง)...................................................... 
           ๑. เป็นผู้มีคุณสมบตัิดงันี ้

    ..... ระยะเวลาการปฏบิัติงาน ....... ถูกตอ้ง    ....... ไม่ถูกตอ้ง 
    ..... แบบค าขอต าแหน่ง ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... ภาระงานสอน ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
                          ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... ผลงานทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
๒. ปฏบิัติภาระงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหนง่ได้ครบถ้วน  
๓. มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

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

(....................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................................... 

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



- ๑๒ – 
 

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำส่วนงำน 
 

ข้าพเจ้า ........................................................................................................... 
ต าแหน่ง ........................................................................................................ 
ได้ตรวจสอบแลว้มีความเห็นว่า ............(ชื่อผู้ขอต าแหน่ง)...................................................... 
           ๑. เป็นผู้มีคุณสมบตัิดงันี ้

    ..... ระยะเวลาการปฏบิัติงาน ....... ถูกตอ้ง    ....... ไม่ถูกตอ้ง 
    ..... แบบค าขอต าแหน่ง ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... ภาระงานสอน ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
                          ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... ผลงานทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 

           ๒. ผลการสอน อยู่ในระดับ ...... ควรปรับปรุง  ........ช านาญ   .......ช านาญพเิศษ   ......เชี่ยวชาญ  
           ๓. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  มคีุณภาพ ...... ควรปรับปรุง  .......ดี  ........ดีมาก        
     
เห็นว่า ........(ชื่อผู้ขอต าแหน่ง)............................................. เป็นผู้มีคุณสมบัติ …..….. เข้าข่าย .......... ไม่เข้าข่าย ที่จะได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง .............. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ .............. รองศาสตราจารย์ ............. ศาสตราจารย์  และสมควรให้
คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวชิาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนนิการต่อ 
  
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

ส่วนที่ ๓  แบบประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
ตอนที่ ๑  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
             และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
 

                   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ในสาขาวิชา ............................. ในการประชุมครั้งที่ ....../........  เมื่อวันที่ ......................... รวม ...... ครั้ง  ประเมินผลงาน
ทางวิชาการของ ...................................................... ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) ................  ในสาขาวิชา ...................... อนุสาขาวิชา ......................แล้วเห็นว่า 
                   ๑. งานวิจัย จ านวน ................  เรื่อง   คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน ......... เรื่อง ได้แก่ 
                     ๑.๑ ............................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
                   ๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม 
สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม)  จ านวน 
................ รายการ   คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด 
จ านวน ......... รายการ ได้แก ่
                       ๒.๑ .................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
                   ๓. ต ารา จ านวน ................ บท/เล่ม   คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่
ทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน ......... บท/เล่ม ได้แก ่
                       ๓.๑ .................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
                   ๔. หนังสือ จ านวน ................ บท/เล่ม  คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน ......... บท/เล่ม ได้แก ่
                       ๔.๑ .................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
                    ๕. บทความทางวิชาการ จ านวน ................  เร่ือง   คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน ......... เรื่อง ได้แก่ 
                        ๕.๑.................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
 

                  สรุปผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร (ผลงำนมีเน้ือหำเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รบั กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงควำมเชี่ยวชำญอย่ำงไร) 
............................................................................................................................................................................................... 
 

 

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

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหนา้ที่ประเมินผลงานทางวชิาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

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



- ๑๔ – 
 

ตอนที่ ๒  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
                   คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ในการประชุมครั้งที่ ....../.....  เมื่อวันที่ 
........................... พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ ..............................  ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอแล้วเห็นว่า (งานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน/ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)........คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่).............ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการและ ก.พ.อ. ก าหนด   
                      จึงเห็น (สมควร/ไม่สมควร) .................... ให้ก าหนดต าแหน่ง ................................ เป็นต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)............. ในสาขาวิชา ....................... อนุสาขาวิชา ................. ได้ตั้งแต่วันที่ ........................ 
ซึ่งเป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่อง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน และให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 

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

               ต าแหน่ง ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
              มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 

ส่วนที่ ๔ มติสภำมหำวิทยำลัยมหิดล 
 

   สภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในการประชุมคร้ังที่ ........... เมื่อวันที่ ...................  พิจารณาแล้วมีมติ ... (อนุมัติ/ 
ไม่อนุมัติ) ............... 

   ๑. ให้แต่งตั้ง .........................................  ให้ด ารงต าแหน่ง ............ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) ......... ในสาขาวชิา ................................ อนุสาขาวิชา ................... ได้ตั้งแต่วันที่ ...................................... ซึ่ง
เป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคลไดร้ับเรื่อง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน  
                    ๒. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ให้อธิการบดีออกค าสั่ง
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  
                        ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ) ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบ
ค าขอต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการและเอกสารหลักฐาน ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ และส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
                        ต าแหน่งศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  ให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง .............................. ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชา ................... อนุสาขาวิชา ........................  ได้ตั้งแต่วันที่ ..................................... ซึ่งเป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคล
ได้รับเร่ือง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบค าขอต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการและเอกสาร
หลักฐาน ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และส าเนารายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล   
                        ต าแหน่งศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)  ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง .............................. ให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ................... อนุสาขาวิชา ........................  ได้ตั้งแต่วันที่ ..................................... ซึ่งเป็นวันที่กอง
ทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่อง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบค าขอต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ
และเอกสารหลักฐาน ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และส าเนารายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยมหิดล   

 
 

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

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

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชำ (ก.พ.อ.๐๔ ปรับปรุง) 
 

ส่วนที่ ๑ แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวชิาการ 

เพื่อขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ..... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ..... รองศาสตราจารย์ 
โดย ..... วิธีปกติ ..... วิธีพิเศษ ..... วิธีที่ ๑  ..... วิธีที่ ๒  

..... ศาสตราจารย์ โดย ..... วิธีปกติ ..... วิธีที่ ๑  .....  วิธีที่ ๒ ข้อ ..... 
           ..... วิธีพิเศษ วิธีที่ ๑ 

ในสาขาวชิา ......................................................................... (รหัสวิชา ...................) 
อนุสาขาวชิา ......................................................................... (รหัสวิชา ...................) 
ของ ……....(ชื่อ นามสกุล   ระบ ุฐานนัดรศักดิ์/ยศ)................................................ 

(ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ) ................................................ 
ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/กลุ่มวชิา ........................................................ 

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย .................................................................. 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

........................................................ 
๑. ประวัติส่วนตัว 
    ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด ............................................................................................... 
    ๑.๒ อายุ ....................... ปี   เพศ ................ 
    ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวฒุิสูงสุดตามล าดับโดยระบชุื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวชิา กรณีส าเร็จ           
          การศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

                 คุณวุฒิ             พ.ศ.ที่ส ำเร็จ              ชื่อสถำบันและประเทศ 
          ๑.๓.๑     ......................                 ......................                    .................................. 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรือ APA) 
          ๑.๓.๒     ......................                 ......................                    ................................... 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรือ APA) 
          ๑.๓.๓     …...................                 …...................                    …................................ 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรือ APA 
       (ในกรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุหัวข้อเร่ืองวิทยานิพนธ์และ 
       งานวิจยัที่ท าเป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร โดยระบุภายใต้คุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา) 
  
 

๒. ประวัติกำรรับรำชกำร/กำรท ำงำนในมหำวิทยำลัยมหิดล 
    ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ ................................................. 

 (ในกรณีที่บรรจุเข้ารับราชการ/การท างานครั้งแรกในต าแหน่งอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่ต าแหน่งอาจารย์ หรือด ารงต าแหน่ง    
 



- ๒ - 
 
           อาจารย์ประจ าในในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน/อาจารย์พิเศษในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ให้ระบุชื่อต าแหน่ง สังกัด วนั    
           เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่ง) 
    ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. .............. 
    ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา ............................................. 
          อนุสาขาวชิา ................................... เมื่อวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............. 
    ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวธิปีกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวชิา ................................................ 
          อนุสาขาวชิา ................................... เมื่อวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............. 
 

          อายุราชการ/การท างาน ............... ปี .............. เดือน 
    ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจบุัน (ระบุเฉพาะต าแหน่งบริหารหน่วยงาน/องค์กร หรือต าแหน่งที่แสดงความเป็น     
          ผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ด้รับการยอมรับจากหน่วยงาน/องค์กร/วงวิชาการ/วชิาชีพ)  
          ๒.๕.๑ ...........................................  
    ๒.๖ การได้รับเชิญเป็นวทิยากรในที่ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ และการได้รบัการยกย่องระดับนานาชาติ (โปรดระบุ 
          ข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 
          ๒.๖.๑ ...........................................  
 

๓. ภำระงำนย้อนหลัง ๓ ปี (เปน็ภาระงานทีป่ฏิบัตโิดยความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนงาน) 
 

    ๓.๑ งำนสอนในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยมหิดล (เทียบเคียงจ ำนวนชั่วโมงจำก ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เร่ือง 
กำรก ำหนดภำระงำนสอนและหลักเกณฑ์กำรเทียบหน่วยกิตของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 
 ๓.๑.๑ งำนสอน (ปีการศึกษา) 

ระดับ 
ของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมงที่สอนจริง 
  ปีกำรศึกษำ บรรยำย ปฏิบัต ิ

      
      
      

 

     รวมเวลำงำนสอน ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 

 
          ๓.๑.๒ งำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปีการศึกษา) 

ระดับ ชื่อหลักสูตร บทบำทอำจำรย์ ชื่อ-สกุลนักศึกษำ  ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมง 
ของหลักสูตร   รหัสนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ  

      
      
      



- ๓ - 
 

รวมเวลำงำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม. 

 

    ๓.๒ งำนวิจัย (โปรดระบุเฉพาะเร่ืองที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal Investigator)  แหลง่ทุน 
ระยะเวลาในการด าเนนิงานโครงการ และจ านวนชั่วโมงทีป่ฏิบตัิจริงต่อปีปฏิทนิ) 

พ.ศ. 
ทุนวิจัยในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร (Principal Investigator) 

แหล่งทุน ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปีพ.ศ.) 

 1. เร่ือง ................................................   
 ระยะเวลา ....... ถึง ..........   

รวมเวลำท ำงำนวิจัยในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนวิจัยเฉลี่ย เท่ำกับ .................... ชม. .................. นำที  
 

    ๓.๓ งำนบริกำรทำงวิชำกำร (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏบิัติจริงต่อปปีฏิทิน) 
 

          ๓.๓.๑ งำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำ  

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

          ๓.๓.๒ งำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นคร้ังครำว  

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นครั้งครำวในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นคร้ังครำวเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกบั ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
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    ๓.๔ งำนกิจกรรมนักศึกษำ (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงทีป่ฏิบัตจิริงต่อปีปฏิทนิ) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนกิจกรรมนักศึกษำในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนกิจกรรมนักศึกษำเฉลี่ย เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
 

    ๓.๕ งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏิบตัิจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรมเฉลี่ย เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
    

     ๓.๖ งำนบริหำร (โปรดระบชุือ่ต าแหน่งบริหาร และจ านวนชัว่โมงที่ปฏบิัติจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
ชื่อต ำแหน่งบริหำร 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริหำรในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริหำรเฉลีย่ เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
 

    ๓.๗ งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หวัหน้ำส่วนงำน  
          (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏิบตัิจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนงำนในระยะเวลำ ๓ ปี  
เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนงำนเฉลี่ย 
เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
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๔. ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง 
    ..... ผูช้่วยศำสตรำจำรย์    ..... รองศำสตรำจำรย์   ..... ศำสตรำจำรย์ 
    (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ้างอิงผลงานตามรูปแบบ Vancouver ส าหรับสาขาอื่นอ้างอิงตามรูปแบบ 
    American Psychological Association)  
    ๔.๑ งำนวิจัย (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข)  
          ๑. หัวข้อ ๔.๑.๑ ...............................................................................  
              (๑) Impact Factor ป ค.ศ. ..... เทากับ ....... (ให้ระบุค่า Impact Factor ของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามปีทีต่ีพิมพ์)   
              (๒) ได้รับการอ้างอิง จ านวน .......... ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ...................) 
              (๓) Journal Quartile Score (ฐานข้อมูล Scopus) คือ Quartile .........  (ข้อมูล ณ วันที่ .............)              
               (๔) บทบาทหน้าที่ผู้ขอต าแหน่ง   
                    ....... ผูป้ระพนัธอั์นดบัแรก (First author)        ....... ผูป้ระพนัธบ์รรณกิจ (Corresponding author)  
                    ...... ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 
                กำรเผยแพร ่(พนักงำนมหำวิทยำลัย) 
                 ......... วารสารทางวชิาการอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ....... (ระบุชื่อฐานข้อมลูตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด)  
                 ......... วารสารทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ  TCI ..... กลุ่มที่ ๑ ..... กลุ่มที่ ๒  
                 ........ วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ หรือกลุ่มที่ ๒ ได้แสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน
การประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด      
.               งานวิจัยนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตัง้ต าแหน่ง …….......................... มาแล้วหรือไม่ 
                ......... ไม่เคยใช้ 
                ......... เคยใช้ เม่ือ พ.ศ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
                ……... งานวิจัยนี้มใิช่งานวิจัยที่เปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
                กำรเผยแพร ่(ข้ำรำชกำร) 
                 ......... วารสารทางวชิาการอยู่ในฐานข้อมูลระดบันานาชาต ิ....... (ระบชุือ่ฐานข้อมูลตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
     กรณีเผยแพร่ในลักษณะดังต่อไปนี้ ได้แสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำหรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบันตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนด      
                 ......... วารสารทางวชิาการระดบัชาต ิ 
                 .........  หนังสือรวมบทความวิจยั 
                .........  บทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวชิาการที่เปน็ฉบับเต็มของการประชุมระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ 
                ......... หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ที่มาจากการประชุมโดยสมาคม 
วิชาการหรือวิชาชีพ ไม่รวมถึงการประชุมวชิาการของสถาบนัอุดมศึกษา 
                ......... รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์
                ......... หนังสือ (monograph) 
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.               งานวิจัยนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตัง้ต าแหน่ง …….......................... มาแล้วหรือไม่ 
                ......... ไม่เคยใช้ 
                ......... เคยใช้ เม่ือ พ.ศ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
                ……... งานวิจัยนี้มใิช่งานวิจัยที่เปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
           

 ๔.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น โปรดระบุประเภทผลงำนให้ชัดเจน (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ 
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case 
study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ 
ผลงานนวัตกรรม) (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข)  
                   ๑. หัวข้อ ๔.๒.๑ ............................................................................... 
                        บทบาทหน้าที่ผู้ขอต าแหน่ง   
                        ....... ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)         
                        ...... ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 
  กำรเผยแพร ่(พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                     ระบุการเผยแพร่ผลงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ................ (เช่น เผยแพร่เป็นบทความวิจยัในวารสารทาง
วิชาการ / รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เอกสารแสดงทรัพยส์นิทางปัญญา เป็นตน้) .......................... 
                      ได้เผยแพร่สูส่าธารณชนตัง้แต่ ....................................... มีจ านวนพิมพ์ ........ เล่ม  และได้ผ่านการประเมิน 
คุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิาหรือสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
                      ..ระบุประเภทผลงาน..... นี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาแต่งตัง้ต าแหน่ง ............... มาแล้วหรือไม่ 
  .......... ไม่เคยใช้ 
                      ........... เคยใช้ เม่ือ พ.ศ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
 

          ๔.๓ ต ำรำ (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) การมีส่วนร่วมของพนักงานมหาวทิยาลัยให้ระบุจ านวนร้อยละ ส าหรับ
ข้าราชการให้ระบุบทบาทเปน็ผูป้ระพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual 
contributor)        
                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียนคนเดียวทั้งเล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๓.๑  ชื่อผู้เขียน. ชื่อต ารา. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. (มีส่วนร่วมร้อยละ 
.......)/ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)/ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)  ได้ใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชา .................... รหัสวิชา ............... หลักสูตร ……………………  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ............ ปีการ 
ศึกษา พ.ศ. ............ มีจ านวนพิมพ์ .......... เล่ม  
 

                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๑ บท จำก ๑ เล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัย) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๓.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อต ารา. คร้ังที่พิมพ์. เมืองที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. หนา้แรก-หน้าสุดทา้ย. (มีส่วนร่วมร้อยละ .......) ได้ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา .................... 
รหัสวิชา ............... หลักสูตร ………………  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ............ ปีการศึกษา พ.ศ. ............ มีจ านวนพิมพ์ .......... เล่ม  



- ๗ - 
 
                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๒ บทขึ้นไป จำก ๑ เล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัย) 
                   ชื่อต ารา .................... (รวม ........... บท จ านวน ............ หน้า) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๓.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อต ารา. คร้ังที่พิมพ์. เมืองที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. (มีสว่นร่วมร้อยละ .......) (ส าหรับบทต่อไปในต าราเล่มเดียวกนัให้เขียนตาม
ข้อ ๒) 
                   ๒. หัวข้อ ๔.๓.๒ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเร่ือง. ในต าราเล่มเดียวกัน. หน้าแรก-หน้าสุดทา้ย (มีส่วนร่วมร้อยละ...) 
                   ได้ใช้ในการเรียนการสอนรายวชิา ................ รหัสวิชา ............... หลักสูตร ………………ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
............ ปีการศึกษา พ.ศ. ............ มีจ านวนพิมพ์ .......... เล่ม  
                   กำรเผยแพร่ (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                    .......... ด้วยวิธีการตีพิมพ์ 
                    .......... โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ซีดีรอม, e-learning, online learning    
                    .......... เผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึง่เป็นที่ยอมรับ กรณีเผยแพร่เปน็ E-book โดยสมาคมวิชาชพี 
หน่วยงานภาครัฐ ภาควชิา สว่นงาน สถาบนัอุดมศึกษา ที่เปน็ทีย่อมรับ ให้สามารถเทียบเคียงการเผยแพร่กับส านักพิมพ์ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับได ้
                    ......... ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนัตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
                                 

                   ต ารานี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตัง้ต าแหน่ง ..................................... มาแล้วหรือไม่  
                   .......... ไม่เคยใช้ 
                   ........... เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. ..................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
 

          ๔.๔ หนังสือ (ดูค าจ ากดัความและเงื่อนไข) การมีส่วนร่วมของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ระบุจ านวนร้อยละ ส าหรับ
ข้าราชการให้ระบุบทบาทเปน็ผูป้ระพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual 
contributor)        
                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียนคนเดียวทั้งเล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๔.๑  ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. คร้ังที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. (มีส่วนร่วมร้อยละ 
.......)/ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)/ผู้มีส่วนส าคัญทางปญัญา (Essentially intellectual contributor)  ได้เผยแพร่สู่
สาธารณชนตัง้แต่ ................................... มีจ านวนพิมพ์ ……..... เล่ม  
 

                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๑ บท จำก ๑ เล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๔.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. คร้ังที่พิมพ์. เมืองที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. หนา้แรก-หน้าสุดท้าย. (มีส่วนร่วมร้อยละ .......)/ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)/ผู้มีส่วนส าคัญ
ทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)  ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนตั้งแต่ ........................... มีจ านวนพิมพ์ ……..... 
เล่ม 
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                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๒ บทขึ้นไป จำก ๑ เล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                   ชื่อหนังสือ .................... (รวม ........... บท จ านวน ............ หน้า) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๔.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมือง
ที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. (มีส่วนร่วมร้อยละ .......)/ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)/ผู้มีส่วน
ส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)  (ส าหรับบทต่อไปในหนังสือเล่มเดียวกันให้เขียนตามข้อ ๒) 
                   ๒. หัวข้อ ๔.๔.๒ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ในหนังสือเล่มเดียวกัน. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย (มีส่วนร่วมร้อยละ...) /
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)/ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)   ได้เผยแพร่สู่
สาธารณชนตั้งแต่ ................................... มีจ านวนพิมพ์ ……..... เล่ม  
                   กำรเผยแพร่ (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                    .......... ด้วยวิธีการตีพิมพ์ 
                    .......... โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ซีดีรอม  
                    .......... เผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึง่เป็นที่ยอมรับ กรณีเผยแพรเ่ปน็ E-book โดยสมาคมวิชาชพี 
หน่วยงานภาครัฐ ภาควชิา สว่นงาน สถาบนัอุดมศึกษา ที่เปน็ทีย่อมรับ ให้สามารถเทียบเคียงการเผยแพร่กับส านักพิมพ์ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับได ้
                    ......... ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนัตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
                                 

                   หนังสือนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่ง ..................................... มาแล้วหรือไม่  
                   .......... ไม่เคยใช้ 
                   ........... เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. ..................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 

 
 

          ๔.๕ บทควำมทำงวิชำกำร (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) 
                ๑. หัวข้อ ๔.๕.๑ ...............................................................................   
                    (๑) Impact Factor ป ค.ศ. ..... เทากับ ....... (ให้ระบุค่า Impact Factor ของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามปีที่ตีพิมพ์)   
                    (๒) ได้รับการอ้างอิง จ านวน .......... ครั้ง  (ข้อมูล ณ วันที่ .....................) 
                    (๓) Journal Quartile Score (ฐานข้อมูล Scopus) คือ Quartile .........  (ข้อมูล ณ วันที่ .............)              
                     (๔) บทบาทหน้าที่ผู้ขอต าแหน่ง   
                          ....... ผูป้ระพนัธอั์นดบัแรก (First author)        ....... ผูป้ระพนัธบ์รรณกิจ (Corresponding author)  
                          ...... ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 
                    กำรเผยแพร่ (พนักงำนมหำวิทยำลัย) 
                    ......... วารสารทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมลูระดบันานาชาติ ....... (ระบุชื่อฐานข้อมูลตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด)  
                    ......... วารสารทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ  TCI ..... กลุ่มที่ ๑ ..... กลุ่มที่ ๒  
                    ........ วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ หรือกลุ่มที่ ๒ ได้แสดงหลักฐานว่าได้
ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด      
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.                   บทความทางวชิาการนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่ง …….......................... มาแล้วหรือไม่ 
                    ......... ไม่เคยใช้ 
                    ......... เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. ..................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
                     กำรเผยแพร ่(ข้ำรำชกำร) 
                       ......... วารสารทางวชิาการอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ....... (ระบชุือ่ฐานข้อมูลตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
          กรณีเผยแพร่ในลักษณะดังต่อไปนี้ได้แสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำหรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบันตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนด      
                     ......... วารสารทางวชิาการระดบัชาต ิ 
                     .........  หนังสือรวมบทความ 
                   บทความทางวชิาการนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่ง ……….............. มาแล้วหรือไม่ 
                   .......... ไม่เคยใช้ 
                   ........... เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. ..................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
 

 

๕. ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอ (ทั้งหมด) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
    (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ้างอิงผลงานตามรูปแบบ Vancouver ส าหรับสาขาอื่นอ้างอิงตามรูปแบบ 
    American Psychological Association)  

 

    ๕.๑ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
          ๕.๑.๑ งำนวิจัย 
                  ๑. หัวข้อ ๕.๑.๑.๑ ...................................... 
          ๕.๑.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๒.๑ …………………................ 
          ๕.๑.๓ ต ำรำ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๓.๑ ........................................ 
           ๕.๑.๔ หนังสือ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๔.๑ .............................................. 
           ๕.๑.๕ บทควำมทำงวิชำกำร 
                     ๑. หัวข้อ ๕.๑.๕.๑ .............................................. 

 

    ๕.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
          ๕.๒.๑ งำนวิจัย 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๒.๑.๑ .................................................... 
          ๕.๒.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 

    ๑. หัวข้อ ๕.๒.๒.๑ .................................................. 
   ๕.๒.๓ ต ำรำ   

                   ๑. หัวข้อ ๕.๒.๓.๑ ........................................................ 
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          ๕.๒.๔ หนังสือ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๒.๔.๑ ....................................................... 
          ๕.๒.๕ บทควำมทำงวิชำกำร 

    ๑. หัวข้อ ๕.๒.๕.๑ ...................................................... 
 

 

 

๖. เอกสำรหลักฐำนทีใ่ช้ในกำรประเมินผลกำรสอนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง 
    ...... ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ...... รองศำสตรำจำรย์  ....... ศำสตรำจำรย์ (วิธีพิเศษ เอกสำรกำรสอนตำมข้อ ๖.๑ หรือ ๖.๒)    
    ๖.๑ เอกสำรประกอบกำรสอน สื่อกำรสอนอื่น ๆ (เฉพาะการขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) 
          ๖.๑.๑ เรื่อง ......................................... รายวิชา ........................ รหัสวิชา .............. หลักสูตร ................................ 
ส าหรับนักศึกษาระดับ ........... ชั้นปทีี่ ........... ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ......... ปีการศึกษา พ.ศ. ............  

 

     ๖.๒ เอกสำรค ำสอน สื่อกำรสอนอ่ืน ๆ (เฉพาะการขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) 
          ๖.๒.๑ เรื่อง ......................................... รายวิชา ........................ รหัสวิชา .............. หลักสูตร ................................ 
ส าหรับนักศึกษาระดับ ........... ชั้นปทีี่ ........... ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ......... ปีการศึกษา พ.ศ. ............  
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ส่วนที่ ๒ ค ำรับรองโดยผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำภำควิชำ 
 
ข้าพเจ้า ............................................................................................................... 
ต าแหน่ง ............................................................................................................. 
ได้ตรวจสอบแลว้มีความเห็นว่า ............(ชื่อผู้ได้รับการเสนอขอให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ)............... 
           ๑. เป็นผู้มีคุณสมบตัิดงันี ้

    ..... ระยะเวลาการปฏบิัติงาน ....... ถูกตอ้ง    ....... ไม่ถูกตอ้ง 
    ..... แบบค าขอต าแหน่ง ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... ภาระงานสอน ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
                          ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... ผลงานทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
๒. ปฏบิัติภาระงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหนง่ได้ครบถ้วน  
๓. มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

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

(....................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................................... 

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



- ๑๒ – 
 

ค ำรับรองโดยผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำส่วนงำน 
 

ข้าพเจ้า ........................................................................................................... 
ต าแหน่ง ........................................................................................................ 
ได้ตรวจสอบแลว้มีความเห็นว่า ............(ชื่อผู้ได้รับการเสนอขอให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ)............... 
           ๑. เป็นผู้มีคุณสมบตัิดงันี ้

    ..... ระยะเวลาการปฏบิัติงาน ....... ถูกตอ้ง    ....... ไม่ถูกตอ้ง 
    ..... แบบค าขอต าแหน่ง ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... ภาระงานสอน ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
                          ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... ผลงานทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 

           ๒. ผลการสอน อยู่ในระดับ ...... ควรปรับปรุง  ........ช านาญ   .......ช านาญพเิศษ   ......เชี่ยวชาญ  
           ๓. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  มคีุณภาพ ...... ควรปรับปรุง  .......ดี  ........ดีมาก        
     
เห็นว่า ........(ชื่อผู้ได้รับการเสนอขอให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ)........... เป็นผู้มีคุณสมบัติ …..….. เข้าข่าย .......... ไม่เข้าข่าย 
ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง .............. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ............... รองศาสตราจารย์ .............. ศาสตราจารย์  และ
สมควรให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการต่อ 
  
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๑๓ – 
 
ค ำยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอขอให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
                     ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล).................................................................................. ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาเสนอ
ขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.......................... ..................ในสาขาวิชา................................ .......... อนุสาขาวิชา .................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่าหากตรวจพบเมื่อใดก็ตาม
ว่าข้าพเจ้ามีการจงใจแจ้งคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงกับความเป็นจริง และหรือมีความประพฤติผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๕   ไม่ว่าจะ
เป็นผลงานทางวิชาการหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ข้าพเจ้ายินดีรับการลงโทษตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และข้าพเจ้า 
 

                     ................. มีความประสงค์ขอทราบชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   ข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า  การเปิดเผยชื่อนี้ต้องได้รับความยินยอมจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อน และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องแต่งตั้งจากผู้ที่ยินยอมให้เปิดเผยชื่อเท่านั้น 
 

                     .................. ไม่มีความประสงค์ขอทราบชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  และจะไม่เรียกร้องให้มีการเปิดเผยชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ว่า
กรณีใด ๆ  และขอสละสิทธิในการเรียกร้องนี้ทุกประการ 

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

                             (.........................................................) 
                         ต าแหน่ง ....................................................... 
                  วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

ส่วนที่ ๓  แบบประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
ตอนที่ ๑  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
             และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
 

                   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ในสาขาวิชา ............................. ในการประชุมครั้งที่ ....../........  เมื่อวันที่ ......................... รวม ...... ครั้ง  ประเมินผลงาน
ทางวิชาการของ ...................................................... ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) ................  ในสาขาวิชา ...................... อนุสาขาวิชา ......................แล้วเห็นว่า 
                   ๑. งานวิจัย จ านวน ................  เรื่อง   คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน ......... เร่ือง ได้แก่ 
                     ๑.๑ ............................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
                   ๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม 
สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม)  จ านวน 
................ รายการ   คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด 
จ านวน ......... รายการ ได้แก ่
                       ๒.๑ .................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
                   ๓. ต ารา จ านวน ................ บท/เล่ม   คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่
ทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน ......... บท/เล่ม ได้แก ่
                       ๓.๑ .................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
                   ๔. หนังสือ จ านวน ................ บท/เล่ม  คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน ......... บท/เล่ม ได้แก ่
                       ๔.๑ .................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
                    ๕. บทความทางวิชาการ จ านวน ................  เร่ือง   คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน ......... เรื่อง ได้แก่ 
                        ๕.๑.................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
 

                  สรุปผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร (ผลงำนมีเน้ือหำเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รบั กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงควำมเชี่ยวชำญอย่ำงไร) 
............................................................................................................................................................................................... 
 

 

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

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหนา้ที่ประเมินผลงานทางวชิาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

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



- ๑๕ – 
 

ตอนที่ ๒  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
                   คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ในการประชุมครั้งที่ ....../.....  เมื่อวันที่ 
........................... พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ ..............................  ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอแล้วเห็นว่า (งานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน/ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)........คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่).............ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการและ ก.พ.อ. ก าหนด   
                      จึงเห็น (สมควร/ไม่สมควร) .................... ให้ก าหนดต าแหน่ง ................................ เป็นต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)............. ในสาขาวิชา ....................... อนุสาขาวิชา ................. ได้ตั้งแต่วันที่ ........................ 
ซึ่งเป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่อง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน และให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 

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

               ต าแหน่ง ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
              มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 

ส่วนที่ ๔ มติสภำมหำวิทยำลัยมหิดล 
 

   สภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในการประชุมคร้ังที่ ........... เมื่อวันที่ ...................  พิจารณาแล้วมีมติ ... (อนุมัติ/ 
ไม่อนุมัติ) ............... 

   ๑. ให้แต่งตั้ง .........................................  ให้ด ารงต าแหน่ง ............ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) ......... ในสาขาวชิา ................................ อนุสาขาวิชา ................... ได้ตั้งแต่วันที่ ...................................... ซึ่ง
เป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคลไดร้ับเรื่อง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน  
                    ๒. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ให้อธิการบดีออกค าสั่ง
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  
                        ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ) ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบ
ค าขอต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการและเอกสารหลักฐาน ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ และส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
                        ต าแหน่งศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  ให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง .............................. ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชา ................... อนุสาขาวิชา ........................  ได้ตั้งแต่วันที่ ..................................... ซึ่งเป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคล
ได้รับเร่ือง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบค าขอต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการและเอกสาร
หลักฐาน ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และส าเนารายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล   
                        ต าแหน่งศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)  ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง .............................. ให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ................... อนุสาขาวิชา ........................  ได้ตั้งแต่วันที่ ..................................... ซึ่งเป็นวันที่กอง
ทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่อง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบค าขอต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ
และเอกสารหลักฐาน ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และส าเนารายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยมหิดล   

 
 

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

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

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอต ำแหน่งศำสตรำจำรยใ์ห้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.อ.๐๕ ปรับปรงุ) 
 

ส่วนที่ ๑ แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
 

แบบประเมนิต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งสูงขึ้น  
โดย ..... วิธีปกต ิ..... วิธีพิเศษ  

ในสำขำวชิำ ......................................................................... (รหัสวิชำ ...................) 
อนุสำขำวชิำ ......................................................................... (รหัสวิชำ ...................) 
ของ ……....(ชื่อ นำมสกุล   ระบฐุำนนัดรศักดิ์/ยศ)................................................ 

(ชื่อ-นำมสกุล ภำษำอังกฤษ) ................................................ 
ภำควิชำ/กลุ่มสำขำวิชำ/กลุ่มวชิำ ........................................................ 

คณะ/สถำบัน/วิทยำลัย .................................................................. 
มหำวิทยำลยัมหิดล 

........................................................ 
๑. ประวัติส่วนตัว 
    ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด ............................................................................................... 
    ๑.๒ อำยุ ....................... ปี   เพศ ................ 
    ๑.๓ กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (เรียงจำกคุณวฒุิสูงสุดตำมล ำดับโดยระบชุื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสำขำวชิำ กรณีส ำเร็จ           
          กำรศึกษำจำกต่ำงประเทศให้ระบุเป็นภำษำอังกฤษ) 

                 คุณวุฒิ             พ.ศ.ที่ส ำเร็จ              ชื่อสถำบันและประเทศ 
          ๑.๓.๑     ......................                 ......................                    .................................. 

- หัวข้อวิทยำนิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งำนวิจยั ................................................................. (เขียนอ้ำงอิงตำมรูปแบบ Vancouver หรือ APA) 
          ๑.๓.๒     ......................                 ......................                    ................................... 

- หัวข้อวิทยำนิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งำนวิจยั ................................................................. (เขียนอ้ำงอิงตำมรูปแบบ Vancouver หรือ APA) 
          ๑.๓.๓     …...................                 …...................                    …................................ 

- หัวข้อวิทยำนิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งำนวิจยั ................................................................. (เขียนอ้ำงอิงตำมรูปแบบ Vancouver หรือ APA 
       (ในกรณีส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ปริญญำเอก และปริญญำบัตรใด ๆ ให้ระบุหัวข้อเร่ืองวิทยำนิพนธ์และ 
       งำนวิจยัที่ท ำเป็นส่วนหนึง่ของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำหรือประกำศนียบัตร โดยระบุภำยใต้คุณวุฒิที่ส ำเร็จกำรศึกษำ) 
  
 

๒. ประวัติกำรรับรำชกำร/กำรท ำงำนในมหำวิทยำลัยมหิดล 
    ๒.๑ ปัจจุบันด ำรงต ำแหนง่ ................................................. 

 (ในกรณีที่บรรจุเข้ำรับรำชกำร/กำรท ำงำนครั้งแรกในต ำแหน่งอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่ต ำแหน่งอำจำรย์ หรือด ำรงต ำแหน่ง    
           อำจำรย์ประจ ำในในสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน/อำจำรย์พิเศษในสถำบนัอุดมศึกษำอ่ืน ให้ระบุชื่อต ำแหน่ง สังกัด วนั    
           เดือน ปี ที่ด ำรงต ำแหน่ง) 
    ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. .............. 



- ๒ – 
 
    ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสำขำวิชำ ............................................. 
          อนุสำขำวชิำ ................................... เมื่อวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............. 
    ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ (โดยวธิปีกติ/วิธีพิเศษ) ในสำขำวชิำ ................................................ 
          อนุสำขำวชิำ ................................... เมื่อวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............. 
 

     ๒.๕ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสำขำวชิำ ................................................ 
          อนุสำขำวชิำ ................................... เมื่อวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............. 
         อำยุรำชกำร/กำรท ำงำน ............... ปี .............. เดือน 
    ๒.๖ ต ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจบุัน (ระบุเฉพำะต ำแหน่งบริหำรหน่วยงำน/องค์กร หรือต ำแหน่งที่แสดงควำมเป็น     
          ผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ด้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำน/องค์กร/วงวิชำกำร/วชิำชีพ)  
          ๒.๖.๑ ...........................................  
    ๒.๗ กำรได้รับเชิญเป็นวทิยำกรในที่ประชุมวชิำกำรระดบันำนำชำติ และกำรได้รบักำรยกย่องระดับนำนำชำติ (โปรดระบุ 
          ข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 
          ๒.๗.๑ ...........................................  
 

๓. ภำระงำนย้อนหลัง ๓ ปี (เปน็ภำระงำนทีป่ฏิบัตโิดยควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนงำน) 
 

    ๓.๑ งำนสอนในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยมหิดล กรณีขอในสำขำวิชำเดิม (เทียบเคียงจ ำนวนชั่วโมงจำก ประกำศ
มหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง กำรก ำหนดภำระงำนสอนและหลักเกณฑ์กำรเทียบหน่วยกิตของผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร)  
 ๓.๑.๑ งำนสอน (ปีกำรศึกษำ) 

ระดับ 
ของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมงที่สอนจริง 
  ปีกำรศึกษำ บรรยำย ปฏิบัต ิ

      
      
      

 

     รวมเวลำงำนสอน ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 

 
          ๓.๑.๒ งำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปีกำรศึกษำ) 

ระดับ ชื่อหลักสูตร บทบำทอำจำรย์ ชื่อ-สกุลนักศึกษำ  ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมง 
ของหลักสูตร   รหัสนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ  

      
      
      

 
 



- ๓ – 
 

รวมเวลำงำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม. 

 

    ๓.๒ งำนวิจัย (โปรดระบุเฉพำะเร่ืองที่ได้รับทุนวิจัยในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร (Principal Investigator)  แหลง่ทุน 
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร และจ ำนวนชั่วโมงทีป่ฏิบตัิจริงต่อปีปฏิทนิ) 

พ.ศ. 
ทุนวิจัยในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร (Principal Investigator) 

แหล่งทุน ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปีพ.ศ.) 

 1. เร่ือง ................................................   
 ระยะเวลำ ....... ถึง ..........   
รวมเวลำท ำงำนวิจัยในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนวิจัยเฉลี่ย เท่ำกับ .................... ชม. .................. นำที  
 

    ๓.๓ งำนบริกำรทำงวิชำกำร (โปรดระบุกิจกรรม และจ ำนวนชั่วโมงที่ปฏบิัติจริงต่อปปีฏิทิน) 
 

          ๓.๓.๑ งำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำ  

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   
รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

          ๓.๓.๒ งำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นคร้ังครำว  

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   
รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นครั้งครำวในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นคร้ังครำวเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกบั ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

 
 
 
 



- ๔ - 
 
    ๓.๔ งำนกิจกรรมนักศึกษำ (โปรดระบุกิจกรรม และจ ำนวนชั่วโมงทีป่ฏิบัตจิริงต่อปีปฏิทนิ) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   
รวมเวลำท ำงำนกิจกรรมนักศึกษำในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนกิจกรรมนักศึกษำเฉลี่ย เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
 

    ๓.๕ งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุกิจกรรม และจ ำนวนชั่วโมงที่ปฏิบตัิจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   
รวมเวลำท ำงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรมเฉลี่ย เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
    

     ๓.๖ งำนบริหำร (โปรดระบชุือ่ต ำแหน่งบริหำร และจ ำนวนชัว่โมงที่ปฏบิัติจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
ชื่อต ำแหน่งบริหำร 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   
รวมเวลำท ำงำนบริหำรในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริหำรเฉลีย่ เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
 

    ๓.๗ งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หวัหน้ำส่วนงำน  
          (โปรดระบุกิจกรรม และจ ำนวนชั่วโมงที่ปฏิบตัิจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   
รวมเวลำท ำงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนงำนในระยะเวลำ ๓ ปี  
เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนงำนเฉลี่ย 
เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
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๔. ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
    (สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอ้ำงอิงผลงำนตำมรูปแบบ Vancouver ส ำหรับสำขำอื่นอ้ำงอิงตำมรูปแบบ 
    American Psychological Association)  
    ๔.๑ งำนวิจัย 
          ๑. หัวข้อ ๔.๑.๑ ........................... 
    ๔.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 
          ๑. หัวข้อ ๔.๒.๑ ................ 
    ๔.๓ ต ำรำ 
          ๑. หัวข้อ ๔.๓.๑ ................ 
    ๔.๔ หนังสือ 
          ๑. หัวข้อ ๔.๔.๑ ................ 
    ๔.๕ บทควำมทำงวิชำกำร 
          ๑. หัวข้อ ๔.๕.๑ ................ 
 

๕. ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์
    (สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอ้ำงอิงผลงำนตำมรูปแบบ Vancouver ส ำหรับสำขำอื่นอ้ำงอิงตำมรูปแบบ 
    American Psychological Association)  
    ๕.๑ งำนวิจัย 
          ๑. หัวข้อ ๕.๑.๑ ................ 
    ๕.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 
          ๑. หัวข้อ ๕.๒.๑ ................ 
    ๕.๓ ต ำรำ 
          ๑. หัวข้อ ๕.๓.๑ ................ 
    ๕.๔ หนังสือ 
          ๑. หัวข้อ ๕.๔.๑ ................ 
    ๕.๕ บทควำมทำงวิชำกำร 
          ๑. หัวข้อ ๕.๕.๑ ................ 
 
กรณีเคยขอต ำแหนงรองศำสตรำจำรย โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมกำรผูทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหนำที่ประเมินผลงำนทำง 
วิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
    ๕.๑ งำนวิจัย 
          ๑. หัวข้อ ๕.๑.๑ .......................................................... Impact Factor ป ค.ศ. ..... เทำกับ ....... 
 (ให้ระบุค่ำ Impact Factor ของวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมปีที่ตีพิมพ)์   
              (๑) กำรเผยแพรวำรสำรทำงวิชำกำร ... (อยู/ไมอยู) ... ในฐำนขอมูล Scopus 
              (๒) Journal Quartile Score (ฐำนขอมูล Scopus ) คือ ... (Quartile 1/ Quartile 2) ........ 
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               (๓) บทบำทหน้ำที่ผูขอต ำแหน่ง ... ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) /ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 
author) 
    ๕.๒ งำนวิจัยที่ไดรับกำรอำงอิงจำกฐำนขอมูล Scopus โดยรวม (Life-time Citation) จ ำนวน ....... เรื่อง ไดรับกำร 
อำงอิง ............ รำยกำร (ไมนับงำนวิจยัที่อำงอิงตนเอง) ข้อมูล ณ วันที่ .............. 
    ๕.๓ มีคำ Life-time h-index จำกฐำนขอมูล Scopus เทำกับ .................................. ข้อมูล ณ วันที่ ............ 
    ๕.๔ เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย (Principal Investigator) Investigator) ที่ไดรับทุนจำกแหลงทุนภำยนอก
มหำวิทยำลัย จ ำนวน ............... โครงกำร (Life-time) ดังนี ้
          (๑) แหล่งทุนภำยในประเทศ 
               (๑.๑) โครงกำรวิจัย เร่ือง ................................................................................... 
   ได้รับทนุจำก ............................................................................................ 
          (๒) แหล่งทุนภำยนอกประเทศ 
               (๒.๑) โครงกำรวิจัย เร่ือง ................................................................................... 
   ได้รับทนุจำก ............................................................................................ 
 

๖. ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 
    (สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอ้ำงอิงผลงำนตำมรูปแบบ Vancouver ส ำหรับสำขำอื่นอ้ำงอิงตำมรูปแบบ 
    American Psychological Association)  
    ๖.๑ งำนวิจัย 
          ๑. หัวข้อ ๖.๑.๑ ................ 
    ๖.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 
          ๑. หัวข้อ ๖.๒.๑ ................ 
    ๖.๓ ต ำรำ 
          ๑. หัวข้อ ๖.๓.๑ ................ 
    ๖.๔ หนังสือ 
          ๑. หัวข้อ ๖.๔.๑ ................ 
 
กรณีเคยขอต ำแหนงศำสตรำจำรย โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมกำรผูทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหนำที่ประเมินผลงำนทำง 
วิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
    ๖.๑ งำนวิจัย 
          ๑. หัวขอ้ ๖.๑.๑ .......................................................... Impact Factor ป ค.ศ. ..... เทำกับ ....... 
 (ให้ระบุค่ำ Impact Factor ของวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมปีที่ตีพิมพ)์   
              (๑) กำรเผยแพรวำรสำรทำงวิชำกำร ... (อยู/ไมอยู) ... ในฐำนขอมูล Scopus 
              (๒) Journal Quartile Score (ฐำนขอมูล Scopus ) คือ ... (Quartile 1/ Quartile 2) ........ 
               (๓) บทบำทหน้ำที่ผูขอต ำแหน่ง ... ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) /ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 
author) 
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    ๖.๒ งำนวิจัยที่ไดรับกำรอำงอิงจำกฐำนขอมูล Scopus โดยรวม (Life-time Citation) จ ำนวน ....... เรื่อง ไดรับกำร 
อำงอิง ............ รำยกำร (ไมนับงำนวิจยัที่อำงอิงตนเอง) ข้อมูล ณ วันที่ .............. 
    ๖.๓ มีคำ Life-time h-index จำกฐำนขอมูล Scopus เทำกับ .................................. ข้อมูล ณ วันที่ ............ 
    ๖.๔ เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย (Principal Investigator) Investigator) ที่ไดรับทุนจำกแหลงทุนภำยนอก
มหำวิทยำลัย จ ำนวน ............... โครงกำร (Life-time) ดังนี ้
          (๑) แหล่งทุนภำยในประเทศ 
               (๑.๑) โครงกำรวิจัย เร่ือง ................................................................................... 
   ได้รับทนุจำก ............................................................................................ 
          (๒) แหล่งทุนภำยนอกประเทศ 
               (๒.๑) โครงกำรวิจัย เร่ือง ................................................................................... 
   ได้รับทนุจำก ............................................................................................ 
 

๗. งำนสอนปัจจุบัน ให้เทียบเคียงจ ำนวนชั่วโมงจำก ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เร่ือง กำรก ำหนดภำระงำนสอนและ
หลักเกณฑ์กำรเทียบหน่วยกิตของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
     ๗.๑ งำนสอนปัจจุบัน (ปีกำรศึกษำ) 

ระดับ 
ของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ภำคกำรศกึษำ/ ชั่วโมงที่สอนจริง 
  ปีกำรศึกษำ บรรยำย ปฏิบัต ิ

      
      
      

 

     รวมเวลำงำนสอน ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 

 
   ๗.๒ งำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศกึษำ (ปีกำรศึกษำ) 

ระดับ ชื่อหลักสูตร บทบำทอำจำรย์ ชื่อ-สกุลนักศึกษำ  ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมง 
ของหลักสูตร   รหัสนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ  

      
      
      

 

รวมเวลำงำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม. 
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๘. งำนสอนในสำขำวิชำใหม่ กรณีขอในสำขำวิชำที่แตกต่ำงไปจำกสำขำวิชำเดิม ให้เทียบเคียงจ ำนวนชั่วโมงจำก 
ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เร่ือง กำรก ำหนดภำระงำนสอนและหลักเกณฑ์กำรเทียบหน่วยกิตของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร  
     ๘.๑ งำนสอนในสำขำวิชำใหม่ (ปีกำรศึกษำ) 

ระดับ 
ของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมงที่สอนจริง 
  ปีกำรศึกษำ บรรยำย ปฏิบัต ิ

      
      
      

 

     รวมเวลำงำนสอน ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 

 
   ๘.๒ งำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศกึษำ (ปีกำรศึกษำ) 

ระดับ ชื่อหลักสูตร บทบำทอำจำรย์ ชื่อ-สกุลนักศึกษำ  ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมง 
ของหลักสูตร   รหัสนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ  

      
      
      

 

รวมเวลำงำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม. 

 

๙. ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งสงูขึ้น  
    (สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอ้ำงอิงผลงำนตำมรูปแบบ Vancouver ส ำหรับสำขำอื่นอ้ำงอิงตำมรูปแบบ 
    American Psychological Association)  
    ๙.๑ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เพิ่มขึ้นภำยหลังจำกได้รับแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์
          ๙.๑.๑ งำนวิจัย (ดูค ำจ ำกัดควำมและเงื่อนไข) 
                   ๑. หัวข้อ ๙.๑.๑.๑ ...............................................................................  
                       (๑) Impact Factor ป ค.ศ. ..... เทำกับ ....... (ให้ระบุค่ำ Impact Factor ของวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำชำติตำมปีที่ตีพิมพ์)   
                       (๒) ได้รับกำรอ้ำงอิง จ ำนวน .......... ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ .............) 
                       (๓) Journal Quartile Score (ฐำนขอมูล Scopus ) คือ Quartile  ........ (ข้อมูล ณ วันที่ .............) 
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                       (๔) บทบำทหน้ำที่ผู้ขอต ำแหน่ง (พนักงำนมหำวิทยำลัย) 
                            ....... ผูป้ระพนัธอั์นดบัแรก (First author)        ....... ผูป้ระพนัธบ์รรณกิจ (Corresponding author)  
                            ...... ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
                       (๔) มีส่วนร่วมร้อยละ ........... (ข้ำรำชกำร) 
                กำรเผยแพร ่(พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                 ......... วำรสำรทำงวชิำกำรอยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำต ิ....... (ระบุชื่อฐำนข้อมลูตำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด)  
.               งำนวิจัยนี้เคยใชส้ ำหรับกำรพิจำรณำขอต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งสูงขึน้มำแลว้หรือไม่ 
                ......... ไม่เคยใช้ 
                ......... เคยใช้ เม่ือ พ.ศ...................  คุณภำพอยู่ในระดับ ............. 
                ……... งำนวิจัยนี้มใิช่งำนวิจัยที่เปน็ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำหรือประกำศนียบัตร 
          ๙.๑.๒ ต ำรำ (ดูค ำจ ำกดัควำมและเงื่อนไข)  
                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียนคนเดียวทั้งเล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                   ๑. หัวข้อ ๙.๑.๒.๑  ชื่อผู้เขียน. ชื่อต ำรำ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์. (มีส่วนร่วมร้อยละ 
.......) ได้ใช้ในกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ .................... รหัสวิชำ ............... หลักสูตร ……………………  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 
............ ปีกำร ศึกษำ พ.ศ. ............ มีจ ำนวนพิมพ์ .......... เล่ม  
                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๑ บท จำก ๑ เล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัย) 
                   ๑. หัวข้อ ๙.๑.๒.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร. ชื่อต ำรำ. คร้ังที่พิมพ์. เมือง
ที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์. หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย. (มีส่วนร่วมร้อยละ .......) ได้ใช้ในกำรเรียนกำรสอนรำยวชิำ .................... 
รหัสวิชำ ............... หลักสูตร ………………  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ ............ ปีกำรศึกษำ พ.ศ. ............ มีจ ำนวนพิมพ์ .......... เล่ม  
                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๒ บทขึ้นไป จำก ๑ เล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัย) 
                   ชื่อต ำรำ .................... (รวม ........... บท จ ำนวน ............ หน้ำ) 
                   ๑. หัวข้อ ๙.๑.๒.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร. ชื่อต ำรำ. คร้ังที่พิมพ์. เมือง
ที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์. หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย. (มีส่วนร่วมร้อยละ .......) (ส ำหรับบทต่อไปในต ำรำเล่มเดียวกันให้เขียน
ตำมข้อ ๒) 
                     ๒. หัวข้อ หัวข้อ ๙.๑.๒.๒  ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ในต ำรำเล่มเดียวกัน. หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย (มีส่วนร่วมร้อยละ...) 
                   ได้ใช้ในกำรเรียนกำรสอนรำยวชิำ ................ รหัสวิชำ ............... หลักสูตร ………………ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 
............ ปีกำรศึกษำ พ.ศ. ............ มีจ ำนวนพิมพ์ .......... เล่ม  
                   กำรเผยแพร่ (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                    .......... ด้วยวิธีกำรตีพิมพ์ 
                    .......... โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ซีดีรอม, e-learning, online learning    
                    .......... เผยแพร่เป็น e-book โดยส ำนักพิมพ์ซึง่เป็นที่ยอมรับ กรณีเผยแพร่เปน็ E-book โดยสมำคมวิชำชพี 
หน่วยงำนภำครัฐ ภำควชิำ สว่นงำน สถำบนัอุดมศึกษำ ที่เปน็ทีย่อมรับ ให้สำมำรถเทียบเคียงกำรเผยแพร่กับส ำนักพิมพ์ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับได ้
                   ......... ได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวชิำหรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบนัตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  



- ๑๐ – 
 

                   ต ำรำนี้เคยใชส้ ำหรับกำรพิจำรณำขอต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งสูงขึน้มำแลว้หรือไม่ 
                   .......... ไม่เคยใช้ 
                   ........... เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. ..................  คุณภำพอยู่ในระดับ ............. 
 

          ๙.๑.๓ หนังสือ (ดูค ำจ ำกัดควำมและเงื่อนไข)  
                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียนคนเดียวทั้งเล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                   ๑. หัวข้อ ๙.๑.๓.๑  ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. คร้ังที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์. (มีส่วนร่วมร้อยละ 
.......) ได้เผยแพร่สู่สำธำรณชนตัง้แต่ ................................... มีจ ำนวนพิมพ์ ……..... เล่ม  
 

                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๑ บท จำก ๑ เล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                   ๑. หัวข้อ ๙.๑.๓.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร. ชื่อหนังสือ. คร้ังที่พิมพ์. 
เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปพีิมพ์. หน้ำแรก-หน้ำสดุท้ำย. (มีส่วนร่วมร้อยละ .......) ได้เผยแพร่สูส่ำธำรณชนตั้งแต่ 
........................... มีจ ำนวนพิมพ ์……..... เล่ม 
 

                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๒ บทขึ้นไป จำก ๑ เล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                   ชื่อหนังสือ .................... (รวม ........... บท จ ำนวน ............ หน้ำ) 
                   ๑. หัวข้อ ๙.๑.๓.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื ่อเรื่อง. ใน : ชื ่อบรรณำธิกำร , บรรณำธิกำร. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. 
เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์. หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย. (มีส่วนร่วมร้อยละ .....) (ส ำหรับบทต่อไปในหนังสือเล่มเดียวกันให้
เขียนตำมข้อ ๒) 
                   ๒. หัวข้อ ๙.๑.๓.๒ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเร่ือง. ในหนังสือเล่มเดียวกัน. หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย (มีส่วนร่วมร้อยละ...)  
ได้เผยแพร่สู่สำธำรณชนตั้งแต่ ................................... มีจ ำนวนพิมพ์ ……..... เล่ม  
                   กำรเผยแพร่ (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                    .......... ด้วยวิธีกำรตีพิมพ์ 
                    .......... โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ซีดีรอม  
                    .......... เผยแพร่เป็น e-book โดยส ำนักพิมพ์ซึง่เป็นที่ยอมรับ กรณีเผยแพร่เปน็ E-book โดยสมำคมวิชำชพี 
หน่วยงำนภำครัฐ ภำควชิำ สว่นงำน สถำบนัอุดมศึกษำ ที่เปน็ทีย่อมรับ ให้สำมำรถเทียบเคียงกำรเผยแพร่กับส ำนักพิมพ์ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับได ้
                    ......... ได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวชิำหรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มำจำกหลำกหลำยสถำบนัตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  
                                 

                   หนังสือนี้เคยใชส้ ำหรับกำรพิจำรณำขอต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งสูงขึ้นมำแล้ว
หรือไม่ 
                   .......... ไม่เคยใช้ 
                   ........... เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. ..................  คุณภำพอยู่ในระดับ ............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ – 
 

          ๙.๑.๔ บทควำมทำงวิชำกำร (เฉพำะพนักงำนมหำวทิยำลัย) (ดูค ำจ ำกัดควำมและเงื่อนไข)  
                    ๑. หัวข้อ ๙.๑.๔.๑ ...............................................................................   
                        (๑) Impact Factor ป ค.ศ. ..... เทำกับ ....... (ให้ระบุค่ำ Impact Factor ของวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำชำติตำมปีที่ตีพิมพ์)   
                        (๒) ได้รับกำรอ้ำงอิง จ ำนวน .......... ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ....................) 
                        (๓) Journal Quartile Score (ฐำนขอมูล Scopus ) คือ Quartile  ........  (ข้อมูล ณ วันที่ .................) 
                          (๔) บทบำทหน้ำที่ผู้ขอต ำแหน่ง   
                               ....... ผูป้ระพนัธอั์นดบัแรก (First author)        ....... ผูป้ระพนัธบ์รรณกิจ (Corresponding author)  
                               ...... ผู้มีส่วนส ำคัญทำงปัญญำ (Essentially intellectual contributor) 
                           กำรเผยแพร่  
                           ......... วำรสำรทำงวิชำกำรอยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ....... (ระบุชื่อฐำนข้อมูลตำมที่ ก.พ.อ. ก ำหนด)  
.                         บทควำมทำงวิชำกำรนี้เคยใชส้ ำหรับกำรพจิำรณำขอต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง
สูงขึ้นมำแล้วหรือไม่ 
                         ......... ไม่เคยใช้ 
                         ......... เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. ..................  คุณภำพอยู่ในระดับ ............. 
 

    ๙.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรอ้ำงอิง หมำยถึง มีผลงำนทำงวิชำกำรเป็นที่เชื่อถืออย่ำงกว้ำงขวำง มีผู้น ำไป
อ้ำงอิงในวำรสำรทำงวิชำกำร ต ำรำ หรือหนังสือ ที่เชื่อถือได้ในวงวิชำกำร 
          ๙.๒.๒ สรุปข้อมูลกำรอ้ำงอิงผลงำนทำงวิชำกำร 

ผลงำนทำงวิชำกำร นิพนธ์ต้นฉบับ (เรื่อง) ได้รับกำรอ้ำงอิง (รำยกำร) 
หลังด ำรงต ำแหนง่ศำสตรำจำรย ์   
ก่อนด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์   

รวม   
 

          ๙.๒.๓ ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรอ้ำงอิงหลังด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ (ต้องระบุชื่อผู้ร่วมงำนให้ครบทุกคน) 
 

 

นิพนธ์ต้นฉบับ อ้ำงอิงใน 
๙.๒.๓.๑ ............................................................................... ๑. .......................................................................................  
 ๒. .......................................................................................  
  
๙.๒.๓.๒ ................................................................................ ๑. .......................................................................................  
 ๒. .......................................................................................  
  
 
 
 



 
- ๑๒ – 

 
          ๙.๒.๔ ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรอ้ำงอิงก่อนด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ (ต้องระบุชื่อผู้ร่วมงำนให้ครบทุกคน) 
 

 

นิพนธ์ต้นฉบับ อ้ำงอิงใน 
๙.๒.๔.๑ ................................................................................ ๑. .......................................................................................  
 ๒. .......................................................................................  
  
๙.๒.๔.๒ ................................................................................ ๑. .......................................................................................  
 ๒. .......................................................................................  
  
 

    ๙.๓ กำรยอมรับนับถือในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพในสำขำวิชำ เช่น กำรได้รับรำงวัลทำงวิชำกำร หรือกำรได้รับเชิญ
ไปเสนอผลงำนทำงวิชำกำร หรือกำรได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษำเฉพำะด้ำน เป็นต้น 
          ๙.๓.๑ ........................................ 
 
 
 
 

 
 

                     ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ นำมสกุล) ..........................................................................  ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำว
ข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และข้ำพเจ้ำรับทรำบแล้วว่ำ หำกตรวจพบเมื่อใดก็ตำมว่ำข้ำพเจ้ำมีกำรจงใจแจ้ง
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งไม่ตรงกับควำมเป็นจริง และหรือมีควำมประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. ๒๕๖๕  ข้ำพเจ้ำยินดีรับกำรลงโทษตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยมหิดล และข้ำพเจ้ำ 
 

                     ................. มีควำมประสงค์ขอทรำบชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำง
วิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร   ข้ำพเจ้ำรับทรำบแล้วว่ำ  กำรเปิดเผยชื่อนี้ต้องได้รับควำมยินยอมจำก
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิก่อน และกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องแต่งตั้งจำกผู้ที่ยินยอมให้เปิดเผยชื่อเท่ำนั้น 
 

                     .................. ไม่มีควำมประสงค์ขอทรำบชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำง
วิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร  และจะไม่เรียกร้องให้มีกำรเปิดเผยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิไม่ว่ำ
กรณีใด ๆ  และขอสละสิทธิในกำรเรียกร้องนี้ทุกประกำร 

  
        ลงชื่อ ....................................................... ผู้ขอต ำแหน่ง 

                          (.........................................................) 
                           ต ำแหน่ง ....................................................... 
                    วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................. 

 



 
- ๑๓ – 

 

ส่วนที ่๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ  
 

แบบประเมนิต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งสูงขึ้น  
โดย ..... วิธีปกต ิ..... วิธีพิเศษ  

ในสำขำวชิำ ......................................................................... (รหัสวิชำ ...................) 
อนุสำขำวชิำ ......................................................................... (รหัสวิชำ ...................) 
ของ ……....(ชื่อ นำมสกุล   ระบฐุำนนัดรศักดิ์/ยศ)................................................ 

ภำควิชำ/กลุ่มสำขำวิชำ/กลุ่มวชิำ ........................................................ 
คณะ/สถำบัน/วิทยำลัย .................................................................. 

มหำวิทยำลยัมหิดล 
........................................................ 

                                                        

ผู้บังคับบญัชำระดบัหัวหน้ำภำควิชำหรือเทียบเท่ำ 
 
ข้ำพเจ้ำ ............................................................................................................... 
ต ำแหน่ง ............................................................................................................. 
ได้ตรวจสอบแลว้มีควำมเห็นว่ำ ............(ชื่อผู้ขอต ำแหน่ง)...................................................... 
           ๑. เป็นผู้มีคุณสมบตัิดงันี ้

    ..... แบบค ำขอต ำแหน่ง ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... ภำระงำนสอน ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... ผลงำนทำงวิชำกำร ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
๒. ปฏบิัติภำระงำนตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนต ำแหนง่ได้ครบถ้วน  
๓. มีคุณธรรมและประพฤติตำมจรรยำบรรณของอำจำรย์ 

 
 

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

   ต ำแหน่ง ............................................................................... 
    วันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. .............. 

 
 
 
 
 



 
- ๑๔ – 

 

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำส่วนงำนหรือเทียบเท่ำ 
 

ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................................... 
ต ำแหน่ง ........................................................................................................ 
ได้ตรวจสอบแลว้มีควำมเห็นว่ำ ............(ชื่อผู้ขอต ำแหน่ง)...................................................... 
           ๑. เป็นผู้มีคุณสมบตัิดงันี ้

    ..... แบบค ำขอต ำแหน่ง ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... ภำระงำนสอน ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... ผลงำนทำงวิชำกำร ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 

            ดังนั้นจงึ …….... เข้ำข่ำย .......... ไม่เข้ำข่ำย ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ให้ได้รับเงินประจ ำ
ต ำแหน่งสูงขึน้ และสมควรให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหนง่ทำงวชิำกำร มหำวทิยำลัยมหิดลด ำเนนิกำรต่อ 
 

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

ต ำแหน่ง ............................................................ 
วันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. .................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๕ – 

 
ส่วนที่ ๓  แบบประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
ตอนที่ ๑  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
             และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
 
                คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำง
วิชำกำร ในสำขำวิชำ .............................  ในกำรประชุมครั้งที่ ....../........ เมื่อวันที่ .......................   รวม ...... ครั้ง  ประเมินผลงำน 
ทำงวิชำกำรของ ศำสตรำจำรย์ .......................................... ..........  ซึ่งขอก ำหนดต ำแหน่งเป็นศำสตรำจำรย์ให้ได้รับเงิน
ประจ ำต ำแหน่งสูงขึ้น ในสำขำวิชำ .................................. อนุสำขำวิชำ ...................... แล้วเห็นว่ำ 
                  ๑. งำนวิจัย จ ำนวน ................  เรื่อง   คุณภำพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำง
วิชำกำร/ก.พ.อ. ก ำหนด จ ำนวน ......... เร่ือง ได้แก่ 
                    ๑.๑ ............................................................... คุณภำพอยู่ในระดับ .............. 
                 ๒. ต ำรำ จ ำนวน ................ บท/เล่ม   คุณภำพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร/ก.พ.อ. ก ำหนด จ ำนวน ......... บท/เล่ม ได้แก ่
                     ๒.๑ .................................................... คุณภำพอยู่ในระดับ .............. 
                 ๓. หนังสือ จ ำนวน ................ บท/เล่ม  คุณภำพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร/ก.พ.อ. ก ำหนด จ ำนวน ......... บท/เล่ม ได้แก ่
                     ๓.๑ .................................................... คุณภำพอยู่ในระดับ .............. 
                  ๔. บทควำมทำงวิชำกำร จ ำนวน ................  เรื่อง   คุณภำพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ก.พ.อ. ก ำหนด จ ำนวน ......... เรื่อง ได้แก่ 
                     ๔.๑.................................................... คุณภำพอยู่ในระดับ .............. 
                 ๕. ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รบักำรอ้ำงอิง  พิจำรณำหลักฐำนแสดงกำรได้รับกำรอ้ำงอิงแล้ว ... (อยู่/ไม่อยู่) ... ใน
เกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ก.พ.อ. ก ำหนด ดังนี ้

ผลงำนทำงวิชำกำร นิพนธ์ต้นฉบับ (เรื่อง) ได้รับกำรอ้ำงอิง (รำยกำร) 
หลังด ำรงต ำแหนง่ศำสตรำจำรย ์   

ก่อนด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์   

รวม   
                  

                 ๖. กำรยอมรับนับถือในวงวชิำกำรหรือวิชำชีพในสำขำวชิำ ได้เสนอหลักฐำนแสดงกำรยอมรับนับถือในวง
วิชำกำรหรือวิชำชีพ จ ำนวน ........ รำยกำร พิจำรณำแล้ว... (อยู่/ไม่อยู่) ... ในเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำง
วิชำกำร/ก.พ.อ. ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 



 

- ๑๖ – 

 

                  สรุปผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร (ผลงำนมีเน้ือหำเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รบั กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงควำมเชี่ยวชำญอย่ำงไร) 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

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

ต ำแหน่ง ประธำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหนำ้ที่ประเมินผลงำนทำงวชิำกำร 
และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำร 

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



- ๑๗ - 
 

ตอนที่ ๒  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
                        คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล  ในกำรประชุมครั้งที่ ....../.....  เมื่อ
วันที่ ...........................  พิจำรณำผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของศำสตรำจำรย์ .................................. ตำมที่
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรเสนอแล้ว
เห็นว่ำ (งำนวิจัย/ต ำรำ/หนังสือ/บทควำมทำงวิชำกำร/ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรอ้ำงอิง/กำรยอมรับนับถือในวงวิชำกำร
หรือวิชำชีพ) คุณภำพ .....(อยู่/ไม่อยู่)............ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ก.พ.อ. ก ำหนด และ
เป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ ก.พ.อ. ก ำหนด  
จึงเห็น (สมควร/ไม่สมควร) .................. ให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ .............................. เป็นต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ให้ได้รับเงิน
ประจ ำต ำแหน่งสูงขึ้น ในสำขำวิชำ .......................  อนุสำขำวิชำ ................. ได้ตั้งแต่วันที่ ........................ ซึ่งเป็นวันที่กอง
ทรัพยำกรบุคคลได้รับเรื่อง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน และให้น ำเสนอที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดลพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบต่อไป 
 
 

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

               ต ำแหน่ง ประธำน/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
              มหำวิทยำลยัมหิดล 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๑๘- 

 
ส่วนที่ ๔  มติสภำมหำวิทยำลัยมหิดล 
 

   สภำมหำวิทยำลัยมหิดล  ในกำรประชุมคร้ังที่ ........... เมื่อวันที่ ...................  พิจำรณำแล้วมีมติ ... (อนุมัติ/ 
ไม่อนุมัติ) ............... 

   ๑. ให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ……………………………………………. เป็นต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ให้ได้รับ
เงินประจ ำต ำแหน่งสูงขึ้น ในสำขำวชิำ .................................. อนุสำขำวิชำ ........................  ได้ตั้งแต่วันที ่
..................................... ซึ่งเป็นวันที่กองทรัพยำกรบุคคลได้รับเรื่อง หรืออื่น ๆ ระบุให้ชัดเจน  
                    ๒. ให้อธิกำรบดีออกค ำสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวในข้อ ๑ (พนักงำนมหำวิทยำลัย) 
                        ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งสูงขึ้น (ข้ำรำชกำร)  ให้แจ้ง ก.พ.อ. ทรำบ พร้อมส่ง
ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำง
วิชำกำร แบบค ำขอต ำแหน่ง ผลงำนทำงวิชำกำรและเอกสำรหลักฐำน ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล   

 
 

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

                                   (............................................................) 
       ต ำแหน่ง นำยกสภำ/เลขำนุกำรสภำมหำวทิยำลัยมหิดล 

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบค ำขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรทั่วไป กรณไีม่แต่งตัง้คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.๐๓ ปรับปรุง/๑) 
 

ส่วนที่ ๑ แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวชิาการ 

เพื่อขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ..... รองศาสตราจารย์ ..... ศาสตราจารย ์
              ..... รองศาสตราจารย์พิเศษ ..... ศาสตราจารย์พิเศษ 
โดย ..... วิธีปกติ     ..... วิธีพิเศษ  (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลยั) 

ในสาขาวชิา ......................................................................... (รหัสวิชา ...................) 
อนุสาขาวชิา ......................................................................... (รหัสวิชา ...................) 

ของ ……....(ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย   ระบุ ฐานันดรศักดิ์/ยศ) ................................................ 
(ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ) ................................................ 

ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/กลุ่มวชิา ........................................................ 
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย .................................................................. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
........................................................ 

๑. ประวัติส่วนตัว 
    ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด ............................................................................................... 
    ๑.๒ อายุ ....................... ปี   เพศ ................ 
    ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวฒุิสูงสุดตามล าดับโดยระบชุื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวชิา กรณีส าเร็จ           
          การศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

                 คุณวุฒิ             พ.ศ.ที่ส ำเร็จ              ชื่อสถำบันและประเทศ 
          ๑.๓.๑     ......................                 ......................                    .................................. 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรือ APA) 
          ๑.๓.๒     ......................                 ......................                    ................................... 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรือ APA) 
          ๑.๓.๓     …...................                 …...................                    …................................ 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรือ APA 
       (ในกรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุหัวข้อเร่ืองวิทยานิพนธ์และ 
       งานวิจยัที่ท าเป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร โดยระบุภายใต้คุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา) 
 

๒. ประวัติกำรรับรำชกำร/กำรท ำงำนในมหำวิทยำลัยมหิดล 
    ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ ................................................. 
          (ในกรณีที่บรรจุเข้ารับราชการ/การท างานคร้ังแรกในต าแหน่งอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ต าแหน่งอาจารย์ หรือด ารงต าแหน่ง           
           อาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน/อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้ระบุชื่อต าแหน่ง สังกัด วนั เดือน    
           ปี ที่ด ารงต าแหน่ง)  
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    ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์/อาจารย์พิเศษ เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ............. 
    ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา       
          .....................  อนุสาขาวิชา .................. เมื่อวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............. 
    ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ (โดยวิธปีกติ/วธิีพิเศษ) ในสาขาวิชา       
          .....................  อนุสาขาวิชา .................. เมื่อวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............. 
 

          อายุราชการ/การท างาน ............... ปี .............. เดือน 
    ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจบุัน (ระบุเฉพาะต าแหน่งบริหารหน่วยงาน/องค์กร หรือต าแหน่งที่แสดงความเป็น     
          ผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ด้รับการยอมรับจากหน่วยงาน/องค์กร/วงวิชาการ/วชิาชีพ)  
          ๒.๕.๑ ...........................................  
    ๒.๖ การได้รับเชิญเป็นวทิยากรในที่ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ และการได้รบัการยกย่องระดับนานาชาติ (โปรดระบุ 
          ข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 
          ๒.๖.๑ ...........................................  
 

๓. ภำระงำนย้อนหลัง ๓ ปี (เปน็ภาระงานทีป่ฏิบัตโิดยความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนงาน กรณีอาจารย์
พิเศษผู้ที่มิได้สงักัดมหาวิทยาลัยมหิดลให้ระบุเฉพาะหัวข้อ ๓.๑) 
 

    ๓.๑ งำนสอนในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยมหิดล (เทียบเคียงจ ำนวนชั่วโมงจำก ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เร่ือง 
กำรก ำหนดภำระงำนสอนและหลักเกณฑ์กำรเทียบหน่วยกิตของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 
 ๓.๑.๑ งำนสอน (ปีการศึกษา) 

ระดับ 
ของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมงที่สอนจริง 
  ปีกำรศึกษำ บรรยำย ปฏิบัต ิ

      
      
      

 

     รวมเวลำงำนสอน ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 

 

          ๓.๑.๒ งำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปีการศึกษา) 
ระดับ ชื่อหลักสูตร บทบำทอำจำรย์ ชื่อ-สกุลนักศึกษำ  ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมง 

ของหลักสูตร   รหัสนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ  
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รวมเวลำงำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม. 
 

    ๓.๒ งำนวิจัย (โปรดระบุเฉพาะเร่ืองที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal Investigator)  แหลง่ทุน 
ระยะเวลาในการด าเนนิงานโครงการ และจ านวนชั่วโมงทีป่ฏิบตัิจริงต่อปีปฏิทนิ) 

พ.ศ. 
ทุนวิจัยในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร (Principal Investigator) 

แหล่งทุน ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปีพ.ศ.) 

 1. เร่ือง ................................................   
 ระยะเวลา ....... ถึง ..........   

รวมเวลำท ำงำนวิจัยในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนวิจัยเฉลี่ย เท่ำกับ .................... ชม. .................. นำที  
 

    ๓.๓ งำนบริกำรทำงวิชำกำร (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏบิัติจริงต่อปปีฏิทิน) 
 

          ๓.๓.๑ งำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำ  

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

          ๓.๓.๒ งำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นคร้ังครำว  

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นครั้งครำวในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นคร้ังครำวเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกบั ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
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    ๓.๔ งำนกิจกรรมนักศึกษำ (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงทีป่ฏิบัตจิริงต่อปีปฏิทนิ) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนกิจกรรมนักศึกษำในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนกิจกรรมนักศึกษำเฉลี่ย เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
 

    ๓.๕ งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏิบตัิจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรมเฉลี่ย เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
    

     ๓.๖ งำนบริหำร (โปรดระบชุือ่ต าแหน่งบริหาร และจ านวนชัว่โมงที่ปฏบิัติจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
ชื่อต ำแหน่งบริหำร 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริหำรในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริหำรเฉลีย่ เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
 

    ๓.๗ งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หวัหน้ำส่วนงำน  
          (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏิบตัิจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนงำนในระยะเวลำ ๓ ปี  
เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนงำนเฉลี่ย 
เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
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๔. ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง 
    ..... รองศำสตรำจำรย์  ..... รองศำสตรำจำรย์พิเศษ  ..... ศำสตรำจำรย์  ..... ศำสตรำจำรย์พิเศษ 
    (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ้างอิงผลงานตามรูปแบบ Vancouver ส าหรับสาขาอื่นอ้างอิงตามรูปแบบ 
    American Psychological Association)  
    ๔.๑ งำนวิจัย 
           ๑. หัวข้อ ๔.๑.๑ เร่ือง ...........................................   
               (๑) Impact Factor ป ค.ศ. ..... เทากับ ....... (ให้ระบุค่า Impact Factor ของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามปีทีต่ีพิมพ์)   
               (๒) การเผยแพรว่ารสารทางวชิาการในฐานข้อมูล Scopus 
                   .......... อยู่ในฐานข้อมูล                        .......... ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
              (๓) Journal Quartile Score (ฐานข้อมูล Scopus ข้อมูล ณ วันที่ .............)      
                    .......... Quartile 1                             .......... Quartile 2  
                (๔) บทบาทหน้าที่ผูข้อต าแหน่ง       
                    .......... ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)          .......... ผู้ประพันธบ์รรณกิจ (Corresponding author)            
 

    ๔.๒ งำนวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูล Scopus โดยรวม (Life-time Citation)  จ ำนวน ............ เรื่อง 
ได้รับกำรอ้ำงอิง ............ รำยกำร โดยไมนับงำนวิจัยที่อำงอิงตนเอง  (ข้อมูล ณ วันที่ ..............) (ส่งเอกสารหลักฐานที่
แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus) 
 

    ๔.๓ มีคำ Life-time h-index จำกฐำนขอมูล Scopus เทำกับ ..................... (ขอมูล ณ วันที่ ..........) 
 

    ๔.๔ เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย (Principal Investigator) ที่ได้รับทุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย จ ำนวน 
............... โครงกำร (Life-time) ดังนี้ (ส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจากสถาบันอุดมศึกษา 
จดหมายรับรองจากแหล่งทุน) 
 ๔.๔.๑ แหล่งทุนภำยในประเทศ 
                    (๑) โครงการวจิัย เร่ือง ................................................................................... 
      ได้รับทนุจาก ............................................................................................ 
 

           ๔.๔.๒ แหล่งทุนภำยนอกประเทศ 
                    (๑) โครงการวจิัย เร่ือง ................................................................................... 
      ได้รับทนุจาก ............................................................................................ 
 

 

๕. ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอ (ทั้งหมด) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
    (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ้างอิงผลงานตามรูปแบบ Vancouver ส าหรับสาขาอื่นอ้างอิงตามรูปแบบ 
    American Psychological Association)  

 

    ๕.๑ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
พิเศษ 
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          ๕.๑.๑ งำนวิจัย 
                  ๑. หัวข้อ ๕.๑.๑.๑ ...................................... 
          ๕.๑.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๒.๑ …………………................ 
          ๕.๑.๓ ต ำรำ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๓.๑ ........................................ 
           ๕.๑.๔ หนังสือ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๔.๑ .............................................. 
           ๕.๑.๕ บทควำมทำงวิชำกำร 
                    ๑. หัวข้อ ๕.๑.๕.๑ .............................................. 

 

    ๕.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์พิเศษ 
          ๕.๒.๑ งำนวิจัย 

    ๑. หัวข้อ ๕.๒.๑.๑ .................................................... 
          ๕.๒.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 

    ๑. หัวข้อ ๕.๒.๒.๑ .................................................. 
   ๕.๒.๓ ต ำรำ   

                   ๑. หัวข้อ ๕.๒.๓.๑........................................................ 
          ๕.๒.๔ หนังสือ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๒.๔.๑....................................................... 
          ๕.๒.๕ บทควำมทำงวิชำกำร 

    ๑. หัวข้อ ๕.๒.๕.๑ ...................................................... 
 

 

กรณีเคยขอต ำแหนงรองศำสตรำจำรย/รองศำสตรำจำรยพ์ิเศษ โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมกำรผูทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหนำ 
ที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
 ๕.๒.๑ งำนวิจัย 
          ๑. หัวข้อ ๕.๒.๑.๑ .......................................................... Impact Factor ป ค.ศ. ..... เทากับ ....... 
 (ให้ระบุค่า Impact Factor ของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามปีที่ตีพิมพ)์   
    (๑) การเผยแพรวารสารทางวชิาการ ... (อยู/ไมอยู) ... ในฐานขอมูล Scopus 
    (๒) Journal Quartile Score (ฐานขอมูล Scopus ) คือ ... (Quartile 1/ Quartile 2) ........ 
    (๓) บทบาทหน้าที่ผู ขอต าแหน่ง ... ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) /ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author)….. 
 ๕.๒.๒ งำนวิจัยที่ไดรับกำรอำงอิงจำกฐำนขอมูล Scopus โดยรวม (Life-time Citation) จ านวน ......... เรื่อง 
ไดรับการอางอิง ............ รายการ (ไมนับงานวิจัยที่อางอิงตนเอง) ข้อมูล ณ วันที่ .............. 
 ๕.๒.๓ มีคำ Life-time h-index จำกฐำนขอมูล Scopus เทากับ .................................. ข้อมูล ณ วันที่ ............ 
 



- ๗ - 
 
          ๕.๒.๔ เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย (Principal Investigator) Investigator) ทีไ่ดรับทุนจำกแหลงทุนภำยนอก
มหำวิทยำลัย จ ำนวน ............... โครงกำร (Life-time) ดังนี ้
         (๑)  แหล่งทุนภำยในประเทศ 
                          (๑.๑) โครงการวิจัย เร่ือง ................................................................................... 
               ได้รับทนุจาก ............................................................................................ 
                   (๒) แหล่งทุนภำยนอกประเทศ 
                        (๒.๑) โครงการวิจัย เร่ือง ................................................................................... 
            ได้รับทนุจาก ............................................................................................ 
 

๖. เอกสำรหลักฐำนทีใ่ช้ในกำรประเมินผลกำรสอนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง 
    ....... รองศำสตรำจำรย ์....... รองศำสตรำจำรยพ์ิเศษ ........ ศำสตรำจำรย ์(วิธีพิเศษ)    
    ........ ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ (วิธีพิเศษ) 
     ๖.๑ เอกสำรประกอบกำรสอน สื่อกำรสอนอื่น ๆ  (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) 
          ๖.๑.๑ เรื่อง ......................................... รายวิชา ........................ รหัสวิชา .............. หลักสูตร ................................ 
ส าหรับนักศึกษาระดับ ........... ชั้นปทีี่ ........... ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ......... ปีการศึกษา พ.ศ. ............  

 

     ๖.๒ เอกสำรค ำสอน สื่อกำรสอนอื่น ๆ  (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) 
          ๖.๒.๑ เรื่อง ......................................... รายวิชา ........................ รหัสวิชา .............. หลักสูตร ................................ 
ส าหรับนักศึกษาระดับ ........... ชั้นปทีี่ ........... ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ......... ปีการศึกษา พ.ศ. ............  

 
 

                     ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล) .......................................................................... ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าว
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า หากตรวจพบเมื่อใดก็ตามว่าข้าพเจ้า มีการจงใจแจ้ง
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงกับความเป็นจริง และหรือมีความประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕  ไม่ว่าจะเป็นผลงานทางวิชาการ
หรอืเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ข้าพเจ้ายินดีรับการลงโทษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล  

  
        ลงชื่อ ....................................................... ผู้ขอต าแหน่ง 

                          (.........................................................) 
                         ต าแหน่ง ....................................................... 
                  วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................. 
 
 
 
 
 



- ๘ – 
 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ  
 

แบบประเมนิแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ..... รองศาสตราจารย์ ..... ศาสตราจารย ์
              ..... รองศาสตราจารย์พิเศษ ..... ศาสตราจารย์พิเศษ 

โดย ..... วิธีปกติ 
                                             ..... วิธีพิเศษ  (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลยั) 
ในสาขาวชิา ....................................................................... (รหัสวิชา .................) 
อนุสาขาวชิา ...................................................................... (รหัสวิชา .................) 

ของ ……....(ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย   ระบุ ฐานันดรศักดิ์/ยศ)................................................ 
(ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ )................................................ 

ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/กลุ่มวชิา ........................................................ 
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย .................................................................. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
........................................................ 

                                                        

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำภำควิชำ 
 
ข้าพเจ้า ............................................................................................................... 
ต าแหน่ง ............................................................................................................. 
ได้ตรวจสอบแลว้มีความเห็นว่า ............(ชื่อผู้ขอต าแหน่ง)...................................................... 
           ๑. เป็นผู้มีคุณสมบตัิดงันี ้

    ..... ระยะเวลาการปฏบิัติงาน ....... ถูกตอ้ง    ....... ไม่ถูกตอ้ง 
    ..... แบบค าขอต าแหน่ง ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... ภาระงานสอน ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
                          ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... ผลงานทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
๒. ปฏบิัติภาระงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหนง่ได้ครบถ้วน  
๓. มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

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

(....................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................................... 

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



- ๙ – 
 

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำส่วนงำน 
 

ข้าพเจ้า ........................................................................................................... 
ต าแหน่ง ........................................................................................................ 
ได้ตรวจสอบแลว้มีความเห็นว่า ............(ชื่อผู้ขอต าแหน่ง)...................................................... 
           ๑. เป็นผู้มีคุณสมบตัิดงันี ้

    ..... ระยะเวลาการปฏบิัติงาน ....... ถูกตอ้ง    ....... ไม่ถูกตอ้ง 
    ..... แบบค าขอต าแหน่ง ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... ภาระงานสอน ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
                          ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... ผลงานทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 

           ๒. ผลการสอน อยู่ในระดับ ...... ควรปรับปรุง  ........ช านาญ   .......ช านาญพเิศษ   ......เชี่ยวชาญ  
           ๓. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  มคีุณภาพ ...... ควรปรับปรุง  .......ดี  ........ดีมาก        
     
เห็นว่า ........(ชื่อผู้ขอต าแหน่ง)............................................. เป็นผู้มีคุณสมบัติ …..….. เข้าข่าย .......... ไม่เข้าข่าย ที่จะได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ...... รองศาสตราจารย์ ....... รองศาสตราจารย์พิเศษ ......... ศาสตราจารย์ ...... ศาสตราจารย์พิเศษ    
และสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนนิการต่อ 
  
 

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

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



- ๑๐ - 
 

ส่วนที่ ๓  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

                     คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ในการประชุมครั้งที่ ....../.....  เมื่อวันที่ 
...........................  พิจารณาผลงานทางวิชาการของ .............................. แล้วเห็นว่าผู้ขอต าแหน่งเป็นผู้มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและ ก.พ.อ. ก าหนด และมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด ดังนี้ 
                       ๑. งานวิจัย จ านวน ................  เรื่อง พิจารณาแล้ว ... (อยู่/ไม่อยู่) ... ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวชิาการ/ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน ......... เร่ือง ได้แก่ 
                         ๑.๑ หัวข้อ .................................................... Impact Factor ปี ค.ศ. …..  เท่ากับ …….  
                                 (๑) การเผยแพร่วารสารทางวชิาการอยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
                              (๒) Journal Quartile Score (ฐานข้อมูล Scopus) คือ ........... 
                                 (๓) บทบาทผู้ขอต าแหน่ง เป็น …………….          
                     ๒. งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus โดยรวม (Life-time Citation) ได้เสนอหลักฐาน
แสดงการได้รับการอ้างอิงประกอบด้วย งานวิจัย จ านวน ........... เรื่อง ได้รับการอ้างอิง ............ รายการ (ไม่นับงานวิจัยที่
อ้างอิงตนเอง) (ข้อมูล ณ วันที่ .....) พิจารณาแล้ว ... (อยู่/ไม่อยู่) ... ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ/
ก.พ.อ. ก าหนด  
                     ๓. ผู้ขอต าแหน่งมีค่า Life-time h-index จากฐานข้อมูล Scopus เท่ากับ ............ (ข้อมูล ณ วันที่ .....)
พิจารณาแล้ว ... (อยู่/ไม่อยู่) ... ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด  
                     ๔. ผู้ขอต าแหน่งเป็นหัวหนา้โครงการวิจัย (Principal Investigator) ทีไ่ด้รับทนุจากแหล่งทนุภายนอก
มหาวิทยาลยั จ านวน ............... โครงการ (Life-time) พิจารณาแล้ว ... (อยู่/ไม่อยู่) ... ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด ดังนี ้
               ๔.๑ แหล่งทุนภายในประเทศ 
                               ๔.๑.๑ โครงการวิจัย เร่ือง ................................................................................... 
                     ได้รับทนุจาก ............................................................................................ 
                         ๔.๒ แหล่งทุนภายนอกประเทศ 
                               ๔.๒.๑ โครงการวิจัย เร่ือง ................................................................................... 
                     ได้รับทนุจาก ............................................................................................ 
                     จงึเห็น ... (สมควร/ไม่สมควร) ... ให้ก าหนดต าแหนง่ ............................................. เปน็ต าแหนง่ ... (รองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พิเศษ/ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ) ..... ในสาขาวชิา .................... อนุสาขาวิชา .............. ได้ตั้งแต่
วันที่ ............................. ซึ่งเป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่อง หรืออื่น ๆ ระบุให้ชัดเจน และให้น าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยัมหิดลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

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

               ต าแหน่ง ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
              มหาวิทยาลยัมหิดล 

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



- ๑๑ - 
 

ส่วนที่ ๔ มติสภำมหำวิทยำลัยมหิดล 
 

   สภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในการประชุมคร้ังที่ ........... เมื่อวันที่ ...................  พิจารณาแล้วมีมติ ... (อนุมัติ/ 
ไม่อนุมัติ) ............... 

   ๑. ให้แต่งตั้ง .........................................  ให้ด ารงต าแหน่ง ... (รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ) ......... ในสาขาวิชา .............................. อนุสาขาวิชา ................. ได้ตั้งแต่วันที่ 
.................................. ซึ่งเป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคล ได้รับเรื่อง หรืออื่น ๆ ระบุให้ชัดเจน  
                    ๒. ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)/รองศาสตราจารย์พิเศษ ให้อธิการบดีออกค าสั่ง
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  
                        ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ) ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้ 
ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง แบบค าขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการและเอกสารหลักฐาน ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และส าเนา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
                        ต าแหน่งศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)/ศาสตราจารย์พิเศษ  ให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง .............................. ให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ   ในสาขาวิชา ................... อนุสาขาวิชา ........................  ได้ตั้งแต่วันที่  
..................................... ซึ่งเป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่อง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน พร้อมส่งแบบค าขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการและเอกสารหลักฐาน ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
และส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล   
                        ต าแหน่งศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)  ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง .............................. ให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ................... อนุสาขาวิชา ........................  ได้ตั้งแต่วันที่ ..................................... ซึ่งเป็นวันที่กอง
ทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่อง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน พร้อมส่งแบบค าขอต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการและ
เอกสารหลักฐาน ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และส าเนารายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล   

 
 

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

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

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชำ  
กรณีไม่แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.๐๓ ปรับปรุง/๒) 

 

ส่วนที่ ๑ แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวชิาการ 

เพื่อขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ..... รองศาสตราจารย์ ..... ศาสตราจารย ์
              ..... รองศาสตราจารย์พิเศษ ..... ศาสตราจารย์พิเศษ 
โดย ..... วิธีปกติ     ..... วิธีพิเศษ  (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลยั) 

ในสาขาวชิา ......................................................................... (รหัสวิชา ...................) 
อนุสาขาวชิา ......................................................................... (รหัสวิชา ...................) 

ของ ……....(ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย   ระบุ ฐานันดรศักดิ์/ยศ) ................................................ 
(ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ) ................................................ 

ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/กลุ่มวชิา ........................................................ 
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย .................................................................. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
........................................................ 

๑. ประวัติส่วนตัว 
    ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด ............................................................................................... 
    ๑.๒ อายุ ....................... ปี   เพศ ................ 
    ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวฒุิสูงสุดตามล าดับโดยระบชุื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวชิา กรณีส าเร็จ           
          การศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

                 คุณวุฒิ             พ.ศ.ที่ส ำเร็จ              ชื่อสถำบันและประเทศ 
          ๑.๓.๑     ......................                 ......................                    .................................. 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรือ APA) 
          ๑.๓.๒     ......................                 ......................                    ................................... 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรือ APA) 
          ๑.๓.๓     …...................                 …...................                    …................................ 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรือ APA 
       (ในกรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุหัวข้อเร่ืองวิทยานิพนธ์และ 
       งานวิจยัที่ท าเป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร โดยระบุภายใต้คุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา) 
 

๒. ประวัติกำรรับรำชกำร/กำรท ำงำนในมหำวิทยำลัยมหิดล 
    ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ ................................................. 
          (ในกรณีที่บรรจุเข้ารับราชการ/การท างานคร้ังแรกในต าแหน่งอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ต าแหน่งอาจารย์ หรือด ารงต าแหน่ง           
           อาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน/อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้ระบุชื่อต าแหน่ง สังกัด วนั เดือน    
           ปี ที่ด ารงต าแหน่ง)  



- ๒ - 
 
    ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์/อาจารย์พิเศษ เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ............. 
    ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา       
          .....................  อนุสาขาวิชา .................. เมื่อวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............. 
    ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ (โดยวิธปีกติ/วธิีพิเศษ) ในสาขาวิชา       
          .....................  อนุสาขาวิชา .................. เมื่อวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............. 
 

          อายุราชการ/การท างาน ............... ปี .............. เดือน 
    ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจบุัน (ระบุเฉพาะต าแหน่งบริหารหน่วยงาน/องค์กร หรือต าแหน่งที่แสดงความเป็น     
          ผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ด้รับการยอมรับจากหน่วยงาน/องค์กร/วงวิชาการ/วชิาชีพ)  
          ๒.๕.๑ ...........................................  
    ๒.๖ การได้รับเชิญเป็นวทิยากรในที่ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ และการได้รบัการยกย่องระดับนานาชาติ (โปรดระบุ 
          ข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 
          ๒.๖.๑ ...........................................  
 

๓. ภำระงำนย้อนหลัง ๓ ปี (เปน็ภาระงานทีป่ฏิบัตโิดยความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนงาน กรณีอาจารย์
พิเศษผู้ที่มิได้สงักัดมหาวิทยาลัยมหิดลให้ระบุเฉพาะหัวข้อ ๓.๑) 
 

    ๓.๑ งำนสอนในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยมหิดล (เทียบเคียงจ ำนวนชั่วโมงจำก ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เร่ือง 
กำรก ำหนดภำระงำนสอนและหลักเกณฑ์กำรเทียบหน่วยกิตของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 
 ๓.๑.๑ งำนสอน (ปีการศึกษา) 

ระดับ 
ของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมงที่สอนจริง 
  ปีกำรศึกษำ บรรยำย ปฏิบัต ิ

      
      
      

 

     รวมเวลำงำนสอน ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 

 

          ๓.๑.๒ งำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปีการศึกษา) 
ระดับ ชื่อหลักสูตร บทบำทอำจำรย์ ชื่อ-สกุลนักศึกษำ  ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมง 

ของหลักสูตร   รหัสนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ  
      
      
      

 



 
- ๓ - 

 
รวมเวลำงำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม. 
 

    ๓.๒ งำนวิจัย (โปรดระบุเฉพาะเร่ืองที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal Investigator)  แหลง่ทุน 
ระยะเวลาในการด าเนนิงานโครงการ และจ านวนชั่วโมงทีป่ฏิบตัิจริงต่อปีปฏิทนิ) 

พ.ศ. 
ทุนวิจัยในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร (Principal Investigator) 

แหล่งทุน ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปีพ.ศ.) 

 1. เร่ือง ................................................   
 ระยะเวลา ....... ถึง ..........   

รวมเวลำท ำงำนวิจัยในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนวิจัยเฉลี่ย เท่ำกับ .................... ชม. .................. นำที  
 

    ๓.๓ งำนบริกำรทำงวิชำกำร (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏบิัติจริงต่อปปีฏิทิน) 
 

          ๓.๓.๑ งำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำ  

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

          ๓.๓.๒ งำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นคร้ังครำว  

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นครั้งครำวในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นคร้ังครำวเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกบั ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

 

 
 



 
- ๔ - 

 
    ๓.๔ งำนกิจกรรมนักศึกษำ (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงทีป่ฏิบัตจิริงต่อปีปฏิทนิ) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนกิจกรรมนักศึกษำในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนกิจกรรมนักศึกษำเฉลี่ย เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
 

    ๓.๕ งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏิบตัิจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรมเฉลี่ย เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
    

     ๓.๖ งำนบริหำร (โปรดระบชุือ่ต าแหน่งบริหาร และจ านวนชัว่โมงที่ปฏบิัติจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
ชื่อต ำแหน่งบริหำร 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริหำรในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริหำรเฉลีย่ เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
 

    ๓.๗ งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หวัหน้ำส่วนงำน  
          (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏิบตัิจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนงำนในระยะเวลำ ๓ ปี  
เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนงำนเฉลี่ย 
เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
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๔. ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง 
    ..... รองศำสตรำจำรย์  ..... รองศำสตรำจำรย์พิเศษ  ..... ศำสตรำจำรย์  ..... ศำสตรำจำรย์พิเศษ 
    (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ้างอิงผลงานตามรูปแบบ Vancouver ส าหรับสาขาอื่นอ้างอิงตามรูปแบบ 
    American Psychological Association)  
    ๔.๑ งำนวิจัย 
           ๑. หัวข้อ ๔.๑.๑ เร่ือง ...........................................   
               (๑) Impact Factor ป ค.ศ. ..... เทากับ ....... (ให้ระบุค่า Impact Factor ของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามปีทีต่ีพิมพ์)   
               (๒) การเผยแพรว่ารสารทางวชิาการในฐานข้อมูล Scopus 
                   .......... อยู่ในฐานข้อมูล                        .......... ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
              (๓) Journal Quartile Score (ฐานข้อมูล Scopus ข้อมูล ณ วันที่ .............)      
                    .......... Quartile 1                             .......... Quartile 2  
                (๔) บทบาทหน้าที่ผูข้อต าแหน่ง       
                    .......... ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)          .......... ผู้ประพันธบ์รรณกิจ (Corresponding author)            
 

    ๔.๒ งำนวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูล Scopus โดยรวม (Life-time Citation)  จ ำนวน ............ เรื่อง 
ได้รับกำรอ้ำงอิง ............ รำยกำร โดยไมนับงำนวิจัยที่อำงอิงตนเอง  (ข้อมูล ณ วันที่ ..............) (ส่งเอกสารหลักฐานที่
แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus) 
 

    ๔.๓ มีคำ Life-time h-index จำกฐำนขอมูล Scopus เทำกับ ..................... (ขอมูล ณ วันที่ ..........) 
 

    ๔.๔ เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย (Principal Investigator) ที่ได้รับทุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย จ ำนวน 
............... โครงกำร (Life-time) ดังนี้ (ส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้าสัญญา จดหมายรับรองจากสถาบันอุดมศึกษา 
จดหมายรับรองจากแหล่งทุน) 
 ๔.๔.๑ แหล่งทุนภำยในประเทศ 
                    (๑) โครงการวจิัย เร่ือง ................................................................................... 
      ได้รับทนุจาก ............................................................................................ 
 

           ๔.๔.๒ แหล่งทุนภำยนอกประเทศ 
                    (๑) โครงการวจิัย เร่ือง ................................................................................... 
      ได้รับทนุจาก ............................................................................................ 
 

 

๕. ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอ (ทั้งหมด) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
    (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ้างอิงผลงานตามรูปแบบ Vancouver ส าหรับสาขาอื่นอ้างอิงตามรูปแบบ 
    American Psychological Association)  

 

    ๕.๑ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
พิเศษ 
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          ๕.๑.๑ งำนวิจัย 
                  ๑. หัวข้อ ๕.๑.๑.๑ ...................................... 
          ๕.๑.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๒.๑ …………………................ 
          ๕.๑.๓ ต ำรำ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๓.๑ ........................................ 
           ๕.๑.๔ หนังสือ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๔.๑ .............................................. 
           ๕.๑.๕ บทควำมทำงวิชำกำร 
                    ๑. หัวข้อ ๕.๑.๕.๑ .............................................. 

 

    ๕.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์พิเศษ 
          ๕.๒.๑ งำนวิจัย 

    ๑. หัวข้อ ๕.๒.๑.๑ .................................................... 
          ๕.๒.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 

    ๑. หัวข้อ ๕.๒.๒.๑ .................................................. 
   ๕.๒.๓ ต ำรำ   

                   ๑. หัวข้อ ๕.๒.๓.๑........................................................ 
          ๕.๒.๔ หนังสือ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๒.๔.๑....................................................... 
          ๕.๒.๕ บทควำมทำงวิชำกำร 

    ๑. หัวข้อ ๕.๒.๕.๑ ...................................................... 
 

 

กรณีเคยขอต ำแหนงรองศำสตรำจำรย/รองศำสตรำจำรยพ์ิเศษ โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมกำรผูทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหนำ 
ที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
 ๕.๒.๑ งำนวิจัย 
          ๑. หัวข้อ ๕.๒.๑.๑ .......................................................... Impact Factor ป ค.ศ. ..... เทากับ ....... 
 (ให้ระบุค่า Impact Factor ของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามปีที่ตีพิมพ)์   
    (๑) การเผยแพรวารสารทางวชิาการ ... (อยู/ไมอยู) ... ในฐานขอมูล Scopus 
    (๒) Journal Quartile Score (ฐานขอมูล Scopus ) คือ ... (Quartile 1/ Quartile 2) ........ 
    (๓) บทบาทหน้าที่ผู ขอต าแหน่ง ... ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) /ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author)….. 
 ๕.๒.๒ งำนวิจัยที่ไดรับกำรอำงอิงจำกฐำนขอมูล Scopus โดยรวม (Life-time Citation) จ านวน ......... เรื่อง 
ไดรับการอางอิง ............ รายการ (ไมนับงานวิจัยที่อางอิงตนเอง) ข้อมูล ณ วันที่ .............. 
 ๕.๒.๓ มีคำ Life-time h-index จำกฐำนขอมูล Scopus เทากับ .................................. ข้อมูล ณ วันที่ ............ 
 



- ๗ - 
 

          ๕.๒.๔ เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย (Principal Investigator) Investigator) ทีไ่ดรับทุนจำกแหลงทุนภำยนอก
มหำวิทยำลัย จ ำนวน ............... โครงกำร (Life-time) ดังนี ้
         (๑)  แหล่งทุนภำยในประเทศ 
                          (๑.๑) โครงการวิจัย เร่ือง ................................................................................... 
               ได้รับทนุจาก ............................................................................................ 
                   (๒) แหล่งทุนภำยนอกประเทศ 
                        (๒.๑) โครงการวิจัย เร่ือง ................................................................................... 
            ได้รับทนุจาก ............................................................................................ 
 

๖. เอกสำรหลักฐำนทีใ่ช้ในกำรประเมินผลกำรสอนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง 
    ....... รองศำสตรำจำรย ์....... รองศำสตรำจำรยพ์ิเศษ ........ ศำสตรำจำรย ์(วิธีพิเศษ)    
    ........ ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ (วิธีพิเศษ) 
     ๖.๑ เอกสำรประกอบกำรสอน สื่อกำรสอนอื่น ๆ  (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) 
          ๖.๑.๑ เรื่อง ......................................... รายวิชา ........................ รหัสวิชา .............. หลักสูตร ................................ 
ส าหรับนักศึกษาระดับ ........... ชั้นปทีี่ ........... ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ......... ปีการศึกษา พ.ศ. ............  

 

     ๖.๒ เอกสำรค ำสอน สื่อกำรสอนอื่น ๆ  (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) 
          ๖.๒.๑ เรื่อง ......................................... รายวิชา ........................ รหัสวิชา .............. หลักสูตร ................................ 
ส าหรับนักศึกษาระดับ ........... ชั้นปทีี่ ........... ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ......... ปีการศึกษา พ.ศ. ............  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘ - 
 

ส่วนที่ ๒ ค ำรับรองโดยผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำภำควิชำ 
 
ข้าพเจ้า ............................................................................................................... 
ต าแหน่ง ............................................................................................................. 
ได้ตรวจสอบแลว้มีความเห็นว่า ............(ชื่อผู้ได้รับการเสนอขอให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ)............... 
           ๑. เป็นผู้มีคุณสมบตัิดงันี ้

    ..... ระยะเวลาการปฏบิัติงาน ....... ถูกตอ้ง    ....... ไม่ถูกตอ้ง 
    ..... แบบค าขอต าแหน่ง ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... ภาระงานสอน ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
                          ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... ผลงานทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
๒. ปฏบิัติภาระงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหนง่ได้ครบถ้วน  
๓. มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

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

(....................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................................... 

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



- ๙ – 
 

ค ำรับรองโดยผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำส่วนงำน 
 

ข้าพเจ้า ........................................................................................................... 
ต าแหน่ง ........................................................................................................ 
ได้ตรวจสอบแลว้มีความเห็นว่า ............(ชื่อผู้ได้รับการเสนอขอให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ)............... 
           ๑. เป็นผู้มีคุณสมบตัิดงันี ้

    ..... ระยะเวลาการปฏบิัติงาน ....... ถูกตอ้ง    ....... ไม่ถูกตอ้ง 
    ..... แบบค าขอต าแหน่ง ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... ภาระงานสอน ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
                          ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... ผลงานทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 

           ๒. ผลการสอน อยู่ในระดับ ...... ควรปรับปรุง  ........ช านาญ   .......ช านาญพเิศษ   ......เชี่ยวชาญ  
           ๓. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  มคีุณภาพ ...... ควรปรับปรุง  .......ดี  ........ดีมาก        
     
เห็นว่า ........(ชื่อผู้ได้รับการเสนอขอให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ)........... เป็นผู้มีคุณสมบัติ …..….. เข้าข่าย .......... ไม่เข้าข่าย 
ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ............. รองศาสตราจารย์ ............. รองศาสตราจารย์พิเศษ .................. ศาสตราจารย์ 
............ ศาสตราจารย์พิเศษ  และสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการต่อ 
  
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๑๐ – 
 
ค ำยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอขอให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
                     ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล).................................................................................. ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาเสนอ
ขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.......................... ..................ในสาขาวิชา................................ .......... อนุสาขาวิชา .................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่าหากตรวจพบเมื่อใดก็ตาม
ว่าข้าพเจ้ามีการจงใจแจ้งคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงกับความเป็นจริง และหรือมีความประพฤติผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๕   ไม่ว่าจะ
เป็นผลงานทางวิชาการหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ข้าพเจ้ายินดีรับการลงโทษตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  

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

                             (.........................................................) 
                         ต าแหน่ง ....................................................... 
                  วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

ส่วนที่ ๓  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

                     คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ในการประชุมครั้งที่ ....../.....  เมื่อวันที่ 
...........................  พิจารณาผลงานทางวิชาการของ .............................. แล้วเห็นว่าเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและ ก.พ.อ. ก าหนด และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด ดังนี้ 
                       ๑. งานวิจัย จ านวน ................  เรื่อง พิจารณาแล้ว ... (อยู่/ไม่อยู่) ... ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวชิาการ/ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน ......... เร่ือง ได้แก่ 
                         ๑.๑ หัวข้อ .................................................... Impact Factor ปี ค.ศ. …..  เท่ากับ …….  
                                 (๑) การเผยแพร่วารสารทางวชิาการอยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
                              (๒) Journal Quartile Score (ฐานข้อมูล Scopus) คือ Quartile ........... 
                                 (๓) บทบาทหน้าที่ผู้ขอต าแหน่ง เป็น …………….          
                     ๒. งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus โดยรวม (Life-time Citation) ได้เสนอหลักฐาน
แสดงการได้รับการอ้างอิงประกอบด้วย งานวิจัย จ านวน ........... เรื่อง ได้รับการอ้างอิง ............ รายการ (ไม่นับงานวิจัยที่
อ้างอิงตนเอง) (ข้อมูล ณ วันที่ .....) พิจารณาแล้ว ... (อยู่/ไม่อยู่) ... ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ/
ก.พ.อ. ก าหนด  
                     ๓. ผู้ขอต าแหน่งมีค่า Life-time h-index จากฐานข้อมูล Scopus เท่ากับ ............ (ข้อมูล ณ วันที่ .....)
พิจารณาแล้ว ... (อยู่/ไม่อยู่) ... ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด  
                     ๔. ผู้ขอต าแหน่งเป็นหัวหนา้โครงการวิจัย (Principal Investigator) ทีไ่ด้รับทนุจากแหล่งทนุภายนอก
มหาวิทยาลยั จ านวน ............... โครงการ (Life-time) พิจารณาแล้ว ... (อยู่/ไม่อยู่) ... ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ/ก.พ.อ. ก าหนด ดังนี ้
               ๔.๑ แหล่งทุนภายในประเทศ 
                               ๔.๑.๑ โครงการวิจัย เร่ือง ................................................................................... 
                     ได้รับทนุจาก ............................................................................................ 
                         ๔.๒ แหล่งทุนภายนอกประเทศ 
                               ๔.๒.๑ โครงการวิจัย เร่ือง ................................................................................... 
                     ได้รับทนุจาก ............................................................................................ 
                     จงึเห็น ... (สมควร/ไม่สมควร) ... ให้ก าหนดต าแหนง่ ............................................. เปน็ต าแหนง่ ... (รองศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์พิเศษ/ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ) ..... ในสาขาวชิา .................... อนุสาขาวิชา .............. ได้ตั้งแต่
วันที่ ............................. ซึ่งเป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่อง หรืออื่น ๆ ระบุให้ชัดเจน และให้น าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยัมหิดลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

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

               ต าแหน่ง ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
              มหาวิทยาลยัมหิดล 

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



- ๑๒ - 
 

ส่วนที่ ๔ มติสภำมหำวิทยำลัยมหิดล 
 

   สภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในการประชุมคร้ังที่ ........... เมื่อวันที่ ...................  พิจารณาแล้วมีมติ ... (อนุมัติ/ 
ไม่อนุมัติ) ............... 

   ๑. ให้แต่งตั้ง .........................................  ให้ด ารงต าแหน่ง ... (รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ) ......... ในสาขาวิชา .............................. อนุสาขาวิชา ................. ได้ตั้งแต่วันที่ 
.................................. ซึ่งเป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคล ได้รับเรื่อง หรืออื่น ๆ ระบุให้ชัดเจน  
                    ๒. ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)/รองศาสตราจารย์พิเศษ ให้อธิการบดีออกค าสั่ง
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  
                        ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ) ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้
ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง แบบค าขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการและเอกสารหลักฐาน ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และส าเนา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
                        ต าแหน่งศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)/ศาสตราจารย์พิเศษ  ให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง .............................. ให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ   ในสาขาวิชา ................... อนุสาขาวิชา ........................  ได้ตั้งแต่วันที่  
..................................... ซึ่งเป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่อง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน  พร้อมส่งแบบค าขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการและเอกสารหลักฐาน ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
และส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล   
                        ต าแหน่งศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)  ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง .............................. ให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ................... อนุสาขาวิชา ........................  ได้ตั้งแต่วันที่ ..................................... ซึ่งเป็นวันที่กอง
ทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่อง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน พร้อมส่งแบบค าขอต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการและ
เอกสารหลักฐาน ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และส าเนารายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล   

 
 

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

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

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



แบบค ำขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรทั่วไป ส ำหรับอำจำรย์พิเศษ (ก.พ.อ.๐๓ ปรับปรุง/๓) 
 

ส่วนที่ ๑ แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวชิาการ 

เพื่อขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ..... ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ..... รองศาสตราจารย์พิเศษ  
โดย ..... วิธีปกต ิ..... วิธีพิเศษ ..... วิธีที่ ๑ ..... วิธีที่ ๒ 

..... ศาสตราจารย์พิเศษ โดย ..... วิธีปกติ ..... วิธีที่ ๑ ..... วิธีที่ ๒ ข้อ ..... 
         ..... วธิีพิเศษ วิธีที่ ๑ 

ในสาขาวชิา ......................................................................... (รหัสวิชา ...................) 
อนุสาขาวชิา ......................................................................... (รหัสวิชา ...................) 
ของ ……....(ชื่อ นามสกุล   ระบ ุฐานนัดรศักดิ์/ยศ)................................................ 

(ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ) ................................................ 
สังกัด .............(หน่วยงานตน้สังกัด)............................ 

 

อาจารย์พิเศษ  สังกัด ......................................คณะ .................................. 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

........................................................ 
๑. ประวัติส่วนตัว 
    ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด ............................................................................................... 
    ๑.๒ อายุ ....................... ปี   เพศ ................ 
    ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวฒุิสูงสุดตามล าดับโดยระบชุื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวชิา กรณีส าเร็จ           
          การศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

                 คุณวุฒิ             พ.ศ.ที่ส ำเร็จ              ชื่อสถำบันและประเทศ 
          ๑.๓.๑     ......................                 ......................                    .................................. 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรือ APA) 
          ๑.๓.๒     ......................                 ......................                    ................................... 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรือ APA) 
          ๑.๓.๓     …...................                 …...................                    …................................ 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง ......................................... 
  - งานวิจยั ................................................................. (เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver หรือ APA 
       (ในกรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุหัวข้อเร่ืองวิทยานิพนธ์และ 
       งานวิจยัที่ท าเป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร โดยระบุภายใต้คุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา) 
 

๒. ประวัติกำรรับรำชกำร/กำรท ำงำน 
    ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ .............................................................................................. 
          สังกัด ................................................................................................................. 
     



- ๒ – 
 

    ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ  เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................พ.ศ. ............. 
          ในหลักสูตร .......................................  ของคณะ ...........................................................  
     ๒.๓ ได้รบัแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ)  ในสาขาวชิา .................................................  
           อนสุาขาวิชา .............................................. เมื่อวนัที ่.......... เดอืน ............................ พ.ศ. ...................... 
     ๒.๔ ได้รบัแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ)  ในสาขาวชิา .......................................................  
           อนสุาขาวิชา .............................................. เมื่อวนัที ่.......... เดอืน ............................ พ.ศ. ...................... 
 

          อายุราชการ/การท างาน ...............ปี .............. เดือน 
    ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจบุัน (ระบุเฉพาะต าแหน่งบริหารหน่วยงาน/องค์กร หรือต าแหน่งที่แสดงความเป็น     
          ผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ด้รับการยอมรับจากหน่วยงาน/องค์กร/วงวิชาการ/วชิาชีพ)  
          ๒.๕.๑ ...........................................  
    ๒.๖ การได้รับเชิญเป็นวทิยากรในที่ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ และการได้รบัการยกย่องระดับนานาชาติ (โปรดระบุ 
          ข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี) 
          ๒.๖.๑ ...........................................  
 

๓. ภำระงำนย้อนหลัง ๓ ปี (เปน็ภาระงานทีป่ฏิบัตโิดยความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนงาน  ผูท้ี่มิไดส้ังกัด
มหาวิทยาลยัมหิดลให้ระบุเฉพาะหัวข้อ ๓.๑) 
    ๓.๑ งำนสอนในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยมหิดล (เทียบเคียงจ ำนวนชั่วโมงจำก ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เร่ือง 
กำรก ำหนดภำระงำนสอนและหลักเกณฑ์กำรเทียบหน่วยกิตของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 
 ๓.๑.๑ งำนสอน (ปีการศึกษา) 

ระดับ 
ของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมงที่สอนจริง 
  ปีกำรศึกษำ บรรยำย ปฏิบัต ิ

      
      
      

 

     รวมเวลำงำนสอน ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำงำนสอนบรรยำย เท่ำกับ ......... ชม. / ปฏิบตัิ เท่ำกับ ......... ชม. 

 
          ๓.๑.๒ งำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปีการศึกษา) 

ระดับ ชื่อหลักสูตร บทบำทอำจำรย์ ชื่อ-สกุลนักศึกษำ  ภำคกำรศึกษำ/ ชั่วโมง 
ของหลักสูตร   รหัสนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ  
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รวมเวลำงำนควบคุมวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ ๓ ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม.  
ปีกำรศึกษำ ............ รวมเวลำ เท่ำกับ ......... ชม. 

 

    ๓.๒ งำนวิจัย (โปรดระบุเฉพาะเร่ืองที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal Investigator)  แหลง่ทุน 
ระยะเวลาในการด าเนนิงานโครงการ และจ านวนชั่วโมงทีป่ฏิบตัิจริงต่อปีปฏิทนิ) 

พ.ศ. 
ทุนวิจัยในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร (Principal Investigator) 

แหล่งทุน ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปีพ.ศ.) 

 1. เร่ือง ................................................   
 ระยะเวลา ....... ถึง ..........   

รวมเวลำท ำงำนวิจัยในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนวิจัยเฉลี่ย เท่ำกับ .................... ชม. .................. นำที  
 

    ๓.๓ งำนบริกำรทำงวิชำกำร (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏบิัติจริงต่อปปีฏิทิน) 
 

          ๓.๓.๑ งำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำ  

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นประจ ำเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

          ๓.๓.๒ งำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นคร้ังครำว  

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นครั้งครำวในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรที่ปฏิบัติเป็นคร้ังครำวเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
 

รวมเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกบั ............... ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริกำรทำงวิชำกำรเฉลี่ย เท่ำกับ ................ ชม. ......... นำที  
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    ๓.๔ งำนกิจกรรมนักศึกษำ (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงทีป่ฏิบัตจิริงต่อปีปฏิทนิ) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนกิจกรรมนักศึกษำในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนกิจกรรมนักศึกษำเฉลี่ย เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
 

    ๓.๕ งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏิบตัิจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรมเฉลี่ย เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
    

     ๓.๖ งำนบริหำร (โปรดระบชุือ่ต าแหน่งบริหาร และจ านวนชัว่โมงที่ปฏบิัติจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
ชื่อต ำแหน่งบริหำร 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนบริหำรในระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนบริหำรเฉลีย่ เท่ำกับ ...............ชม. ......... นำที  
 

    ๓.๗ งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หวัหน้ำส่วนงำน  
          (โปรดระบุกิจกรรม และจ านวนชั่วโมงที่ปฏิบตัิจริงต่อปปีฏิทิน) 

พ.ศ. 
กิจกรรม 

ชั่วโมง นำที ต่อปี 
(ที่ด ำเนินกำรในแต่ละปี พ.ศ.) 

   
   

รวมเวลำท ำงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนงำนในระยะเวลำ ๓ ปี  
เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
คิดเป็นเวลำท ำงำนอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนงำนเฉลี่ย 
เท่ำกับ .............. ชม. ......... นำที  
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๔. ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง 
    ..... ผูช้่วยศำสตรำจำรยพ์ิเศษ    ..... รองศำสตรำจำรยพ์เิศษ   ..... ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ 
    (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ้างอิงผลงานตามรูปแบบ Vancouver ส าหรับสาขาอื่นอ้างอิงตามรูปแบบ 
    American Psychological Association)  
    ๔.๑ งำนวิจัย (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข)  
          ๑. หัวข้อ ๔.๑.๑ ...............................................................................  
              (๑) Impact Factor ป ค.ศ. ..... เทากับ ....... (ให้ระบุค่า Impact Factor ของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามปีทีต่ีพิมพ์)   
              (๒) ได้รับการอ้างอิง จ านวน .......... ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ..............) 
              (๓) Journal Quartile Score (ฐานข้อมูล Scopus) คือ Quartile .........  (ข้อมูล ณ วันที่ .............)              
               (๔) บทบาทหน้าที่ผู้ขอต าแหน่ง   
                    ....... ผูป้ระพนัธอั์นดบัแรก (First author)        ....... ผูป้ระพนัธบ์รรณกิจ (Corresponding author)  
                    ...... ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 
                กำรเผยแพร ่ 
                 ......... วารสารทางวชิาการอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ....... (ระบุชื่อฐานข้อมลูตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด)  
                 ......... วารสารทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ  TCI ..... กลุ่มที่ ๑ ..... กลุ่มที่ ๒  
                 ........ วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ หรือกลุ่มที่ ๒ ได้แสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน
การประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด      
.               งานวิจัยนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตัง้ต าแหน่ง …….......................... มาแล้วหรือไม่ 
                ......... ไม่เคยใช้ 
                ......... เคยใช้ เม่ือ พ.ศ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
                ……... งานวิจัยนี้มใิช่งานวิจัยที่เปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
 

    ๔.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น โปรดระบุประเภทผลงำนให้ชัดเจน (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงาน
วิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/  กรณีศึกษา (case 
study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ 
ผลงานนวัตกรรม) (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข)  
                   ๑. หัวข้อ ๔.๒.๑ ............................................................................... 
                        บทบาทหน้าที่ผู้ขอต าแหน่ง   
                        ....... ผูป้ระพนัธอั์นดบัแรก (First author)         
                        ...... ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 
  กำรเผยแพร ่ 
                     ระบุการเผยแพร่ผลงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ................ (เช่น เผยแพร่เป็นบทความวิจยัในวารสารทาง
วิชาการ / รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เอกสารแสดงทรัพยส์นิทางปัญญา เป็นตน้) .......................... 



- ๖ – 
 

                      ได้เผยแพร่สูส่าธารณชนตัง้แต่ ....................................... มีจ านวนพิมพ์ ........ เล่ม  และได้ผ่านการประเมิน 
คุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิาหรือสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
                      ..ระบุประเภทผลงาน..... นี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาแต่งตัง้ต าแหน่ง ............... มาแล้วหรือไม่ 
  .......... ไม่เคยใช้ 
                      ........... เคยใช้ เม่ือ พ.ศ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
 

          ๔.๓ ต ำรำ (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข)  
                 กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียนคนเดียวทั้งเล่ม  
                 ๑. หัวข้อ ๔.๓.๑  ชื่อผู้เขียน. ชื่อต ารา. คร้ังที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. (มีส่วนร่วมร้อยละ .......)          
ได้ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา .................... รหัสวิชา ............... หลักสูตร ……………………  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ............ 
ปีการ ศึกษา พ.ศ. ............ มีจ านวนพิมพ์ .......... เล่ม  
 

                  กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๑ บท จำก ๑ เล่ม  
                  ๑. หัวข้อ ๔.๓.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อต ารา. คร้ังที่พิมพ์. เมืองที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. หนา้แรก-หน้าสุดทา้ย. (มีส่วนร่วมร้อยละ .......) ได้ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา .................... 
รหัสวิชา ............... หลักสูตร ………………  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ............ ปีการศึกษา พ.ศ. ............ มีจ านวนพิมพ์ .......... เล่ม  
                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๒ บทขึ้นไป จำก ๑ เล่ม  
                   ชื่อต ารา .................... (รวม ........... บท จ านวน ............ หน้า) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๓.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อต ารา. คร้ังที่พิมพ์. เมืองที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. (มีสว่นร่วมร้อยละ .......) (ส าหรับบทต่อไปในต าราเล่มเดียวกนัให้เขียนตาม
ข้อ ๒) 
                   ๒. หัวข้อ ๔.๓.๒ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเร่ือง. ในต าราเล่มเดียวกัน. หน้าแรก-หน้าสุดทา้ย (มีส่วนร่วมร้อยละ...) 
                   ได้ใช้ในการเรียนการสอนรายวชิา ................ รหัสวิชา ............... หลักสูตร ………………ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
............ ปีการศึกษา พ.ศ. ............ มีจ านวนพิมพ์ .......... เล่ม  
                   กำรเผยแพร่  
                    .......... ด้วยวิธีการตีพิมพ์ 
                    .......... โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ซีดีรอม, e-learning, online learning    
                    .......... เผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึง่เป็นที่ยอมรับ กรณีเผยแพร่เปน็ E-book โดยสมาคมวิชาชพี 
หน่วยงานภาครัฐ ภาควชิา สว่นงาน สถาบนัอุดมศึกษา ที่เปน็ทีย่อมรับ ให้สามารถเทียบเคียงการเผยแพร่กับส านักพิมพ์ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับได ้
                    ......... ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนัตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
                                 

                   ต ารานี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตัง้ต าแหน่ง ..................................... มาแล้วหรือไม่  
                   .......... ไม่เคยใช้ 
                   ........... เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. ..................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 



- ๗ – 
 

          ๔.๔ หนังสือ (ดูค าจ ากดัความและเงื่อนไข)  
                 กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียนคนเดียวทั้งเล่ม (พนักงำนมหำวิทยำลัยและข้ำรำชกำร) 
                 ๑. หัวข้อ ๔.๔.๑  ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. คร้ังที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพมิพ์. (มีส่วนร่วมร้อยละ .......) 
ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนตัง้แต่ ................................... มีจ านวนพิมพ์ ……..... เล่ม  
                  กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๑ บท จำก ๑ เล่ม  
                  ๑. หัวข้อ ๔.๔.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. คร้ังที่พิมพ์. เมืองที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปพีิมพ์. หนา้แรก-หน้าสุดทา้ย. (มสี่วนร่วมร้อยละ .......) ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนตั้งแต่ ........................... 
มีจ านวนพิมพ์ ……..... เล่ม 
                   กรณีผู้ขอต ำแหน่งเขียน ๒ บทขึ้นไป จำก ๑ เล่ม  
                   ชื่อหนังสือ .................... (รวม ........... บท จ านวน ............ หน้า) 
                   ๑. หัวข้อ ๔.๔.๑ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมือง
ที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. (มีส่วนร่วมร้อยละ .......) (ส าหรับบทต่อไปในหนังสือเล่มเดียวกันให้เขียน
ตามข้อ ๒) 
                   ๒. หัวข้อ ๔.๔.๒ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ในหนังสือเล่มเดียวกัน. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย (มีส่วนร่วมร้อยละ...)  
ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนตั้งแต่ ................................... มีจ านวนพิมพ์ ……..... เล่ม  
                   กำรเผยแพร่  
                    .......... ด้วยวิธีการตีพิมพ์ 
                    .......... โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ซีดีรอม  
                    .......... เผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึง่เป็นที่ยอมรับ กรณีเผยแพร่เปน็ E-book โดยสมาคมวิชาชพี 
หน่วยงานภาครัฐ ภาควชิา สว่นงาน สถาบนัอุดมศึกษา ที่เปน็ทีย่อมรับ ให้สามารถเทียบเคียงการเผยแพร่กับส านักพิมพ์ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับได ้
                    ......... ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนัตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
                                 

                   หนังสือนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่ง ..................................... มาแล้วหรือไม่  
                   .......... ไม่เคยใช้ 
                   ........... เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. ..................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 

 

          ๔.๕ บทควำมทำงวิชำกำร (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) 
                 ๑. หัวข้อ ๔.๕.๑ ...............................................................................   
                     (๑) Impact Factor ป ค.ศ. ..... เทากับ ....... (ให้ระบุค่า Impact Factor ของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามปีที่ตีพิมพ์)   
                     (๒) ได้รับการอ้างอิง จ านวน .......... ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ....................) 
                     (๓) Journal Quartile Score (ฐานข้อมูล Scopus) คือ Quartile .........  (ข้อมูล ณ วันที่ .............)              
                      (๔) บทบาทหน้าที่ผู้ขอต าแหน่ง   
                           ....... ผูป้ระพนัธอั์นดบัแรก (First author)        ....... ผูป้ระพนัธบ์รรณกิจ (Corresponding author)  
                           ...... ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 



- ๘ – 
 

                    กำรเผยแพร่  
                    ......... วารสารทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมลูระดบันานาชาติ ....... (ระบุชื่อฐานข้อมูลตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด)  
                    ......... วารสารทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ  TCI ..... กลุ่มที่ ๑ ..... กลุ่มที่ ๒  
                    ........ วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ หรือกลุ่มที่ ๒ ได้แสดงหลักฐานว่าได้
ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด      
.                   บทความทางวชิาการนี้เคยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่ง …….......................... มาแล้วหรือไม่ 
                   ......... ไม่เคยใช้ 
                   ......... เคยใช้ เมื่อ พ.ศ. ..................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
 

 

๕. ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอ (ทั้งหมด) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
    (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ้างอิงผลงานตามรูปแบบ Vancouver ส าหรับสาขาอื่นอ้างอิงตามรูปแบบ 
    American Psychological Association)  

 

    ๕.๑ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
          ๕.๑.๑ งำนวิจัย 
                  ๑. หัวข้อ ๕.๑.๑.๑ ...................................... 
          ๕.๑.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๒.๑ …………………................ 
          ๕.๑.๓ ต ำรำ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๓.๑ ........................................ 
           ๕.๑.๔ หนังสือ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๑.๔.๑ .............................................. 
           ๕.๑.๕ บทควำมทำงวิชำกำร 
                     ๑. หัวข้อ ๕.๑.๕.๑ .............................................. 

 

    ๕.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยเสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์พิเศษ 
          ๕.๒.๑ งำนวิจัย 

    ๑. หัวข้อ ๕.๒.๑.๑ .................................................... 
          ๕.๒.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 

    ๑. หัวข้อ ๕.๒.๒.๑ .................................................. 
   ๕.๒.๓ ต ำรำ   

                   ๑. หัวข้อ ๕.๒.๓.๑ ........................................................ 
          ๕.๒.๔ หนังสือ 
                   ๑. หัวข้อ ๕.๒.๔.๑ ....................................................... 
 
 



- ๙ – 
 
          ๕.๒.๕ บทควำมทำงวิชำกำร 

    ๑. หัวข้อ ๕.๒.๕.๑ ...................................................... 
 

 

 

๖. เอกสำรหลักฐำนทีใ่ช้ในกำรประเมินผลกำรสอนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง 
    ...... ผู้ช่วยศำสตรำจำรยพ์ิเศษ  ...... รองศำสตรำจำรยพ์ิเศษ  ....... ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ (วิธีพิเศษ เอกสำรกำรสอนตำมข้อ 
๖.๑ หรือ ๖.๒)    
    ๖.๑ เอกสำรประกอบกำรสอน สื่อกำรสอนอื่น ๆ (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) 
          ๖.๑.๑ เรื่อง ......................................... รายวิชา ........................ รหัสวิชา .............. หลักสูตร ................................ 
ส าหรับนักศึกษาระดับ ........... ชั้นปทีี่ ........... ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ......... ปีการศึกษา พ.ศ. ............  

 

     ๖.๒ เอกสำรค ำสอน สื่อกำรสอนอื่น ๆ  (ดูค าจ ากัดความและเงื่อนไข) 
          ๖.๒.๑ เรื่อง ......................................... รายวิชา ........................ รหัสวิชา .............. หลักสูตร ................................ 
ส าหรับนักศึกษาระดับ ........... ชั้นปทีี่ ........... ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ......... ปีการศึกษา พ.ศ. ............  
 
                     ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล) .......................................................................... ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าว
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า หากตรวจพบเมื่อใดก็ตามว่าข้าพเจ้า มีการจงใจแจ้ง
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงกับความเป็นจริง และหรือมีความประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕  ไม่ว่าจะเป็นผลงานทางวิชาการ
หรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ข้าพเจ้ายินดีรับการลงโทษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ข้าพเจ้า 
                     ................. มีความประสงค์ขอทราบชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   ข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า  การเปิดเผยชื่อนี้ต้องได้รับความยินยอมจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อน และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องแต่งตั้งจากผู้ที่ยินยอมให้เปิดเผยชื่อเท่านั้น 
 

                     .................. ไม่มีความประสงค์ขอทราบชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  และจะไม่เรียกร้องให้มีการเปิดเผยชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ว่า
กรณีใด ๆ  และขอสละสิทธิในการเรียกร้องนี้ทุกประการ 

  
        ลงชื่อ ....................................................... ผู้ขอต าแหน่ง 

                          (.........................................................) 
                         ต าแหน่ง ....................................................... 
                  วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 



- ๑๐ – 
ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ  
 

แบบประเมนิแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
..... ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ..... รองศาสตราจารย์พิเศษ  

โดย ..... วิธีปกต ิ..... วิธีพิเศษ ..... วิธีที่ ๑ ..... วิธีที่ ๒ 
..... ศาสตราจารย์พิเศษ โดย ..... วิธีปกติ ..... วิธีที่ ๑ ..... วิธีที่ ๒ ข้อ ..... 

              ..... วธิีพิเศษ วิธีที่ ๑ 
ในสาขาวชิา ......................................................................... (รหัสวิชา ...................) 
อนุสาขาวชิา ......................................................................... (รหัสวิชา. ..................) 
ของ ……....(ชื่อ นามสกุล  ระบุ ฐานนัดรศักดิ์/ยศ)................................................ 

สังกัด .............(หน่วยงานตน้สังกัด)............................ 
 

อาจารย์พิเศษ สังกัด ...................................... คณะ .................................. 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

......................................................................... 
 
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำภำควิชำ  
 
ข้าพเจ้า............................................................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................. 
ได้ตรวจสอบแลว้มีความเห็นว่า............(ชื่อผู้ขอต าแหน่ง)...................................................... 
           ๑. เป็นผู้มีคุณสมบตัิดงันี ้

    ..... ระยะเวลาการปฏบิัติงาน ....... ถูกตอ้ง    ....... ไม่ถูกตอ้ง 
    ..... แบบค าขอต าแหน่ง ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... ภาระงานสอน ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
                          ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... ผลงานทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
๒. ปฏบิัติภาระงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหนง่ได้ครบถ้วน  
๓. มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

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

(....................................................) 
     ต าแหน่ง............................................................................... 

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



- ๑๑ – 
 

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำส่วนงำน 
 

ข้าพเจ้า........................................................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................................................ 
ได้ตรวจสอบแลว้มีความเห็นว่า............(ชื่อผู้ขอต าแหน่ง)...................................................... 
           ๑. เป็นผู้มีคุณสมบตัิดงันี ้

    ..... ระยะเวลาการปฏบิัติงาน ....... ถูกตอ้ง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... แบบค าขอต าแหน่ง ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... ภาระงานสอน ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
                          ....... ครบถ้วน    ....... ไม่ครบถ้วน 
    ..... ผลงานทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 
    ..... จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ....... ถูกต้อง    ....... ไม่ถูกต้อง 

           ๒. ผลการสอน อยู่ในระดับ ...... ควรปรับปรุง  ........ช านาญ   .......ช านาญพเิศษ   ......เชี่ยวชาญ  
           ๓. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  มคีุณภาพ ...... ควรปรับปรุง  .......ดี  ........ดีมาก        
     
เห็นว่า ........(ชื่อผู้ขอต าแหน่ง).................................................. เป็นผู้มีคุณสมบัติ …..….. เข้าข่าย .......... ไม่เข้าข่าย ที่จะ
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ……. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ......... รองศาสตราจารย์พิเศษ ........ ศาสตราจารย์พิเศษ  และ
สมควรให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวทิยาลัยมหิดล ด าเนนิการต่อ 
  
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

ส่วนที่ ๓  แบบประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
ตอนที่ ๑  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
             และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
 

                   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ในสาขาวิชา ............................. ในการประชุมครั้งที่ ....../........  เมื่อวันที่ ......................... รวม ...... ครั้ง  ประเมินผลงาน
ทางวิชาการของ ...................................................... ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ/รองศาสตราจารย์
พิเศษ/ศาสตราจารย์พิเศษ) ................  ในสาขาวิชา ...................... อนุสาขาวิชา ......................แล้วเห็นว่า 
                   ๑. งานวิจัย จ านวน ................  เรื่อง   คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการก าหนด จ านวน ......... เรื่อง ได้แก่ 
                     ๑.๑ ............................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
                   ๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและการเรียนรู้/ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ/ กรณีศึกษา (case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม 
สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน/ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ/ สิทธิบัตร/ซอฟต์แวร์/ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม/ ผลงานนวัตกรรม)  จ านวน 
................ รายการ   คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนด จ านวน 
......... รายการ ได้แก ่
                       ๒.๑ .................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
                   ๓. ต ารา จ านวน ................ บท/เล่ม   คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่
ทางวิชาการก าหนด จ านวน ......... บท/เล่ม ได้แก ่
                       ๓.๑ .................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
                   ๔. หนังสือ จ านวน ................ บท/เล่ม  คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการก าหนด จ านวน ......... บท/เล่ม ได้แก ่
                       ๔.๑ .................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
                    ๕. บทความทางวิชาการ จ านวน ................  เร่ือง   คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนด จ านวน ......... เรื่อง ได้แก่ 
                        ๕.๑.................................................... คุณภาพอยู่ในระดับ .............. 
 

                  สรุปผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร (ผลงำนมีเน้ือหำเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รบั กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงควำมเชี่ยวชำญอย่ำงไร) 
............................................................................................................................................................................................... 
 

 

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

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหนา้ที่ประเมินผลงานทางวชิาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

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



- ๑๓ – 
 

ตอนที่ ๒  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
                   คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ในการประชุมครั้งที่ ....../.....  เมื่อวันที่ 
........................... พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ ..............................  ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอแล้วเห็นว่า (งานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน/ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)........คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่).............ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
และ ก.พ.อ. ก าหนด   
                      จึงเห็น (สมควร/ไม่สมควร) .................... ให้ก าหนดต าแหน่ง ................................ เป็นต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ/รองศาสตราจารย์พิเศษ/ศาสตราจารย์พิเศษ)............. ในสาขาวิชา ....................... อนุสาขาวิชา ................. ได้ตั้งแต่
วันที่ ........................ ซึ่งเป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่อง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน และให้น าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 

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

               ต าแหน่ง ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
              มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

ส่วนที่ ๔ มติสภำมหำวิทยำลัยมหิดล 
 

   สภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในการประชุมคร้ังที่ ........... เมื่อวันที่ ...................  พิจารณาแล้วมีมติ ... (อนุมัติ/ 
ไม่อนุมัติ) ............... 

   ๑. ให้แต่งตั้ง ..............................  ให้ด ารงต าแหน่ง ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ/รองศาสตราจารย์พิเศษ/ 
ศาสตราจารย์พิเศษ) ......... ในสาขาวิชา ................................ อนุสาขาวิชา ................... ได้ตั้งแต่วันที่ .................................. 
ซึ่งเป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคลได้รับเร่ือง หรืออ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน  
                    ๒. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์พิเศษให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวในข้อ ๑  
                        ต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง .............................. ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชา ................... 
อนุสาขาวิชา ........................  ได้ตั้งแต่วันที่ ..................................... ซึ่งเป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่อง หรืออ่ืน ๆ 
ระบุให้ชัดเจน พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบค าขอต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการและเอกสารหลักฐาน ส าเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล   

 
 

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

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