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เอกสารแนบท้ายข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย คณุสมบติั หลกัเกณฑ ์และวิธีการแต่งตงัผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการทวัไป)  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 

๑. แบบคาํขอรบัการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการทวัไป 

ส่วนที ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวตัสิ่วนตวัและผลงานทางวชิาการ 

เพอืขอดาํรงตําแหน่ง............................................ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

โดยวธิ.ี......................... 

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

(เชยีวชาญ........................................................) 

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

สงักดัหลกัสตูร....................................สาขาวชิา........................... 

คณะ..................................มหาวทิยาลยัพะเยา........................................ 

-------------------------------- 
 
๑.  ประวตัสิ่วนตวั 

     ๑.๑ วนั.......... เดอืน......... ปีเกดิ…………… 

     ๑.๒ อายุ ....... ปี 

     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชอืคุณวุฒเิตม็พรอ้มสาขาวชิา โดยเรยีงจากคุณวุฒสิูงสุด

ตามลําดบั และกรณีสาํเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศใหร้ะบุเป็นภาษาองักฤษ) 

   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทจีบ   ชอืสถานศกึษาและประเทศ 

 ๑.๓.๑ 

 ๑.๓.๒ 

 ๑.๓.๓ 

 ๑.๓.๔ 

 ๑.๓.๕ 

         (ในกรณีทสีาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรอืง

วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัททีําเป็นสว่นของการศกึษาเพอืรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนันๆ ดว้ย) 
 



 
 

๒. ประวตักิารรบัราชการ 

     ๒.๑ ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง...................................................... รบัเงนิเดอืน........................บาท 

     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งอาจารย ์เมอืวนัท.ี...........เดอืน.............................พ.ศ. ............ 

     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา................. 

            เมอืวนัท.ี..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 

     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา.................... 

            เมอืวนัท.ี..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 

 (ในกรณีทเีคยบรรจุเขา้รบัราชการในตําแหน่งอนื หรอืเคยดํารงตําแหน่งอาจารยป์ระจาํ/อาจารยพ์เิศษ

ในสงักดัอนื ใหร้ะบุตําแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทดีาํรงตําแหน่งนันดว้ย 

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

๒.๕ ตําแหน่งอนื ๆ 

 ๒.๕.๑ 

 ๒.๕.๒ 

๒.๕.๓ 

๒.๕.๔ 

๒.๕.๕ 

๒.๖ การไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในทปีระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิและการไดร้บัการยกย่อง 

ระดบันานาชาต ิอนื ๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 

 ๒.๖.๑ 

 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 

๒.๖.๔ 

๒.๖.๕ 
 
๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานททีําโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 

    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัว่าปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 

 ระดบั  รายวชิาทสีอน  ช.ม./สปัดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

 

     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบเุรอืงทไีดร้บัทุนวจิยัในฐานะหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) และ 

แหล่งทุน ในระหว่างปีททีําการวจิยั และระยะเวลาทใีชใ้นแต่ละโครงการ) 



 
 

     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทใีชต่้อสปัดาห)์ 

 

 

     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทมีสี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทใีชต่้อสปัดาห)์ 

 

 

     ๓.๕ งานอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปรมิาณเวลาทใีชต่้อสปัดาห์) 

 

๔. ผลงานทางวชิาการ 

     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทเีสนอเพอืประกอบการพจิารณาตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์

 ๔.๑.๑  งานวจิยั  

          ๔.๑.๑.๑  …...........................................................................................  

   งานวจิยันีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

มาแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้  (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.....) 

 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 

   งานวจิยันีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

มาแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.....) 

 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 

   งานวจิยันีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

มาแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.....) 

 

 

 

 



 
 

๔.๑.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนื (ผลงานวชิาการเพอือุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 

เพอืพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้/ ผลงานวชิาการเพอืพฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 

(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 

ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสร้างสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 

ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถนิและสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 

  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนืนีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนด 

ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์มาแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

           

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนืนีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนด 

ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์มาแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

           

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนืนีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนด 

ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์มาแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 ๔.๑.๓  ตํารา หนังสอื หรอืบทความทางวชิาการ 

  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 

   ผลงานนีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์

มาแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 

 

 

       



 
 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานนีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์

มาแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

           

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานนีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์

มาแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ 

อนัประกอบด้วย ชอืผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชอืเรอืง แหล่งพมิพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเีผยแพร่ในวารสาร

ทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใด โดยระบุบทบาทหน้าทีของผลงานแต่ละประเภทตามลกัษณะการมี

ส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบงัคบันี พร้อมทงัระบุ จํานวนครงัทถีูกอ้างองิ 

(citation) และ Journal impact factor 

 ในกรณีทีมีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีของผู้ร่วมงานทุกคนว่า 

ทําในส่วนไหน อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผู้ขอ ผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก (first author) และผู้ประพนัธ์

บรรณกจิ (corresponding author) เพอืประกอบการพจิารณาดว้ย 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทเีสนอเพอืประกอบการพจิารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย ์

 ๔.๒.๑ งานวจิยั 

  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 

   งานวจิยันีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 

 



 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 

   งานวจิยันีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 

   งานวจิยันีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนื (ผลงานวชิาการเพอือุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 

เพอืพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้/ ผลงานวชิาการเพอืพฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 

(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 

ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสร้างสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 

ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถนิและสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 

  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนืนีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนด

ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนืนีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนด

ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 



 
 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนืนีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนด

ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

 ๔.๒.๓ ตําราหรอืหนงัสอื 

  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานนีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........) 

 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานนีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........)         

๔.๒.๔ เอกสารหลกัฐานสําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการตามวธิที ี๓ 
  ๔.๒.๔.๑  งานวจิยั 

๑) งานวจิยั เรอืง............................................................................................. 

    ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  

    ๑.๒) บทบาทหน้าท ี

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 

     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  



 
 

๒) งานวจิยั เรอืง............................................................................................. 

    ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  

    ๒.๒) บทบาทหน้าท ี

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 

     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งานวจิยั เรอืง............................................................................................. 

    ๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  

    ๓.๒) บทบาทหน้าท ี

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 

     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

  ๔.๒.๔.๒ งานวจิยัทไีดร้บัการอา้งองิจากฐานขอ้มลู Scopus จาํนวน...........เรอืง            

ไดร้บัการอา้งองิ..............รายการ พรอ้มทงัสง่เอกสารหลกัฐานทแีสดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอา้งองิ                 

ในฐานขอ้มลู Scopus 

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

             ๔.๒.๔.๔ โครงการวจิยัทผีูข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (principal investigator) ไดร้บัทุน

จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (life-time) พรอ้มทงัสง่เอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง

จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 

   ๑) โครงการวจิยั เรอืง...................................................................................... 

       ได้รบัทุนจาก.............................................................................................. 

       ๒) โครงการวจิยั เรอืง...................................................................................... 

       ได้รบัทุนจาก.............................................................................................. 

๓) โครงการวจิยั เรอืง...................................................................................... 

       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ 

อนัประกอบด้วย ชอืผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชอืเรอืง แหล่งพมิพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเีผยแพร่ในวารสาร

ทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใด โดยระบุบทบาทหน้าทีของผลงานแต่ละประเภทตามลกัษณะการมี

ส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบงัคบันี พร้อมทงัระบุ จํานวนครงัทถีูกอ้างองิ 

(citation) และ Journal impact factor 

 ในกรณีทีมีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทีของผู้ร่วมงานทุกคนว่า 

ทําในส่วนไหน อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผู้ขอ ผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก (first author) และผู้ประพนัธ์

บรรณกจิ (corresponding author) เพอืประกอบการพจิารณาดว้ย 



 
 

     ๔.๓ ผลงานทางวชิาการทเีสนอเพอืประกอบการพจิารณาตําแหน่งศาสตราจารย ์ 

 ๔.๓.๑ งานวจิยั 

  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 

   งานวจิยันีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 

 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 

   งานวจิยันีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........)    

       

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 

   งานวจิยันีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

และ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 
           

๔.๓.๒ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนื (ผลงานวชิาการเพอือุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 

เพอืพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้/ ผลงานวชิาการเพอืพฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 

(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 

ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสร้างสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 

ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถนิและสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนืนีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง

ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 

 

 



 
 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนืนีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง

ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั..........)    

        

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนืนีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่ง

ผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 
           

 ๔.๓.๓ ตําราหรอืหนงัสอื 

  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานนีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 

 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานนีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 

 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานนีเคยใชส้ําหรบัการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละ/

หรอืตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตําแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 

    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมอืปี พ.ศ.......  และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.........) 
           



 
 

 ๔.๓.๔ เอกสารหลกัฐานสาํหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการตามวธิที ี๓ 

  ๔.๓.๔.๑  งานวจิยั 

๑) งานวจิยั เรอืง............................................................................................. 

    ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  

    ๑.๒) บทบาทหน้าท ี

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 

     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๒) งานวจิยั เรอืง.............................................................................................    

๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 

                Quartile1       Quartile2  

    ๒.๒) บทบาทหน้าท ี

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 

     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งานวจิยั เรอืง............................................................................................. 

    ๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  

    ๓.๒) บทบาทหน้าท ี

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 

     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

  ๔.๓.๔.๒ งานวจิยัทไีดร้บัการอา้งองิจากฐานขอ้มลู Scopus จาํนวน.............เรอืง            

ไดร้บัการอา้งองิ....................รายการ พรอ้มทงัสง่เอกสารหลกัฐานทแีสดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอา้งองิ                 

ในฐานขอ้มลู Scopus 

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

             ๔.๓.๔.๔ โครงการวจิยัทผีูข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (principal investigator) ไดร้บัทุน

จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (life-time) พรอ้มทงัสง่เอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง

จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 

   ๑) โครงการวจิยั เรอืง......................................................................................  

       ไดร้บัทุนจาก.............................................................................................. 

       ๒) โครงการวจิยั เรอืง......................................................................................  

       ได้รบัทุนจาก.............................................................................................. 

   ๓) โครงการวจิยั เรอืง......................................................................................  

       ได้รบัทุนจาก.............................................................................................. 



 
 

ผลงานทางวชิาการทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ 

อนัประกอบดว้ย ชอืผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชอืเรอืง  แหล่งพมิพ ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีทเีผยแพร่ในวารสาร

ทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใด โดยระบุบทบาทหน้าทขีองผลงานแต่ละประเภทตามลกัษณะการมี

สว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบันี พรอ้มทงัระบุ จํานวนครงัทถีูกอา้งองิ 

(citation) และ Journal impact factor 

ในกรณทีมีผีูเ้ขยีนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าทขีองผูร่้วมงานทุกคนว่าทําในสว่นไหน 

อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 

(corresponding author) เพอืประกอบการพจิารณาดว้ย 

 

                ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งต้นเป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

          ลงชอื...............................................................เจ้าของประวตั ิ

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

                           ตําแหน่ง................................................................ 

วนัท.ี............เดอืน.............................พ.ศ. ......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผู้บงัคบับญัชา 

แบบประเมนิแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่ง...................................... 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

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

โดยวธิ.ี............................................. 

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

สงักดัหลกัสตูร....................................สาขาวชิา........................... 

คณะ.................................มหาวทิยาลยัพะเยา........................................ 

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

 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่ง...(ผูช่้วยศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารย/์

ศาสตราจารย)์..  แลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................

เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ.. (ครบถว้น/ไม่ครบถ้วน)...  
 

 

 

 

ลงชอื................................................... 

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

ตําแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเท่า.. 

วนัท.ี.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 

 

ความเหน็ผู้บงัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................

เป็นผู้มคีุณสมบตั ิ...(เขา้ข่าย/ ไม่เขา้ข่าย)...  ทจีะไดร้บัการแต่งตงัใหด้ํารงตําแหน่ง ... (ผูช่้วยศาสตราจารย์/ 

รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์... 

 

 

 

 

ลงชอื................................................... 

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

ตําแหน่ง................................................... 

วนัท.ี.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 



 
 

ส่วนที ๓ แบบประเมินผลการสอน 

 คณะอนุกรรมการเพอืประเมนิผลการสอน ในการประชุมครงัท.ี......./..........เมอืวนัท.ี........

ซึงได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประเมิน 

ผลการสอนรหสัวิชา..........................รายวิชา......................................ของ นาย/นาง/นางสาว

....................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดงักล่าวเป็นผู้มคีวาม....(ชํานาญ/ชํานาญพเิศษ).... 

ในการสอน มคีุณภาพ….(อยู่/ไม่อยู)่....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทสีภามหาวทิยาลยัพะเยากําหนด              

 

 

 

       ลงชอื........................................................... 

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

       ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพอืประเมนิผลการสอน 

         วนัท.ี.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที ๔ แบบสรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 

 

ตอนที ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุเพือทาํหน้าทีประเมินผลงาน  

   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพอืทําหน้าทปีระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา..............................................ในการประชุมครงัท.ี......../............. 

เมอืวนัท.ี....................รวม..........ครงั ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว........................ 

ซงึขอกําหนดตําแหน่งเป็น..(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์...ในสาขาวชิา...........

แลว้เหน็ว่า 

  ๑) งานวจิยั.........เรอืง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ทมีหาวทิยาลยักําหนด........เรอืง 

ไดแ้ก ่

   ๑.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 

   ๑.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั....................... 

 

  ๒) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนื (ผลงานวชิาการเพอือุตสาหกรรม/ ผลงานวชิาการ 

เพอืพฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้/ ผลงานวชิาการเพอืพฒันานโยบายสาธารณะ/ กรณีศกึษา 

(case study)/ งานแปล/ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั/ 

ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงานสร้างสรรคด์า้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 

ซอฟแวร/์ ผลงานรบัใชท้อ้งถนิและสงัคม/ ผลงานนวตักรรม) ............รายการ  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่).. 

ในเกณฑท์มีหาวทิยาลยักําหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 

   ๒.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 

   ๒.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 

 

  ๓) ตํารา/หนังสอื...........เล่ม  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์มีหาวทิยาลยักําหนด

.........เล่ม ไดแ้ก ่

   ๓.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 

   ๓.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 

 

  ๔) บทความทางวชิาการ............เรอืง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์มีหาวทิยาลยั

กําหนด......... เรอืง ไดแ้ก ่

   ๔.๑)........................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 

   ๔.๒).......................................................... คุณภาพอยู่ในระดบั...................... 

 

 



 
 

 ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างอิง                

อนัประกอบด้วยชือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชอืเรอืง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น และกรณีทเีผยแพร่ใน     

วารสารทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด พร้อมทงัระบุบทบาทหน้าทขีองผลงานแต่ละประเภท 

ตามลกัษณะการมสีว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบันี 

 

 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมเีนือหาเกียวกบัเรอืงอะไร  

ผลทีได้รบั การนําไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชียวชาญอย่างไร 

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

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

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

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

 

 

 

   ลงชอื.......................................................... 

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

         ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

        เพอืทาํหน้าทปีระเมนิผลงานทางวชิาการ 

       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

            วนัท.ี......เดอืน...................พ.ศ. ......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตอนที ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 

 

ก. กรณีทคีณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัพะเยา 

ในการประชุมครงัท.ี...........เมอืวนัท.ี.........................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ          

นาย/นาง/นางสาว................................... ตามทคีณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพอืทําหน้าทปีระเมนิผลงาน

ทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า..(งานวจิยั/ผลงานทางวชิาการ             

ในลกัษณะอนื/ตํารา/หนังสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่).. ในเกณฑท์มีหาวทิยาลยักําหนด 

และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามเกณฑท์ีมหาวทิยาลยักําหนด 

ข. กรณีการเสนอขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ ตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัพะเยา ว่าดว้ย คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์และวธิกีารแต่งตงัผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์

และศาสตราจารย ์(การขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการทวัไป) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวธิที ี๓ ของคณะกรรมการ

พจิารณาตําแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัพะเยา ในการประชุมครงัท.ี........เมอืวนัท.ี..................พจิารณาผลงาน

ทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว .................. แลว้เหน็ว่าผูข้อเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ

ตามเกณฑท์มีหาวทิยาลยั กําหนด และมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑท์มีหาวทิยาลยักําหนด ดงันี 

  ๑. งานวจิยั.............เรอืง (อยู่/ ไมอ่ยู่)...ในเกณฑท์มีหาวทิยาลยักําหนด.............เรอืง ไดแ้ก ่

๑) งานวจิยั เรอืง............................................................................................. 

    ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  

    ๑.๒) บทบาทหน้าท ี

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 

     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๒) งานวจิยั เรอืง............................................................................................. 

    ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  

    ๒.๒) บทบาทหน้าท ี

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 

     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งานวจิยั เรอืง............................................................................................. 

    ๓.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  

    ๓.๒) บทบาทหน้าท ี

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 

     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  



 
 

  ๒. งานวิจัยทีได้รับการอ้างอิง ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รับอ้างอิงทางวิชาการ   

ประกอบดว้ย งานวจิยั จํานวน.........เรอืง ไดร้บัการอ้างองิ...............รายการ พจิารณา (อยู่/ ไม่อยู่)......

ในเกณฑท์มีหาวทิยาลยักําหนด 

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

ในเกณฑท์มีหาวทิยาลยักําหนด 

  ๔. โครงการวจิยัทผีูข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (principal investigator) ไดร้บัทุนจากแหล่ง

ทุนภายนอกสถาบนั...................โครงการ (life-time) พจิารณา (อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ทมีหาวทิยาลัย

กําหนด 

  ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างอิง                

อนัประกอบด้วยชือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชอืเรอืง  แหล่งพมิพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น และกรณีทเีผยแพร่ใน     

วารสารทางวชิาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด พร้อมทงัระบุบทบาทหน้าทขีองผลงานแต่ละประเภท 

ตามลกัษณะการมสีว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยขอ้บงัคบันี 

 

จงึเหน็...(สมควร/ ไม่สมควร)...ใหก้ําหนดตําแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.............................

เป็นตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย)์... ในสาขาวชิา...............................

ได้ตงัแต่วนัท.ี.......................................ซงึเป็นวนัทสีภามหาวทิยาลยั...(ได้รบัเรอืง/ ไดร้บัผลงานฉบบั

ปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อืน ๆ ระบุ...) และให้นําเสนอทีประชุมสภา

มหาวทิยาลยัพะเยาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 

 

 

 

    ลงชอื....................................................... 

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

          ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ 

           วนัท.ี.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที ๕ มติสภามหาวิทยาลยั    
 

  สภามหาวทิยาลยัพะเยา.....................ในการประชุมครงัท.ี.../..... เมอืวนัท.ี............... 

เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไม่อนุมตั)ิ.... 

๑. ใหแ้ต่งตงันาย/นาง/นางสาว............................ใหด้ํารงตําแหน่ง (ผูช้่วยศาสตราจารย/์ 

รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์ ในสาขาวชิา...................................... ได้ตงัแต่วนัท.ี........................

ซงึเป็นวนัทสีภามหาวทิยาลยั...(ไดร้บัเรอืง/ ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรุงสมบูรณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพ ์        

เผยแพร่/อนื ๆ ระบุ......) 

๒. สําหรบัตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์ ใหอ้ธกิารบดอีอกคําสงั

แต่งตงับุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑   

สําหรบัตําแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพอืเสนอรัฐมนตรี              

เพือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง                      

นาย/นาง/นางสาว..................….….… ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา ............................... 

ได้ตงัแต่วนัท.ี.........................ซงึเป็นวนัทสีภามหาวทิยาลยั...(ได้รบัเรอืง/ ได้รบัผลงานฉบบัปรบัปรุง

สมบูรณ์/ ได้รบัผลงานฉบับตีพมิพ์เผยแพร่/ อนื ๆ ระบุ......) พร้อมส่งสําเนาคําสงัแต่งตงัคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒเิพอืทําหน้าทีประเมนิผลงานทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ แบบคําขอ 

(แบบ มพ.ก.พ.อ. ๐๓) ผลงานทางวชิาการ สาํเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ 

สาํเนารายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณากําหนดตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 

 

 

 

    ลงชอื......................................................... 

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

              ตําแหน่ง  นายกสภามหาวทิยาลยัพะเยา / เลขานุการสภามหาวทิยาลยัพะเยา 

         วนัท.ี.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 

 

 

 

 

 

 

 


