
 
 

 มพ.ก.พ.อ. ๐๔ 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 
ว่าด้วย คณุสมบติั หลกัเกณฑ ์และวิธีการแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไป)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

แบบเสนอแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไปโดยผู้บงัคบับญัชา 

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวตัสิว่นตวัและผลงานทางวชิาการ 

เพือ่ขอด ารงต าแหน่ง............................................ 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

โดยวธิ.ี......................... 
ในสาขาวชิา ...........(รหสั)..........อนุสาขาวชิา...........(รหสั)............. 

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

สงักดัหลกัสตูร....................................สาขาวชิา........................... 
คณะ..................................มหาวทิยาลยัพะเยา........................................ 

-------------------------------- 
 
๑.  ประวตัสิว่นตวั 
     ๑.๑ วนั.......... เดอืน......... ปีเกดิ…………… 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสาขาวชิา โดยเรยีงจากคุณวุฒสิูงสุด
ตามล าดบั และกรณีส าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศใหร้ะบุเป็นภาษาองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓ 
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
         (ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรื่อง
วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่ าเป็นสว่นของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
 



 
 

๒. ประวตักิารรบัราชการ 
     ๒.๑ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง...................................................... รบัเงนิเดอืน........................บาท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์เมื่อวนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ. ............ 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา................. 
            เมื่อวนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา.................... 
            เมื่อวนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 

 (ในกรณีทีเ่คยบรรจุเขา้รบัราชการในต าแหน่งอื่น หรอืเคยด ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ า/อาจารยพ์เิศษ
ในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต าแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ารงต าแหน่งนัน้ดว้ย 

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

๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 

๒.๕.๓ 
๒.๕.๔ 
๒.๕.๕ 

๒.๖ การไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิและการไดร้บัการยกย่อง 
ระดบันานาชาต ิอื่น ๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 
 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 
๒.๖.๔ 
๒.๖.๕ 

 
๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัว่าปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรื่องทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐานะหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) และ 
แหล่งทุน ในระหว่างปีทีท่ าการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 



 
 

     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สีว่นรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 
 
๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
 ๔.๑.๑  งานวจิยั  
          ๔.๑.๑.๑  …...........................................................................................  
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั........) 

       

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 
 
 
 



 
 

๔.๑.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 ๔.๑.๓  ต ารา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 

 



 
 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 
 

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ 
อนัประกอบดว้ย ชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเ่ผยแพร่ในวารสาร
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยู่ในฐานขอ้มลูใด โดยระบุบทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภทตามลกัษณะการมี
สว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบัน้ี พรอ้มทัง้ระบุ จ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ 
(citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ขยีนร่วมหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้่วมงานทุกคนว่าท าในสว่นไหน 
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding 
author) เพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ งานวจิยั 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 

 



 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 



 
 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 
 ๔.๒.๓ ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 
           

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

๔.๒.๔ เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๔.๑  งานวจิยั 

๑) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  



 
 

๒) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

  ๔.๒.๔.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน...........เรื่อง            
ไดร้บัการอา้งองิ..............รายการ พรอ้มทัง้สง่เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอา้งองิ                 
ในฐานขอ้มลู Scopus 

  ๔.๒.๔.๓ ผูข้อ มคี่า life-time h-index (Scopus) ……………………. 

             ๔.๒.๔.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (life-time) พรอ้มทัง้สง่เอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
   ๑) โครงการวจิยั เรื่อง...................................................................................... 
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 
       ๒) โครงการวจิยั เรื่อง...................................................................................... 
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 

๓) โครงการวจิยั เรื่อง...................................................................................... 
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                
อนัประกอบดว้ย ชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพมิพ ์จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเ่ผยแพร่ในวารสาร
ทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใด โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตามลกัษณะการมี
ส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบงัคบันี้ พร้อมทัง้ระบุ จ านวนครัง้ที่ถูกอ้างองิ 
(citation) และ Journal impact factor 

 ในกรณีทีม่ผีูเ้ขยีนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีข่องผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน 
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก ( first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(corresponding author) เพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย 



 
 

     ๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาต าแหน่งศาสตราจารย์  
 ๔.๓.๑ งานวจิยั 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 

 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   งานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
และ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

๔.๓.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิัตร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 



 
 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 ๔.๓.๓ ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 
 



 
 

 ๔.๓.๔ เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๓.๔.๑  งานวจิยั 

๑) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๒) งานวจิยั เรื่อง.............................................................................................    
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

  ๔.๓.๔.๒ งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิจากฐานขอ้มลู Scopus จ านวน.............เรื่อง            
ไดร้บัการอา้งองิ....................รายการ พรอ้มทัง้สง่เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอา้งองิ                 
ในฐานขอ้มลู Scopus 

  ๔.๓.๔.๓ ผูข้อ มคี่า life-time h-index (Scopus) ……………………. 

             ๔.๓.๔.๔ โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (principal investigator) ไดร้บัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (life-time) พรอ้มทัง้สง่เอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
   ๑) โครงการวจิยั เรื่อง......................................................................................  
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 
       ๒) โครงการวจิยั เรื่อง......................................................................................  
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 
   ๓) โครงการวจิยั เรื่อง......................................................................................  
       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 



 
 

ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ 
อนัประกอบดว้ย ชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีทีเ่ผยแพร่ในวารสาร
ทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยู่ในฐานขอ้มลูใด โดยระบุบทบาทหน้าทีข่องผลงานแต่ละประเภทตามลกัษณะการมี
สว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบัน้ี พรอ้มทัง้ระบุจ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ 
(citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ขยีนร่วมหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้่วมงานทุกคนว่าท าในสว่นไหน 
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก ( first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(corresponding author) เพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย 

 

                ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 

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

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

                            ต าแหน่ง.....ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดหีรอืเทยีบเท่า..... 

วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 

 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ........................................................ ต าแหน่ง ................... 
ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็น ...................................... (ดา้น ...................) 
โดยวธิ ี.................... ในสาขาวชิา .......................................................... 

 
 

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

                           ต าแหน่ง................................................................ 

วนัที.่............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 

 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินผลการสอน 

 คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที่......../..........เมื่อวนัที่.........
ซึ่งไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัพะเยา ไดป้ระเมนิผลการ
สอนรหัสวิชา..........................รายวิชา......................................ของ นาย/นาง/นางสาว
....................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดงักล่าวเป็นผู้มคีวาม....(ช านาญ/ช านาญพเิศษ).... 
ในการสอน มคีุณภาพ….(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีส่ภามหาวทิยาลยัพะเยาก าหนด              

 

 

 

       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพือ่ประเมนิผลการสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๓ แบบสรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา..............................................ในการประชุมครัง้ที.่......../............. 
เมื่อวนัที.่....................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว........................ 
ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์...ในสาขาวชิา...........
แลว้เหน็ว่า 
  ๑) งานวจิยั.........เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด........เรื่อง 
ไดแ้ก่ 
   ๑.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
   ๑.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั....................... 
 
  ๒) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 
เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู/้ ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 
(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) ............รายการ  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่.. 
ในเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยั ก าหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
   ๒.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
 
  ๓) ต ารา/หนงัสอื...........เล่ม  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยัก าหนด
.........เล่ม ไดแ้ก่ 
   ๓.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
   ๓.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
 
  ๔) บทความทางวชิาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยั
ก าหนด......... เรื่อง ไดแ้ก่ 
   ๔.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
   ๔.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 
 
 



 
 

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                
อนัประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ใน     
วารสารทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใด พร้อมทัง้ระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสีว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบันี้ 
 

 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเรื่องอะไร  
ผลท่ีได้รบั การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

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

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพือ่ท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

            วนัที.่......เดอืน...................พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ก. กรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัพะเยา 
ในการประชุมครัง้ที่............เมื่อวนัที่..........................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ          
นาย/นาง/นางสาว................................... ตามทีค่ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ท าหน้าทีป่ระเมนิผลงาน
ทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า..(งานวจิยั/ผลงานทางวชิาการ             
ในลกัษณะอื่น/ต ารา/หนังสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่).. ในเกณฑ์ที่ มหาวทิยาลยั 
ก าหนด และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยัก าหนด  

ข. กรณีการเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัพะเยา ว่าดว้ย คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์และวธิกีารแต่งตัง้ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย ์(การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการทัว่ไป) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวธิทีี ่๓ ของคณะกรรมการ
พจิารณาต าแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัพะเยา ในการประชุมครัง้ที.่........เมื่อวนัที.่..................พจิารณาผลงาน
ทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว .................. แลว้เหน็ว่าผูข้อเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ
ตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยั ก าหนด  และมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด ดงันี้ 
  ๑. งานวจิยั.............เรื่อง (อยู่/ ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยั ก าหนด.............เรื่อง 
ไดแ้ก่ 

๑) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๑.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๒) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๒.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งานวจิยั เรื่อง............................................................................................. 
    ๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๓.๒) บทบาทหน้าที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  



 
 

  ๒. งานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิ ไดเ้สนอหลกัฐานแสดงการไดร้บัอา้งองิทางวชิาการ   
ประกอบดว้ย งานวจิยั จ านวน.........เรื่อง ไดร้บัการอา้งองิ...............รายการ พจิารณา (อยู่/ ไม่อยู่)......
ในเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

  ๓. ผูข้อ มคี่า Life-time h-index (Scopus) เท่ากบั......................พจิารณา (อยู่/ ไม่อยู่)..
ในเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

  ๔. โครงการวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (principal investigator) ไดร้บัทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบนั...................โครงการ (life-time) พจิารณา (อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยั 
ก าหนด 
 
  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ                
อนัประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น และกรณีที่ เผยแพร่ใน     
วารสารทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใด พร้อมทัง้ระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภท 
ตามลกัษณะการมสีว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบันี้ 
 

จงึเหน็...(สมควร/ ไม่สมควร)...ใหก้ าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.............................
เป็นต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์... ในสาขาวชิา...............................
ไดต้ัง้แต่วนัที.่.......................................ซึ่งเป็นวนัทีส่ภามหาวทิยาลยั...(ได้รบัเรื่อง/ ไดร้บัผลงานฉบบั
ปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อื่น ๆ ระบุ...) และให้น าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวทิยาลยัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ต าแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
           วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๔ มติสภามหาวิทยาลยั   
 

  สภามหาวทิยาลยัพะเยา.....................ในการประชุมครัง้ที.่.../..... เมื่อวนัที่................ 
เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไม่อนุมตั)ิ.... 

๑. ใหแ้ต่งตัง้นาย/นาง/นางสาว............................ใหด้ ารงต าแหน่ง (ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์ ในสาขาวชิา...................................... ไดต้ัง้แต่วนัที.่........................
ซึง่เป็นวนัทีส่ภามหาวทิยาลยั...(ไดร้บัเรื่อง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรุงสมบูรณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพ ์        
เผยแพร่/อื่น ๆ ระบุ......) 

๒. ส าหรบัต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์ ใหอ้ธกิารบดอีอกค าสัง่
แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑   

ส าหรบัต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรี              
เพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แ ต่งตัง้                      
นาย/นาง/นางสาว..................….….… ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา ............................... 
ได้ตัง้แต่วนัที่..........................ซึ่งเป็นวนัที่สภามหาวทิยาลยั...(ได้รบัเรื่อง/ ได้รบัผลงานฉบบัปรบัปรุง
สมบูรณ์/ ได้รบัผลงานฉบบัตีพมิพ์เผยแพร่/ อื่น ๆ ระบุ......) พร้อมส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ แบบค าขอ 
(แบบ มพ.ก.พ.อ. ๐๔) ผลงานทางวชิาการ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาก าหนดต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

 
 
 

    ลงชื่อ......................................................... 
              (...................................................) 
              ต าแหน่ง  นายกสภามหาวทิยาลยัพะเยา /เลขานุการสภามหาวทิาลยัพะเยา 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 

 
 
 
 
 
 

 


