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เอกสารแนบท้ายประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบตั ิในการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีที่ ๓
หน้า
แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีที่ ๓

๑

ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย

๘

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย

๙

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ที่เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีที่ ๓
โดย คณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ และผลงานทางวิชาการ

๑๑

สรุปรายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีที่ ๓

๑๓

-๑เอกสารแนบท้ายประกาศสภามหาวิทยาลัย

แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีที่ ๓
ส่วนที่ ๑ แบบประวัติสว่ นตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์
ในสาขาวิชา
รหัส
อนุสาขาวิชา
รหัส
ของ (นาย / นาง / นางสาว)
 ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัด ภาควิชา
คณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 บางเขน  วิทยาเขตกําแพงแสน  วิทยาเขตศรีราชา  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๑. ประวัติส่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด
๑.๒ อายุ
ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ
และกรณีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
คุณวุฒิ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก

-๒-

๒. ประวัติการปฏิบัติงาน
๒.๑ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง
รับเงินเดือน/ค่าจ้าง
บาท
๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา
เมื่อ วันที่
เดือน
พ.ศ.
๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา
เมื่อ วันที่
เดือน
พ.ศ.
(ในกรณีที่เคยบรรจุเข้าทํางานในตําแหน่งอื่น หรือเคยดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา/อาจารย์พิเศษ
ในสังกัดอื่น ให้ระบุตําแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ดํารงตําแหน่งนั้นด้วย)
อายุงาน
ปี
เดือน
๒.๔ ตําแหน่งอื่นๆ
๒.๓.๑
๒.๓.๒
๒.๓.๓
๒.๓.๔
๒.๓.๕
๒.๕ การได้ รับเชิญ เป็นวิ ทยากรในที่ ประชุมวิชาการระดั บนานาชาติ และการได้ รับการกย่ องระดั บ
นานาชาติอื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี)
๒.๔.๑
๒.๔.๒
๒.๔.๓
๒.๔๔
๒.๔.๕
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ

รายวิชาที่สอน/
หน้าที่ที่คิดเทียบภาระงานสอน

ช.ม./สัปดาห์

จํานวนชั่วโมงทําการ/
ภาคการศึกษา

เปิดสอนภาค/
ปีการศึกษา

-๓-

๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และ
แหล่งทุน ในระหว่างปีที่ทารวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ)

. ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

๓.๕ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ งานวิจัย (เป็นงานวิจัยหลังจากดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)
๑) งานวิจัย เรื่อง
๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus เมื่อวันที่ …… เดือน ……. พ.ศ…
 Quartile1
 Quartile2
 Quartile3
 Quartile4
๑.๒) บทบาทหน้าที่
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
 ผู้มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)
๒) งานวิจัย เรื่อง
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
 Quartile3
 Quartile4
๒.๒) บทบาทหน้าที่
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
 ผู้มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)
๓) งานวิจัย เรื่อง
๓.๑)
การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
 Quartile3
 Quartile4

-๔-

๓.๒) บทบาทหน้าที่
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
 ผู้มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)
๔.๒ งานวิจัย จํานวน
เรื่อง ที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus โดยไม่นับการอ้างอิงตนเอง
จํานวนทั้งหมด
รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
Scopus
๔.๓ ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง มีค่า Life-time h-index จากฐานข้อมูล Scopus เท่ากับ
๔.๔ โครงการวิ จั ย หลั ก /โครงการวิ จั ย ย่อ ย ที่ ผู้ข อกํ า หนดตํ า แหน่ ง เป็น หั ว หน้ า โครงการ (Principal
investigator) ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน (Life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้า
สัญญา หรือ จดหมายรับรองจากแหล่งทุน หรือ เอกสารรับรองการได้รับทุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย
๑) โครงการวิจัย เรื่อง
ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
เอกสารหลักฐานที่แนบ  หน้าสัญญา  จดหมายรับรองจากแหล่งทุน
 เอกสารรับรองการได้รับทุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย
 อื่นๆ (ระบุ)
๒) โครงการวิจัย เรื่อง
ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
เอกสารหลักฐานที่แนบ  หน้าสัญญา  จดหมายรับรองจากแหล่งทุน
 เอกสารรับรองการได้รับทุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย
 อื่นๆ (ระบุ)
๓) โครงการวิจัย เรื่อง
ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
เอกสารหลักฐานที่แนบ  หน้าสัญญา  จดหมายรับรองจากแหล่งทุน
 เอกสารรับรองการได้รับทุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย
 อื่นๆ (ระบุ)
๔) โครงการวิจัย เรื่อง
ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
เอกสารหลักฐานที่แนบ  หน้าสัญญา  จดหมายรับรองจากแหล่งทุน
 เอกสารรับรองการได้รับทุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย
 อื่นๆ (ระบุ)
ในกรณีที่ความเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยไม่ชัดเจน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย

-๕-

ผลงานทางวิ ช าการทุ ก ประเภท ให้ เ สนอโดยเขี ย นตามหลั ก ของการเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ ง อั น
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลั กษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย พร้อมทั้ งระบุจํ านวนครั้งที่ถูกอ้ างอิ ง
(Citation) และ Journal impact factor
ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทําในส่วนไหน
อย่ า งไร และลงนามรั บ รองโดยผู้ ข อ ผู้ ป ระพั น ธ์ อั น ดั บ แรก (First author) และผู้ ป ระพั น ธ์ บ รรณกิ จ
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

เจ้าของประวัติ
)
เดือน

พ.ศ

ตารางสรุปรายการผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง.......................................
ในสาขาวิชา........................................ อนุสาขาวิชา...................................
ของ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................ภาควิชา........................................................คณะ..................................................

เอกสาร
ลําดับ
หมายเลข

ชื่อวารสาร

ชื่อฐานข้อมูล

กลุ่มการจัด จํานวนครั้ง ค่า Impact
อันดับวารสาร การอ้างอิง
Factor
(Scopus) (Citation) (ปีล่าสุด)

บทบาทหน้าที่ใน
ผลงาน

-๕-

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อบทความวิจยั

ปีที่
ตีพิมพ์

-๖-

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา
แบบประเมินแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง โดยวิธีที่ ๓
 รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์
ในสาขาวิชา
รหัส
อนุสาขาวิชา
รหัส
ของ (นาย / นาง / นางสาว)
สังกัด ภาค/สาขาวิชา
คณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ แล้ว
เห็นว่า  นาย  นาง  นางสาว
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด

ลงชื่อ .
(
ตําแหน่ง หัวหน้าภาค/สาขาวิชา
วันที่
เดือน

)
พ.ศ.

ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  นาย  นาง  นางสาว
.
เป็นผู้มีคุณสมบัติ  เข้าข่าย  ไม่เข้าข่าย ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  รองศาสตราจารย์
 ศาสตราจารย์

ลงชื่อ .
(
ตําแหน่ง คณบดี
วันที่

)
.
เดือน

พ.ศ.

-๗-

การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่
พิจารณาผลงานทางวิชาการของ (นาย/นาง/นางสาว)
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ และผลงานทางวิชาการ แล้วเห็นว่าผู้ขอ
เป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์กําหนด ดังนี้
๑) งานวิจัย
เรื่อง พิจารณา
 อยู่  ไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนด
๒) งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ได้เสนอหลักฐานแสดงการได้รับอ้างอิงทางวิชาการ โดยไม่นับการ
อ้างอิงตนเอง ประกอบด้วย งานวิจัย จํานวน
เรื่อง ได้รับการอ้างอิง
รายการ พิจารณา
 อยู่  ไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด
๓) มีค่า Life-time h-index จากฐานข้อมูล Scopus เท่ากับ
พิจารณา
 อยู่  ไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด
๔) โครงการวิ จั ยที่ ผู้ ข อเป็ นหั วหน้า โครงการ (Principal investigator) ได้ รับ ทุ น จากแหล่ ง ทุ น
ภายนอกสถาบันจํานวน
โครงการ (Life-time) พิจารณา
 อยู่  ไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด
ผลงานทางวิ ช าการทุ ก ประเภท ให้ เ สนอโดยเขี ย นตามหลั ก ของการเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ ง อั น
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
จึงเห็น  สมควร  ไม่สมควร ให้กําหนดตําแหน่ง (นาย/นาง/นางสาว)
เป็นตําแหน่ง  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
อนุสาขาวิชา
ได้ตั้งแต่วันที่
ซึ่งเป็นวันที่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเรื่อง
และให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ลงชื่อ .
(
)
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่
เดือน
พ.ศ.

-๘-

เอกสารแนบท้ายประกาศสภามหาวิทยาลัย

ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย
๑. ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) หรือ ผู้มีส่วนสําคัญ
ทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) ในเรื่องนั้น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หมายถึง ผู้ที่มีชื่อในผลงานวิชาการเป็นชื่อแรก
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็นเรื่องราว แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทาง
วิชาการที่ประกอบด้วย การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ รวมทั้งทําหน้าที่รับผิดชอบ
ติดต่อกับบรรณาธิการ
ผู้มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท
มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contribution) ด้วยความเชี่ยวชาญจําเพาะในสาขาวิชา
ของตนเอง และความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบการวิจัย (Research design) หรือการออกแบบงาน
วิชาการนั้นๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) สรุปผล และให้ข้อเสนอแนะ
๒. ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย ต้องมีลักษณะดังนี้
๒.๑. กรณีงานวิจัยผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณ
กิจ (Corresponding author) หรือ ผู้มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) ใน
เรื่องนั้น
๒.๒. ผู้ขอกําหนดตําแหน่งจะต้องยื่นแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
ประเภทงานวิจัยทุกผลงาน (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
๒.๓ การลงนามรั บ รองการมี ส่ ว นร่ ว มในผลงานทางวิ ช าการ ต้ อ งมี ก ารลงนามโดยผู้ ข อ
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เพื่อรับรองบทบาท
หน้าที่ การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทําในส่วนไหน
อย่างไร เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็น
จริง จะถือว่าการกระทําของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรม ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ และให้มหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยต่อไป
๒.๔ กรณีงานวิจัยที่เผยแพร่อันเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ผู้ขอทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ผู้ขอต้องเป็นผู้ริเริ่ม กํากับดูแล และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะห์และสังเคราห์ผลการวิจัยนั้น

-๙-

เอกสารแนบท้ายประกาศสภามหาวิทยาลัย

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย

๑) ชื่อผลงาน เรื่อง
๒) สถานะผู้ขอในผลงาน
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
 ผู้มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)
๓) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
 Quartile3
 Quartile4
๔) รายละเอียดการมีส่วนร่วม
ก.
ข.

ค.
ง.
จ.
ฉ.

ช.

รายละเอียดการมีส่วนร่วม
ความคิดริเริ่ม (Idea) และสมมุติฐาน
การปฏิบั ติก ารวิ จั ย การมี ส่ ว นร่ว มในการออกแบบ การ
ทดลอง การทดสอบ เครื่องมือวัด วิธีการเก็บข้อมูล และ
Criteria
การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล
การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ผ ล การแสดง การเปรี ย บเที ย บกั บ
ข้อสรุปหรือองค์ความรู้หรือทฤษฎีเดิม
การมีส่วนร่วมในการเขียน manuscript ผลงานสร้างสรรค์
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น
การให้ ก ารสนั บ สนุ น specimens, study cohort, โลจิ
สติกส์ ทุนวิจัย (โปรดระบุแหล่งทุน เงินทุน และปีที่ได้รับ)
เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์
อื่นๆ

บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

- ๑๐ -

ผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (เนื่องจากไม่มีการแบ่งส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ ดังนั้น บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ผู้ขอระบุจะมีผลต่อการพิจารณาผลงาน)

ลงชื่อ .
(

)
ผู้ขอตําแหน่ง

ลงชื่อ .
(

)
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

ลงชื่อ .
(
)
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

- ๑๑ -

เอกสารแนบท้ายประกาศสภามหาวิทยาลัย

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ที่เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีที่ ๓
โดย คณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ และผลงานทางวิชาการ
คณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรม จรรยาบรรณทาง และผลงานทางวิชาการ ได้ตรวจสอบผลงานทาง
วิชาการของ (นาย/นาง/นางสาว)
ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ โดยวิธีที่ ๓ เป็น  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
อนุสาขาวิชา
แล้วเห็นว่า
๑. งานวิจัย จํานวน
เรื่อง
 อยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน
เรื่อง ได้แก่
๑) งานวิจัย เรื่อง
๑.๑) เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
 Quartile3
 Quartile4
๑.๒) บทบาทหน้าที่
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
 ผู้มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)
๒) งานวิจัย เรื่อง
๒.๑) เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
 Quartile3
 Quartile4
๒.๒) บทบาทหน้าที่
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
 ผู้มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)
 ไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน

เรื่อง ได้แก่

๑) งานวิจัย เรื่อง
๑.๑) เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
 Quartile3
 Quartile4
๑.๒) บทบาทหน้าที่
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
 ผู้มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

- ๑๒ -

๒) งานวิจัย เรื่อง
๒.๑) เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
 Quartile1
 Quartile2
 Quartile3
 Quartile4
๒.๒) บทบาทหน้าที่
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
 ผู้มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)
๒) งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus โดยไม่นับการอ้างอิงตนเอง ได้เสนอเอกสาร
หลักฐานแสดงการได้รับอ้างอิงทางวิชาการ ประกอบด้วยงานวิจัย จํานวน
เรื่อง ได้รับการอ้างอิง
จํานวน
รายการ (ณ วันที่ยื่นขอ) ได้รับการอ้างอิง จํานวน
รายการ (ณ วันที่ตรวจสอบ)
พิจารณาแล้ว
 อยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด
 ไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด
๓) มีค่า Life-time h-index ในฐานข้อมูล Scopus เท่ากับ
(ณ วันที่ยื่นขอ) และมีค่า
เท่ากับ
(ณ วันที่ตรวจสอบ) พิจารณาแล้ว
 อยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด
 ไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด
๔) โครงการวิจัยที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ/โครงการย่อย (Principal investigator) ได้รับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกสถาบัน (Life-time) พร้อมเสนอเอกสารหลักฐานการได้รับทุน จํานวน
โครงการ
และโครงการที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ จํานวน
โครงการ เนื่องจาก.............................................................
พิจารณาแล้ว
 อยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด
 ไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด
จึงเห็นว่าจริยธรรม จรรยาบรรณ และผลงานทางวิชาการ ของ (นาย/นาง/นางสาว)
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด สําหรับตําแหน่ง  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์
ในสาขาวิชา
อนุสาขาวิชา
ลงชื่อ .
(
)
กรรมการตรวจสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ
และความถูกต้องของผลงาน
วันที่
เดือน
พ.ศ.

- ๑๓ -

สรุปรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีที่ ๓
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ (เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี)
หัวหน้า
Life-time
โครงการวิจัย
Citation
สาขา (ตามที่
Life-time
จากแหล่งทุน
งานวิจัย (Scopus)
(ไม่นับที่อ้างอิง
ก.พ.อ. /สภา
h-index
ภายนอกสถาบัน
หลังแต่งตั้ง ผศ.
ตนเอง)
(Scopus)
มก.กําหนด)
(Life-time)
(Scopus)
โครงการ
รายการ
500
8
5
วิทยาศาสตร์/
10 เรื่อง
เทคโนโลยี/
(Q1/Q2)
วิศวกรรม/
โดย 5 เรื่อง เป็น 1st author
หรือ corres. author
การแพทย์/อื่น ๆ
บริหารธุรกิจ/
5 เรื่อง
150
4
5
เศรษฐศาสตร์/
โดย 3 เรื่อง เป็น 1st author
อื่น ๆ
หรือ corres. author
ตําแหน่งศาสตราจารย์ (เป็นรองศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี)
Life-time
หัวหน้า
Citation
โครงการวิจัย
สาขา (ตามที่
Life-time
งานวิจัย (Scopus)
(ไม่นับที่อ้างอิง
จากแหล่งทุน
ก.พ.อ. /สภามก.
h-index
หลังแต่งตั้ง รศ.
ตนเอง)
ภายนอกสถาบัน
กําหนด)
(Scopus)
(Scopus)
(Life-time)
รายการ
โครงการ
วิทยาศาสตร์/
10 เรื่อง
1,000
18
10
เทคโนโลยี/
(Q1/Q2)
วิศวกรรม/
โดยผู้ขอต้องเป็น 1st author
การแพทย์/อื่น ๆ
หรือ corres. author
10 เรื่อง
บริหารธุรกิจ
8
10
บริหารธุรกิจ/
เศรษฐศาสตร์ /
โดยผู้ขอต้องเป็น 1st author
500
อื่น ๆ
หรือ corres. author
เศรษฐศาสตร์
200

แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีที่ ๓ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ ๑ แบบประวัติสว่ นตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ง  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์
ในสาขาวิชา
รหัส
อนุสาขาวิชา
รหัส
ของ (นาย / นาง / นางสาว)
 ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัด ภาควิชา
คณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 บางเขน  วิทยาเขตกําแพงแสน  วิทยาเขตศรีราชา  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๑. ประวัติส่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด
๑.๒ อายุ
ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ
และกรณีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก

๒. ประวัติการปฏิบัติงาน
๒.๑ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง
รับเงินเดือน/ค่าจ้าง
๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา
เมื่อ วันที่
เดือน
พ.ศ.
๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา
เมื่อ วันที่
เดือน
พ.ศ.

บาท

-๒-

(ในกรณีที่เคยบรรจุเข้าทํางานในตําแหน่งอื่น หรือเคยดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา/อาจารย์พิเศษ
ในสังกัดอื่น ให้ระบุตําแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ดํารงตําแหน่งนั้นด้วย)
อายุงาน
ปี
เดือน
๒.๔ ตําแหน่งอื่นๆ
๒.๓.๑
๒.๓.๒
๒.๓.๓
๒.๓.๔
๒.๓.๕
๒.๕ การได้ รับ เชิ ญ เป็ น วิท ยากรในที่ ป ระชุม วิช าการระดั บ นานาชาติ และการได้รับ การกย่ อ งระดั บ
นานาชาติอื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี)
๒.๔.๑
๒.๔.๒
๒.๔.๓
๒.๔๔
๒.๔.๕
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ

รายวิชาที่สอน/
หน้าที่ที่คิดเทียบภาระงานสอน

ช.ม./สัปดาห์

จํานวนชั่วโมงทําการ/
ภาคการศึกษา

เปิดสอนภาค/
ปีการศึกษา

๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ได้รับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ (Principal investigator) และ
แหล่งทุน ในระหว่างปีที่ทารวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ)
. ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

๓.๕ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

-๓-

๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ งานวิจัย (เป็นงานวิจัยหลังจากดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)
๑) งานวิจัย เรื่อง
๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus เมื่อวันที่ …… เดือน ……. พ.ศ…
 Quartile1
 Quartile2
 Quartile3
 Quartile4
๑.๒) บทบาทหน้าที่
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
 ผู้มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)
๒) งานวิจัย เรื่อง
๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus เมื่อวันที่ …… เดือน ……. พ.ศ…
 Quartile1
 Quartile2
 Quartile3
 Quartile4
๒.๒) บทบาทหน้าที่
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
 ผู้มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)
๓) งานวิจัย เรื่อง
๓.๑)การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล Scopus เมื่อวันที่ …… เดือน ……. พ.ศ…
 Quartile1
 Quartile2
 Quartile3
 Quartile4
๓.๒) บทบาทหน้าที่
 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
 ผู้มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)
๔.๒ งานวิจัย จํานวน
เรื่อง ที่ ได้ รับ การอ้างอิงจากฐานข้อมู ล Scopus โดยไม่ นั บการอ้ างอิง
ตนเอง จํานวนทั้งหมด
รายการ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล Scopus
๔.๓ ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง มีค่า Life-time h-index จากฐานข้อมูล Scopus เท่ากับ
๔.๔ โครงการวิ จั ย หลั ก /โครงการวิจั ย ย่ อ ย ที่ ผู้ ข อกํ าหนดตํ าแหน่ งเป็ น หั วหน้ าโครงการ (Principal
investigator) ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน (Life-time) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน เช่น หน้า
สัญญา หรือ จดหมายรับรองจากแหล่งทุน หรือ เอกสารรับรองการได้รับทุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย
๑) โครงการวิจัย เรื่อง
ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
เอกสารหลักฐานที่แนบ  หน้าสัญญา  จดหมายรับรองจากแหล่งทุน
 เอกสารรับรองการได้รับทุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย
 อื่นๆ (ระบุ)
๒) โครงการวิจัย เรื่อง

-๔-

ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
เอกสารหลักฐานที่แนบ  หน้าสัญญา  จดหมายรับรองจากแหล่งทุน
 เอกสารรับรองการได้รับทุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย
 อื่นๆ (ระบุ)
๓) โครงการวิจัย เรื่อง
ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
เอกสารหลักฐานที่แนบ  หน้าสัญญา  จดหมายรับรองจากแหล่งทุน
 เอกสารรับรองการได้รับทุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย
 อื่นๆ (ระบุ)
๔) โครงการวิจัย เรื่อง
ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
เอกสารหลักฐานที่แนบ  หน้าสัญญา  จดหมายรับรองจากแหล่งทุน
 เอกสารรับรองการได้รับทุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย
 อื่นๆ (ระบุ)
ในกรณี ที่ความเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยไม่ชัดเจน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิ ช าการทุ ก ประเภท ให้ เสนอโดยเขี ย นตามหลั ก ของการเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ ง อั น
ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละประเภทตาม
ลัก ษณะการมี ส่ วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ าย พร้อ มทั้ งระบุ จํ านวนครั้งที่ ถู ก อ้างอิ ง
(Citation) และ Journal impact factor
ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าทําในส่วนไหน
อย่ า งไร และลงนามรั บ รองโดยผู้ ข อ ผู้ ป ระพั น ธ์ อั น ดั บ แรก (First author) และผู้ ป ระพั น ธ์ บ รรณกิ จ
(Corresponding author) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

เจ้าของประวัติ
)
เดือน

พ.ศ

ตารางสรุปรายการผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง....................................... โดยวิธีที่ 3 พ.ศ. 2563
ในสาขาวิชา........................................ อนุสาขาวิชา...................................
ของ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................ภาควิชา........................................................คณะ..................................................
เอกสาร
ลําดับ
หมายเลข

ชื่อวารสาร

ชื่อฐานข้อมูล

กลุ่มการจัด จํานวนครั้ง ค่า Impact
อันดับวารสาร การอ้างอิง
Factor
(Scopus) (Citation) (ปีล่าสุด)

บทบาทหน้าที่ใน
ผลงาน

-๕-

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อบทความวิจยั

ปีที่
ตีพิมพ์

-๖-

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา
แบบประเมินแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง โดยวิธีที่ ๓
 รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์
ในสาขาวิชา
รหัส
อนุสาขาวิชา
รหัส
ของ (นาย / นาง / นางสาว)
สังกัด ภาค/สาขาวิชา
คณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ แล้ว
เห็นว่า  นาย  นาง  นางสาว
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด
ลงชื่อ .
(
ตําแหน่ง หัวหน้าภาค/สาขาวิชา
วันที่
เดือน

)
พ.ศ.

ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  นาย  นาง  นางสาว
.
เป็นผู้มีคุณสมบัติ  เข้าข่าย  ไม่เข้าข่าย ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  รองศาสตราจารย์
 ศาสตราจารย์
ลงชื่อ .
(
ตําแหน่ง คณบดี
วันที่

)
.
เดือน

พ.ศ.

แบบที่ 4
แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรม จรรยาบรรณและผลงานทางวิชาการ
ใช้ประกอบการขอตําแหน่ง
 รองศาสตราจารย์
 ศาสตราจารย์
สาขาวิชา........................................  โดยวิธีที่ 3
ของ นาย .......................... .............................
 ข้าราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา.................. สาขาวิชา………………..
คณะ……………………………………………………………..
รายชื่อกรรมการตรวจสอบจริยธรรม จรรยาบรรณและผลงานทางวิชาการ เพือ่ แต่งตัง้ บุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
โดยวิธีที่ 3 ดังนี้
หน้า ลําดับที่
1. ........ .........
2. ........ .........
3. ........ .........
4. ........ .........
5. ........ .........
6. ........ .........
7. ........ .........
8. ........ .........
9. ........ .........
10. ........ .........

ชือ่ -นามสกุล
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................

ตําแหน่ง
คุณวุฒิ
.............. .......................
.............. .......................
.............. .......................
.............. .......................
.............. .......................
.............. .......................
.............. .......................
.............. .......................
.............. .......................
.............. .......................

สาขาเชี่ยวชาญ
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

จากสถาบัน
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

ลงชื่อ........................................................
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ…………………….)
ประธานคณะกรรมการ
วันที่......... …………………. พ.ศ. 2564
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที.่ ...................... เมื่อวันที่........................................
มีมติอนุมัติแต่งตั้ง................................................ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และแต่งตั้งรายที่..........................
...................................เป็นกรรมการ ฯ
ลงชื่อ........................................................
(......................................................)
หมายเหตุ....................................................................
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
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