
ก.พ.อ.๐๓ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   

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

๑. แบบค าขอรบัการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวตัสิ่วนตวัและผลงานทางวชิาการ 
เพื่อขอด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/ รองศาสตราจารย ์/ ศาสตราจารย)์ 
โดยวธิปีกต ิ

ในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (๑๘๐๖) อนุสาขาวชิาสารสนเทศและการสื่อสาร (๑๘๐๖๐๑) 
(เชีย่วชาญในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

ของ  นายปรชัญา นวนแกว้ 
สงักดั สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัพะเยา 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวตัสิ่วนตวั 
     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ  วนัเสารท์ี ่๓๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
     ๑.๒ อาย ุ    ๔๑ ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (เรยีงจากวุฒสิงูสุดตามล าดบั) 
 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 
 
 ๑.๓.๑ ปร.ด. (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ ๒๕๖๑  มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  

ประเทศไทย 
 

  Doctoral Dissertation  
  Nuankaew, P. (2017). Online Mentoring Model by Matching of Compatible 
Different Attributes. Doctoral dissertation, Computer Engineering, School of Information 
Technology, Mae Fah Luang University.  
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 ๑.๓.๒ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) ๒๕๕๑  มหาวทิยาลยันเรศวร 
        ประเทศไทย 
 

การศึกษาอิสระปริญญาโท  
  ปรชัญา นวนแกว้. (๒๕๕๐). การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาออนไลน์ 
กรณศีกึษา คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร. (การศกึษาอสิระปรญิญาโท, 
มหาวทิยาลยันเรศวร, พษิณุโลก).  
 
 ๑.๓.๓ กศ.บ. (เทคโนโลยทีางการศกึษา) ๒๕๔๔ มหาวทิยาลยันเรศวร 
        ประเทศไทย 
 
 (ในกรณทีีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาใด ๆ ใหร้ะบุหวัขอ้เรือ่ง
วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่ าเป็นส่วนของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ ๆ ดว้ย 
   
 
๒. ประวตักิารรบัราชการ 
     ๒.๑ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง อาจารย ์รบัเงนิเดอืน ๓๒,๔๓๐ บาท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์เมือ่วนัที ่๒๕ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ๒.๓ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูช้่วยศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา -     . 
           เมือ่วนัที ่  -   เดอืน - พ.ศ.    -    . 
     ๒.๔ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรองศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา -     . 
           เมือ่วนัที ่  -   เดอืน - พ.ศ.    -    . 

 (ในกรณทีีเ่คยบรรจเุขา้รบัราชการในต าแหน่งอื่น หรอืเคยด ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ า/อาจารย์
พเิศษในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต าแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ารงต าแหน่งนัน้ดว้ย) 
           อายรุาชการ ๕ ปี ๑๐ เดอืน    

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑  เคยด ารงต าแหน่ง   ผูช้่วยสอน  

สงักดัสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์คลื่อนที ่ 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
มหาวทิยาลยัพะเยา 

 ๒.๕.๒  เคยด ารงต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ า  
สงักดัสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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 ๒.๕.๓  เคยด ารงต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ า  
สงักดัสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
คณะคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 ๒.๕.๔  เคยด ารงต าแหน่ง   นกัวชิาการโสตทศันูปกรณ์  
สงักดัส านกังานเลขานุการคณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 
๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัว่าปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
ระดบั รายวชิาทีส่อน ช.ม./สปัดาห ์ เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 

ปรญิญาโท ๒๓๖๗๑๑ การจดัการระบบสารสนเทศ
ส าหรบัองคก์รดจิทิลั 

๖ / ๑๕ ภาคตน้ / ๒๕๖๒ 

ปรญิญาตร ี ๒๒๑๑๑๐ เทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน
ทางธุรกจิ  

๑๐ / ๘ ภาคตน้ / ๒๕๖๒ 

ปรญิญาตร ี ๒๒๒๑๒๒ การออกแบบการปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพวิเตอร ์

๔ / ๑๕ ภาคตน้ / ๒๕๖๒ 

ปรญิญาโท ๒๒๑๑๑๐ เทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน
ทางธุรกจิ  

๒ / ๒ ภาคปลาย / ๒๕๖๑ 

ปรญิญาตร ี ๒๒๑๒๐๓ เทคโนโลยเีพื่องานประยกุต์ทาง
ธุรกจิ 

๔ / ๑๕ ภาคปลาย / ๒๕๖๑ 

ปรญิญาตร ี ๒๒๑๑๑๐ เทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน
ทางธุรกจิ  

๑๐ / ๑๑ ภาคตน้ / ๒๕๖๑ 

 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีท่ าการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 

งานวจิยั ระยะเวลา 
ปรชัญา นวนแกว้, สุดารตัน์ อาจหาญ, สุขชาตร ีประสมสุข, สุพรรณ์ 

ทองเพชร และพพิฒัน์พงษ์ แซ่พู่. (๒๕๖๒). การวเิคราะห์
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วชุมชน เพือ่การพฒันา
ชุมชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวธิ ีในอ าเภอภกูามยาว จงัหวดั
พะเยา. พะเยา: คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, 
มหาวทิยาลยัพะเยา. 

๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถงึ  
๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 

* โครงการวจิยัน้ีไดร้บัทุน (งบประมาณ) เพื่อสนบัสนุนโมเดลเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศเพื่อการพฒันา
รากฐานชุมชนทีย่ ัง่ยนื ภายใตโ้ครงการท านุบ ารงุศลิปะวฒันธรรม จากมหาวทิยาลยัพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามสญัญาเลขที ่ท ๖๒๑๑๐๓๗ 
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งานวจิยั ระยะเวลา 
วงษ์ปัญญา นวนแกว้ และปรชัญา นวนแกว้. (๒๕๖๒). การศกึษาปัจจยั

และพฒันารปูแบบความสมัพนัธ ์ระหว่างบรบิทของผูเ้รยีน
และหลกัสตูร ในระดบัปรญิญาตร.ี มหาสารคาม:  
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม. พะเยา: คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสื่อสาร, มหาวทิยาลยัพะเยา. 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถงึ  
๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 

ปรชัญา นวนแกว้. (๒๕๖๒). สถานการณ์การออกกลางคนัของนิสติ
สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ณ มหาวทิยาลยัพะเยา  
ประเทศไทย. พะเยา: คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสื่อสาร, มหาวทิยาลยัพะเยา. 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถงึ  
๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 

ปรชัญา นวนแกว้, วงษ์ปัญญา นวนแกว้, ฆณการ ภณัณพิงส,์ ศศธิร  
อิม่วุฒ,ิ และสทิธชิยั บุษหมัน่. (๒๕๖๒). การศกึษาตน้แบบ
นิสติในรปูแบบการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายของผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน ณ มหาวทิยาลยัพะเยา ประเทศไทย.  
พะเยา: คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวทิยาลยัพะเยา. มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, กรงุเทพฯ:  
คณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั
ราชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจกัรพงษภวูนารถ. 
นครราชสมีา: คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล. 
มหาสารคาม: คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม. 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถงึ  
๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 

วงษ์ปัญญา นวนแกว้ และปรชัญา นวนแกว้ (๒๕๖๒). การพฒันา 
แอพพลเิคชนัแนะน าสถาบนัการศกึษาส าหรบันกัเรยีน
ระดบัอุดมศกึษา. มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. พะเยา: คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวทิยาลยัพะเยา.  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถงึ  
๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑ 

* โครงการวจิยัไดร้บัทุนสนับสนุนจากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
ปรชัญา นวนแกว้. (๒๕๕๘). ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษา

ในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรเ์คลือ่นที ่มหาวทิยาลยัพะเยา. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวทิยาลยัพะเยา. 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถงึ  
๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘ 
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     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
 วทิยากร โครงการอบรมครหูลกัสตูรการพฒันาคุณภาพการศกึษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ความรว่มมอืระหว่างส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนและ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิปรมิาณเวลา ๗๒ ชัว่โมง 

 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สี่วนรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 

งานบรหิาร ระยะเวลา 
 ต าแหน่ง หวัหน้าสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ตามค าสัง่
มหาวทิยาลยัพะเยา เลขที ่๑๒๓๖/๒๕๖๒ ลงวนัที ่ 
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และค าสัง่มหาวทิยาลยัพะเยา  
เลขที ่๒๑๐๓/๒๕๖๒ ลงวนัที ่๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถงึ  
๓๐ มถุินายน ๒๕๖๒ 
(ภาระงานบรหิาร ๒๐ 
ชัว่โมงท างาน/สปัดาห)์ 

 ต าแหน่ง หวัหน้าสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ตามค าสัง่
มหาวทิยาลยัพะเยา เลขที ่๒๖๗/๒๕๕๙ ลงวนัที ่ 
๔ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ และค าสัง่มหาวทิยาลยัพะเยา 
เลขที ่๑๓๓๔/๒๕๕๙ ลงวนัที ่๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ถงึ  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
(ภาระงานบรหิาร ๒๐ 
ชัว่โมงท างาน/สปัดาห)์ 

 ต าแหน่ง หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์คลื่อนที ่ 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ตามค าสัง่
มหาวทิยาลยัพะเยา เลขที ่๕๔๔/๒๕๕๘ ลงวนัที ่ 
๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ และค าสัง่มหาวทิยาลยัพะเยา  
เลขที ่๒๕๐๑/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ ถงึ  
๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘ 
(ภาระงานบรหิาร ๒๐ 
ชัว่โมงท างาน/สปัดาห)์ 

 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงานและปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 
  - 
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๔. ผลงานทางวชิาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวจิยั 
          ๔.๑.๑.๑  บทความวจิยัเรือ่ง Students Model in Different Learning Styles of 
Academic Achievement at the University of Phayao, Thailand 

Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong, K., Imwut, S., & Bussaman, S. (2019). Students 
Model in Different Learning Styles of Academic Achievement at the University of 
Phayao, Thailand. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 
14(12), 133–157.  

ผลงานวจิยันี้ไดร้บัการเผยแพรต่พีมิพแ์ละเผยแพร ่เมือ่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
ผลงานวจิยันี้ไดร้บัการเผยแพรต่พีมิพใ์นฐานขอ้มลู SCOPUS 
ผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์สี่วนรว่มในผลงานวจิยั รอ้ยละ ๘๐ และ

มหีน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบหลกั (First Author) 
ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์

มาแลว้หรอืไม่ 
 ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั............
ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

 

  ๔.๑.๑.๒  บทความวจิยัเรือ่ง Mobile Applications for the Prediction of Learning 
Outcomes for Learning Strategies and Learning Achievement in Lifelong Learning 

Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong, K., & Bussaman, S. (2018). Mobile Applications 
for the Prediction of Learning Outcomes for Learning Strategies and Learning 
Achievement in Lifelong Learning. In M. E. Auer, D. Guralnick, & I. Simonics (Eds.), 
Teaching and Learning in a Digital World (pp. 400–412). Cham: Springer International 
Publishing. 

ผลงานวจิยัน้ีไดน้ าเสนอในรายงานสบืเนื่องการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ
ICL2017–Teaching and Learning in a Digital World (20th International Conference on Interactive 
Collaborative Learning, and 46th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy, from 
27-29 September 2017, at Aquincum Hotel, Budapest, Hungary.) 
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ผลงานวจิยันี้ไดร้บัการเผยแพรต่พีมิพแ์ละเผยแพร ่เมือ่ ๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑ 
ผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์สี่วนรว่มในผลงานวจิยั รอ้ยละ ๘๐ และ

มหีน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบหลกั (First Author) 

ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 

 ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

          ๔.๑.๑.๓  บทความวจิยัเรือ่ง The Study of the Factors and Development of 
Educational Model: The Relationship between the Learner Context and the Curriculum Context 
in Higher Education  

Nuankaew, W., & Nuankaew, P. (2019). The Study of the Factors and Development of 
Educational Model: The Relationship between the Learner Context and the 
Curriculum Context in Higher Education. International Journal of Emerging 
Technologies in Learning (IJET), 14(21), 205–226. 

ผลงานวจิยันี้ไดร้บัการเผยแพรต่พีมิพแ์ละเผยแพร ่เมือ่ ๑๑ สงิหาคม ๒๕๖๒ 
ผลงานวจิยัน้ีไดร้บัการเผยแพรต่พีมิพใ์นฐานขอ้มลู SCOPUS 
ผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์สี่วนรว่มในผลงานวจิยั รอ้ยละ ๕๐ และ

มหีน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานหลกั (Corresponding Author) 
ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์

มาแลว้หรอืไม่ 
 ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

(กรณงีานวจิยัทีม่ลีกัษณะเป็นงานทีเ่กีย่วเนื่องสอดคลอ้งกนั หรอืงานวจิยัทีเ่ป็นชุดโครงการ
หรอืงานวจิยัทีด่ าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวจิยัตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้เป็นงานวจิยั
เกีย่วกบัเรือ่งใดหรอืมคีวามเกีย่วเนื่องสอดคลอ้งกนัอยา่งไร และผูข้อเป็นผูด้ าเนินการหลกัในงานวจิยัเรือ่งใด
มาประกอบการพจิารณาดว้ย 
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 ๔.๑.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

 
๔.๑.๓ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 

  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                           
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 
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  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง                            
ผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

๔.๑.๔ ต ารา หนงัสอื  หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไมเ่คยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยู่ในระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ             
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใด ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ.) 
 (ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มลงนามรบัรองว่า มสี่วนรว่มในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 
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  ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 
 
    ลงชื่อ..........................................................เจา้ของประวตั ิ
                        (นายปรชัญา  นวนแกว้) 

                      ต าแหน่ง อาจารย ์

         ................................................. 
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ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/ รองศาสตราจารย ์/ ศาสตราจารย)์ 

ในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (๑๘๐๖) อนุสาขาวชิาสารสนเทศและการสื่อสาร (๑๘๐๖๐๑) 
โดยวธิปีกต ิ

ของ  นายปรชัญา นวนแกว้ 
สงักดั สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัพะเยา 
-------------------------------- 

 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง....(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/ รองศาสตราจารย ์
/ ศาสตราจารย)์..........แลว้เหน็ว่า....................นายปรชัญา..นวนแกว้..................................................... 
เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ............(ครบถว้น/ไมค่รบถว้น)............ตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด 
 
 
 
 

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

    (นายพพิฒัน์พงษ์  แซ่ฟู) 
ต าแหน่ง  หน้าหน้าสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 

      ................................................. 
 
ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า......................นายปรชัญา..นวนแกว้........................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ............(เขา้ข่าย / ไมเ่ขา้ข่าย).............ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง............. 
...............(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/ รองศาสตราจารย ์/ ศาสตราจารย)์....................... 
 
 
 

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

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) 

ต าแหน่ง  คณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

      ................................................. 
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ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน ในการประชุมครัง้ที.่.......๑.../...๒๕๖๒..........
เมื่อวนัที่................................ซึ่งได้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ
...........(มหาวทิยาลยั)............ได้ประเมนิผลการสอนรหสัวชิา.........๒๒๑๒๐๒.........รายวชิา...........  
.....เทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์ทางธุรกจิ.....ของ.....นายปรชัญา..นวนแก้ว.....แลว้เหน็ว่า บุคคลดงักล่าว
เป็นผู้มีความ......(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)....ใน
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีส่ภาสถาบนัก าหนด 

 
 

       ลงชื่อ........................................................... 
                     (ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอน 
             ………………………………… 
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ส่วนท่ี ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา...................................................ในการประชุมครัง้ที.่......../.........
เมือ่วนัที.่............................รวม..........ครัง้ ประเมนิผลงานทางวชิาการของ นาย/นาง/นางสาว
....................ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็น..(ผูช้่วยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์.............
ในสาขาวชิา..............แลว้เหน็ว่า 
  ๑) งานวจิยั............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด.........เรื่อง 
ไดแ้ก่ 
   ๑.๑).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น............รายการ  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่
ก.พ.อ.ก าหนด.........รายการ ไดแ้ก่ 
   ๒.๑).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 
  ๓) ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.
ก าหนด.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๓.๑).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

  ๔) ต ารา/หนงัสอื............เล่ม  คุณภาพ..(อยู่/ไมอ่ยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด.........เล่ม 
ไดแ้ก่ 
   ๔.๑).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 

 
   ๔.๒).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 
  ๕) บทความทางวชิาการ............เรือ่ง  คุณภาพ..(อยู/่ไม่อยู)่..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด
.........เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๕.๑).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
   ๕.๒).............................................................. ผูข้อมสี่วนรว่มรอ้ยละ .......  
คุณภาพอยูใ่นระดบั.......................... 
 
 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ             
อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณทีีเ่ผยแพรใ่น
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยูใ่นฐานขอ้มลูใด ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ.) 

 (กรณคีณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการฯ พจิารณาแลว้เหน็
ว่างานวจิยัดงักล่าวเป็นงานวจิยัทีม่ลีกัษณะเป็นงานทีเ่กี่ยวเนื่องสอดคลอ้งกนั หรอืงานวจิยัทีเ่ป็นชุด
โครงการหรอืงานวจิยัทีด่ าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุงานวจิยัตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้เป็น
งานวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งใด หรอืมคีวามเกีย่วเนื่องสอดคลอ้งกนัอยา่งไร มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

 สรปุผลการประเมนิผลงานทางวชิาการ (ประกอบดว้ย: ผลงานมเีนื้อหาเกีย่วกบัเรือ่งอะไร      
ผลทีไ่ดร้บั การน าไปใชป้ระโยชน์ และแสดงใหเ้หน็ถงึความเชีย่วชาญอย่างไร 
 
 

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

         ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
       และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

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



- ๑๕ - 
 

ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ...(มหาวทิยาลยั/สถาบนั).......................  
ในการประชุม ครัง้ที.่...........เมือ่วนัที.่.........................พจิารณาผลการประเมนิผลงานทางวชิาการของ 
นาย/นาง/นางสาว...................................ตามทีค่ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงาน
ทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเสนอ แลว้เหน็ว่า..(งานวจิยั/ผลงานทางวชิาการ  
ในลกัษณะอื่น/ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม/ ต ารา/หนงัสอื/บทความทางวชิาการ)...คุณภาพ...(อยู/่ไมอ่ยู)่..
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.
ก าหนด จงึเหน็......(สมควร/ ไมส่มควร)...ใหก้ าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.....................................
เป็นต าแหน่ง.....(ผูช้่วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์.... ในสาขาวชิา.............................
และใหน้ าเสนอทีป่ระชุมสภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 
 

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



- ๑๖ - 
 

ส่วนท่ี ๕ มติสภาสถาบนัอดุมศึกษา    
 

  สภาสมหาวทิยาลยั/สถาบนั.................ในการประชุมครัง้ที.่.../..... เมือ่วนัที.่.......... 
เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิารณาแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไมอ่นุมตั)ิ.... 

๑. ใหแ้ต่งตัง้นาย/นาง/นางสาว......................................................ใหด้ ารงต าแหน่ง 
(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์   ในสาขาวชิา...........................................               
ไดต้ัง้แต่วนัที.่..............................ซึง่เป็นวนัทีส่ภาสถาบนั..(ไดร้บัเรือ่ง/ไดร้บัผลงานฉบบัปรบัปรงุ
สมบรูณ์/ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร/่อื่น ๆ ระบุ......) 

๒. (ส าหรบัต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย)์  ใหอ้ธกิารบดอีอกค าสัง่
แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑  และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีอ่อกค าสัง่แต่งตัง้ 
พรอ้มส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการและ
จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (ส าหรบัต าแหน่งศาสตราจารย)์ ใหเ้สนอ ก.พ.อ.ใหค้วามเหน็เพื่อเสนอรฐัมนตรวี่าการ 
กระทรวงศกึษาธกิารเพื่อน าเสนอนายกรฐัมนตรนี าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว........................................….….… ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา 
............................................... ได้ตัง้แต่วนัที.่...................................  ซึ่งเป็นวนัที่สภาสถาบนั.. .........
(ได้รบัเรื่อง/ได้รบัผลงานฉบับปรบัปรุงสมบูรณ์/ ได้รบัผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อื่น ๆ ระบุ......)      
พร้อมส่งส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและ
จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ผลการประเมนิผลงานทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ และแบบ
ค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 

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

      ต าแหน่ง  นายกสภาสถาบนั/เลขานุการสภาสถาบนั 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
 

 
 
 
 
 
 
 


