
ขอให้คณะ/หน่วยงานท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

เสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 

ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ปี 2560

สาขาละ 1 คน 

1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3. สาขาสังคมศาสตร์            
4. สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   5. สาขารับใช้สังคม 

โดย กรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติและผลงานทางวิชาการตามแบบฟอร์ม 

สง่  งานสภาคณาจารย์เพ่ือพิจารณาเสนอ ปอมท.
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

สอบถามรายละเอียดที่ งานสภาคณาจารย์ โทร 3020
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดเีด่นแห่งชาติ 

ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ. 2559 

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

ที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ  คร้ังที่ 3/2559  วันที่ 26 มีนาคม 2559  ณ  ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ ์ 

ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีมติเห็นชอบให้ก าหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม  โดยมีองคป์ระกอบ 4 ด้าน ดังนี้ 

1.  ความรูค้วามสามารถในเชิงวิชาการ โดยการให้น้ าหนักระหว่าง การสอน การวจิัย และการบรกิารวิชาการ 

    ทั้งนี ้ โดยเน้นความเป็นครูมากกว่างานวิจัย 

2.  ความรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

3.  คุณธรรม จรยิธรรม และมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของสังคม 

4.  การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
 

การก าหนดเอกสารผลงานในแต่ละดา้น เปน็ดังนี ้

1.  ความรูค้วามสามารถในเชิงวิชาการ  ประกอบด้วย 

1.1  งานแตง่ เรียบเรยีง แปล หนังสือ/ต ารา 

1.2  บทความทางวิชาการ  ยอ้นหลัง 5 ปี 

1.3  ผลงานวิจัย  ย้อนหลงั 5 ปี 

1.4  ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น (สิ่งประดิษฐ ์วรรณกรรม นวตักรรมที่ได้รับอนุสิทธิบตัร/สิทธิบตัร ฯลฯ) 

1.5  หัวหน้าโครงการทุนวิจัยที่เคยได้รับในอดตี 

1.6  โครงการทุนวิจัยในปัจจบุัน 

1.7  รางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับทางด้านวิชาการ/วิจยั 

2.  ความรูค้วามสามารถในการถา่ยทอดความรู ้ ประกอบด้วย 

2.1  งานสอน  ย้อนหลัง 5 ปี 

2.2  งานควบคุมปรญิญานิพนธ์/สาระนิพนธ/์วิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ ฯลฯ  ย้อนหลัง 5 ป ี

2.3  การถ่ายทอดกระบวนการวจิัย 

2.4  ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2.5  การพัฒนานวัตกรรมการสอน 

2.6  การเป็นกรรมการประเมนิผลงานทางวิชาการ 

2.7  รางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับทางด้านการเรียนการสอน 

2.8  รางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับทางด้านงานบรกิารวชิาการ 

2.9  การเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการในประเทศ/ต่างประเทศ 

2.10 การเป็นกรรมการในองคก์รทางวิชาชีพต่าง ๆ 
 



 
 

3.  คุณธรรม จรยิธรรม และมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของสังคม  ประกอบด้วย 

3.1  ความสามารถในการสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม ในการเรียนการสอน 

3.2  ความดีเดน่ดา้นจรยิธรรมและการประพฤตตินที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

 (การครองตนและครอบครัว การครองงาน และการครองคน) 

3.3  รางวลั/ประกาศเกยีรติคุณที่ได้รับทางด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

4.  การอุทศิตนเพือ่ส่วนรวม  ประกอบด้วย 

4.1  การเป็นกรรมการ/สมาชิก/ภาคีขององคก์รทางสังคมและสาธารณะ 

4.2  รางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับทางด้านการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 

4.3  การน าศาสตรท์ี่ตนเองมีความรูค้วามสามารถหรือเช่ียวชาญไปรับใชส้ังคม หรอืบริการวิชาการ 

 แล้วเกดิประโยชน์เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 
 

การก าหนดเกณฑ์คะแนนในแต่ละด้าน เปน็ดังนี ้

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

สาขาสังคมศาสตร์   สาขามนษุยศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร์ 
100  คะแนน 

1.  ความรูค้วามสามารถในเชิงวิชาการ 40  คะแนน 

2.  ความรูค้วามสามารถในการถา่ยทอดความรู้ 40  คะแนน 

3.  คุณธรรม จรยิธรรม และมนุษยสัมพันธ์ 10  คะแนน 

4.  การอุทศิตนเพือ่ส่วนรวม 10  คะแนน 
 

สาขารับใชส้งัคม 100  คะแนน 

1.  ความรูค้วามสามารถในเชิงวิชาการ 10  คะแนน 

2.  ความรูค้วามสามารถในการถา่ยทอดความรู้ 40  คะแนน 

3.  คุณธรรม จรยิธรรม และมนุษยสัมพันธ์ 10  คะแนน 

4.  การอุทศิตนเพือ่ส่วนรวม 40  คะแนน 
 

การตัดสินคัดเลือกอาจารย์ดเีด่นแห่งชาติ 

คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขา จะต้องมีการประชุมเพื่อพิจารณา

เอกสารผลงานและคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ผ่านรอบแรก สาขาละไม่เกิน 3 รายชื่อ  และคณะกรรมการฯ ในแต่ละสาขา 

จะต้องเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก  คณะกรรมการฯ ในแต่ละสาขาที่มีสิทธิออกเสียงเพื่อ

คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในรอบสุดท้าย กรรมการฯ ผู้นั้นต้องไม่เป็นบุคลากรในสถาบันเดียวกับผู้ที่ผ่านการ

คัดเลือกรอบแรก และกรรมการฯ ผู้นั้นจะต้องเข้ารว่มการสัมภาษณ์ผูท้ี่ผา่นการคัดเลือกรอบแรกครบทุกรายชื่อ  
 

         ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มีนาคม  2559 

          

 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒ ิ ฉัตรอุทยั) 

             ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 



1 
 

 
 
 

ใบน ำส่งเอกสำร 
แบบเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “อำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ พ.ศ. 2560” 

----------------------------------------------------------------------------- 
สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 
สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
สำขำสังคมศำสตร์ 
สำขำมนุษยศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ 
สำขำรับใช้สังคม 

 

  
  

    

         ลำยมือชื่อผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ          ……….……………………………………….…….……… 

(  ) 
   

ต ำแหน่ง   
 

วันที ่  เดือน  พ.ศ. 2560 

 
    ลำยมือชื่อผู้เสนอ             ……….…………………………….……………………… 

(  ) 

 
                           ต ำแหน่ง ประธำนสภำอำจำรย์/สภำคณำจำรย์/สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร/   
                  สภำคณำจำรย์และพนักงำน/สภำพนักงำน  
          

มหำวิทยำลยั/สถำบัน   
 
 

วันที ่  เดือน  พ.ศ. 2560 

เอกสำรที่สมบูรณ์ จะต้องมีลำยมือชื่อครบทั้งผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อและผู้เสนอ 

กำรเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น 

“อำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ พ.ศ. 2560” 
 

 

สำขำ  
 

ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ  
 

มหำวิทยำลัย/สถำบัน  
 



 

ท่ีประชุมประธำนสภำอำจำรย์มหำวิทยำลยัแห่งประเทศไทย (ปอมท.)    กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2560 
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ที่ประชุมประธำนสภำอำจำรย์มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
ระเบียบว่ำด้วยอำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ พุทธศักรำช 2558 

สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี หมำยถึง มีงำนวิจัยและมีกำรสอนในสำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ศำสตร์ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  วิศวกรรมศำสตร์  เกษตรศำสตร์  อุตสำหกรรม 
และสถำปัตยกรรม หรืองำนที่เก่ียวข้อง 

สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ หมำยถึง มีงำนวิจัยและมีกำรสอนในสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ได้แก่ ศำสตร์ทำงด้ำนแพทย์
ศำสตร์  ทันตแพทย์  สัตวแพทย์  เทคนิคกำรแพทย์  เภสัชศำสตร์  พยำบำลศำสตร์  สำธำรณสุขศำสตร์ วิทยำศำสตร์กำร
กีฬำ หรืองำนที่เก่ียวข้อง 

สำขำสังคมศำสตร์ หมำยถึง มีงำนวิจัยและมีกำรสอนในสำขำสังคมศำสตร์ ได้แก่ ศำสตร์ทำงด้ำนพำณิชยศำสตร์ กำรบัญชี  
กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม  กำรจัดกำร  เศรษฐศำสตร์  บริหำรธุรกิจ  นิติศำสตร์  สังคมวิทยำ รัฐศำสตร์ รัฐประศำน
ศำสตร์ สังคมสงเครำะห์ศำสตร์  ครุศำสตร์และศึกษำศำสตร์  หรืองำนที่เก่ียวข้อง 

สำขำมนุษยศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ หมำยถึง มีงำนวิจัยและมีกำรสอนในสำขำมนุษยศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ 
ได้แก่ ศำสตร์ทำงด้ำนศิลปกรรม  สถำปัตยกรรม  วิจิตรศิลป์  นำฏดุริยำงคศิลป์  ประยุกต์ศิลป์  ประติมำกรรม  
มัณฑนศิลป์ กำรพิมพ์  ศิลปศำสตร์  นิเทศศำสตร์  วำรสำรศำสตร์  อักษรศำสตร์  มนุษยศำสตร์  หรืองำนที่เก่ียวข้อง 

สำขำรับใช้สังคม หมำยถึง มีกำรน ำศำสตร์ที่ตนเองมีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือเชี่ยวชำญ ไปรับใช้สังคมหรือบริกำรวิชำกำร 
แล้วเกิดประโยชน์เห็นผลเป็นรูปธรรม  โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ  ทั้งนี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ ำยในกำรท ำ
กิจกรรมของโครงกำรนั้น ๆ และมีผลทำงสังคมเป็นที่ยอมรับอย่ำงมีนัยส ำคัญ   หรือเป็นผลงำนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม  ส่งผลท ำให้ชุมชน สังคมมีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

คุณสมบัติของอำจำรย์ท่ีได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเป็นอำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ มีดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
2.  ไม่เป็นกรรมกำรสภำอำจำรย์ ในปีที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเป็นอำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ 
3.  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ตั้งแต่ระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำขึ้นไปในปีที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
4.  ไม่เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ในปีที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเป็นอำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ 
5.  ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรำงวัลอำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติในสำขำที่ถูกเสนอชื่อมำก่อน 

กำรพิจำรณำคัดเลือกอำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ มีองค์ประกอบส ำคัญของกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้ 

1.  มีควำมรู้ควำมสำมำรถในเชิงวิชำกำร โดยกำรให้น้ ำหนักระหว่ำงกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร   
 ทั้งนี้ โดยเน้นควำมเป็นครูมำกกว่ำงำนวิจัย 
2.  มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
3.  มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของสังคม 
4.  กำรอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
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ข้อแนะน ำกำรจัดท ำแบบเสนอชื่อ 
 

 

1. ให้กรอกข้อมูลทั้งหมดใน ใบน ำส่งเอกสำรและแบบเสนอชื่อฯ ข้อ 1 ถึง ข้อ 7 โดยกำรพิมพ์ลงใน
ช่องว่ำงของไฟล์นี้ (แบบเสนอชื่ออำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ พ.ศ. 2560.doc) 

2. เมื่อกรอกข้อมูลในไฟล์ .doc เสร็จแล้ว ให้ Save As เป็นไฟล์ PDF โดยให้เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่อ
ภำษำอังกฤษของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ เช่น  chaiwut.pdf  somchai.pdf  เป็นต้น 

3. จัดท ำใบน ำส่งเอกสำรและแบบเสนอชื่อฯ เป็นเอกสำร A4 (Print จำกไฟล์ PDF) 
4. จัดท ำหลักฐำนแนบ (ตำมที่ก ำหนดในแบบเสนอชื่อฯ) เป็นเอกสำร A4 และให้จัดท ำเลขดัชนี

ส ำหรับคั่นล ำดับหลักฐำนแนบด้วย เช่น  4.1.1  5.1.1  7.1.1  เป็นต้น 
5. จัดท ำหลักฐำนแนบ เป็นไฟล์ PDF  โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อภำษำอังกฤษของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ

และตำมด้วยเลขดัชนีหลักฐำนแนบ เช่น  chaiwut_4.1.1.pdf  chaiwut_7.1.1.pdf  เป็นต้น 
6. จัดท ำข้อมูลเพิ่มเติมถ้ำมี ในข้อ 4.1 ถึง 4.6 เป็นไฟล์ PDF โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อภำษำอังกฤษของ

ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อและตำมด้วยเลขดัชนีหลักฐำนแนบเพิ่มเติม เช่น chaiwut_4.1.1e.pdf  
chaiwut_4.6.1e.pdf เป็นต้น 

7. บันทึกไฟล์ PDF ทั้งหมด (chaiwut.pdf chaiwut_4.1.1.pdf chaiwut_4.1.1e.pdf) ลงแผ่น DVD 
 

สิ่งที่ต้องจัดส่งให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกอำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ ปอมท. มีดังนี ้

1. เอกสำรจ ำนวน 3 ชุด (A4) แต่ละชุดประกอบด้วย ใบน ำส่งเอกสำรและแบบเสนอชื่อฯ ที่มีลำยมือชื่อ
ครบถ้วน พร้อมกับหลักฐำนแนบ (ไม่ต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมถ้ำมี ในข้อ 4.1 ถึง 4.6) และให้จัดท ำเลขดัชนี
ส ำหรับคั่นล ำดับหลักฐำนแนบด้วย เช่น  4.1.1  5.1.1  7.1.1  เป็นต้น 

2. แผ่น DVD จ ำนวน 2 แผ่น แต่ละแผ่นมีข้อมูลไฟล์ ดังนี ้
     -  ไฟล์ PDF ใบน ำส่งและแบบเสนอชื่อฯ (chaiwut.pdf) ไม่ต้องมีลำยมือชื่อ 
     -  ไฟล์ PDF หลักฐำนแนบและข้อมูลเพ่ิมเติมถ้ำมี (chaiwut_4.1.1.pdf  chaiwut_4.1.1e.pdf) 

 จัดส่งไปที่ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย  (เอกสำรอำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ) 
ประธำนที่ประชุมประธำนสภำอำจำรย์มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
สภำคณำจำรย์และพนักงำน สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
เลขที่ 1 ถ. ฉลองกรุง  แขวงลำดกระบัง  เขตลำดกระบัง 
กรุงเทพมหำนคร 10520 

 

ส่งทำงไปรษณีย์ EMS ภำยในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภำคม 2560 (ถือวันประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ) 

หรือส่งด้วยตนเอง ภำยในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภำคม 2560  

ติดต่อ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นวลสวำท หิรัญสกลวงศ์  โทรศัพท ์081-405-7819 
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                      แบบเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น 
                                “อำจำรย์ดีเด่นแห่งชำติ พ.ศ. 2560” 
 

สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 
สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
สำขำสังคมศำสตร์ 
สำขำมนุษยศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ 
สำขำรับใช้สังคม 

 

สำขำ   

1.  ประวัติส่วนตัว    

ชื่อ  นำมสกุล  ต ำแหน่งวิชำกำร  
 

1.1 วัน เดือน ปี เกิด    อำยุ  ปี สถำนที่เกิด  
 

1.2 ที่ท ำงำนภำควิชำ/หน่วยงำน  คณะ  
 

 มหำวิทยำลยั/สถำบัน  
 

 โทรศัพท ์  โทรสำร  
 

1.3 บ้ำนเลขที ่  ซอย  ถนน  
 

 แขวง/ต ำบล  เขต/อ ำเภอ  จังหวัด  
 

 รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์  โทรสำร  
 

 โทรศัพท์มือถือ  E-mail  @  
 

1.4 สถำนภำพ       โสด   สมรส อ่ืน ๆ  
 

1.5 คู่สมรส ชื่อ  นำมสกุล  อำยุ  ปี 
 

 อำชีพ  ต ำแหน่ง  
 

 สถำนทีท่ ำงำน  
 

 โทรศัพท ์  โทรสำร  
 

 โทรศัพท์มือถือ  E-mail  @  
 

1.6 บุตร  คน ธิดำ  คน 
 

1. ชื่อ  อำยุ  ป ี กำรศึกษำ  
 

2. ชื่อ  อำยุ  ป ี กำรศึกษำ  
 

3. ชื่อ  อำยุ  ป ี กำรศึกษำ  
 

4. ชื่อ  อำยุ  ป ี กำรศึกษำ  
 

 
 

รูปถ่ำย 
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2.  ประวัติกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ          สำขำวชิำ มหำวิทยำลยั/สถำบัน ปี พ.ศ. 
 

ปริญญำตร ี    
 

ปริญญำโท    
 

ปริญญำเอก    
 

  อ่ืน ๆ    
 

3.  ประวัติกำรท ำงำน/รับรำชกำร 

ปัจจุบนัมีสถำนภำพเปน็   พนักงำนมหำวทิยำลัย/สถำบัน   ข้ำรำชกำร ระดับ  
 

ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง   
 
 

ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ เมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ.  
 

ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ชว่ยศำสตรำจำรย ์ เมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ.  
 

ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ เมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ.  
 

ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ เมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ.  
 

อำยุกำรท ำงำน/รำชกำร  ปี  เดือน 
 

ต ำแหน่งอ่ืน ๆ เช่น เคยด ำรงต ำแหน่ง บริหำร/กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย/กรรมกำรสภำคณำจำรย์/กรรมกำรสภำ
อำจำรย์/กรรมกำรสโมสรข้ำรำชกำร/กรรมกำรสภำพนักงำนมหำวิทยำลัย/ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมกำรสมำคม/
กรรมกำรองค์กร อ่ืน ๆ  ฯลฯ  ของหน่วยงำนใด  เมื่อไร 
 

ต ำแหน่ง หน่วยงำน ปี พ.ศ. 
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4.  ผลงำนด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในเชิงวิชำกำร 
      สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี  วิทยำศำสตร์สุขภำพ  สังคมศำสตร์  มนุษยศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์   40 คะแนน 
      สำขำรับใช้สงัคม   10 คะแนน 
 

4.1  งำนแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ต ำรำ  
       ให้ระบุ  ผู้แต่ง  ชื่อเอกสำร  ส ำนักพิมพ์  จ ำนวนที่พิมพ์  ปี พ.ศ.   
       - หลักฐำนแนบ ได้แก่ ส ำเนำหน้ำปก สำรบัญ และส่วนที่แสดงรำยละเอียดส ำนักพิมพ์ จ ำนวนที่พิมพ์  ปี พ.ศ. 
       - หลักฐำนแผ่น DVD ได้แก่ หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF และข้อมูลทั้งเล่มเอกสำรเป็นไฟล์ PDF (เพิ่มเติมถ้ำมี)  

 

4.1.1  
4.1.2  
4.1.3  
4.1.4  
 

 
4.2  บทควำมทำงวิชำกำร  ย้อนหลัง 5 ปี   
       ให้ระบุเป็นแบบบรรณำนกุรม  
       - หลักฐำนแนบ ได้แก่ ส ำเนำหนำ้ปกวำรสำร สำรบัญ และหน้ำแรกของบทควำม 
       - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่ หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF และข้อมูลทั้งบทควำมเปน็ไฟล์ PDF (เพิ่มเติมถ้ำมี) 
 

4.2.1  บทควำมทำงวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรต่ำงประเทศ  เร่ิมต้นจำกปัจจบุัน 
 

4.2.1.1  
4.2.1.2  
4.2.1.3  
4.2.1.4  
 

 

4.2.2  บทควำมทำงวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรในประเทศ  เริ่มต้นจำกปัจจบุัน 
 

4.2.2.1  
4.2.2.2  
4.2.2.3  
4.2.2.4  
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4.3  ผลงำนวิจัย  ย้อนหลัง 5 ปี   
       ให้ระบุเป็นแบบบรรณำนกุรม   
       - หลักฐำนแนบ ได้แก่  ส ำเนำหน้ำปกวำรสำร/กำรประชุม สำรบัญ และหน้ำแรกของบทควำม 
       - หลักฐำนแผ่น DVD ได้แก่ หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF และข้อมูลทั้งบทควำมเปน็ไฟล์ PDF (เพิ่มเติมถ้ำมี) 
 

4.3.1  ผลงำนที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรต่ำงประเทศ (Full paper)  เร่ิมต้นจำกปัจจุบนั 
 

4.3.1.1  
4.3.1.2  
4.3.1.3  
 

 

4.3.2  ผลงำนที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรในประเทศ (Full paper)  เร่ิมต้นจำกปัจจุบนั 
 

4.3.2.1  
4.3.2.2  
4.3.2.3  
 

 

4.3.3  ผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรต่ำงประเทศ (Proceedings)  เร่ิมต้นจำกปัจจบุัน 
 

4.3.3.1  
4.3.3.2  
4.3.3.3  
 

 

4.3.4  ผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรในประเทศ (Proceedings)  เร่ิมต้นจำกปจัจุบนั 
 

4.3.4.1  
4.3.4.2  
4.3.4.3  
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4.4  ผลงำนวิชำกำรในลักษณะอื่น   
       ให้ระบุ ชื่อ สิ่งประดษิฐ์ วรรณกรรม นวัตกรรมที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธบิัตร ฯลฯ  
       - หลักฐำนแนบ ได้แก่  ส ำเนำหนำ้ปกเอกสำรผลงำน และรำยละเอียดทีส่ ำคัญ 
       - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่ หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF และข้อมูลทั้งเอกสำรผลงำนเปน็ไฟล์ PDF (เพิ่มเติมถ้ำมี) 

 

4.4.1  
4.4.2  
4.4.3  
 

 
4.5  หัวหน้ำโครงกำรทุนวิจัยที่เคยได้รับในอดีต  
       ให้ระบุชื่อทุนวิจัย แหล่งทนุที่ให้ และ ปี พ.ศ.  
       - หลักฐำนแนบ ได้แก่  ส ำเนำหน้ำปกรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ และรำยละเอียดที่ส ำคัญ 
       - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่ หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF และข้อมูลทั้งเอกสำรโครงกำรเป็นไฟล์ PDF (เพิ่มเติมถ้ำมี)  

 

4.5.1  
4.5.2  
4.5.3  
 

 
4.6  โครงกำรทุนวิจัยในปัจจุบนั  
       ให้ระบุเป็นหัวหน้ำหรือผู้ร่วมโครงกำรวิจัย ชื่อทนุวิจัย แหล่งทุนที่ให้ และ ปี พ.ศ.  
       - หลักฐำนแนบ ได้แก่  ส ำเนำเอกสำรโครงกำร และรำยละเอียดที่ส ำคัญ 
       - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่ หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF และข้อมูลทั้งเอกสำรโครงกำรเป็นไฟล์ PDF (เพิ่มเติมถ้ำมี) 

 

4.6.1  
4.6.2  
4.6.3  
 

 
4.7  รำงวัล/ประกำศเกียรติคุณที่ได้รับทำงด้ำนวิชำกำร/วิจยั  
       ให้ระบุชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่ให้ และ ปี พ.ศ. 
       - หลักฐำนแนบ ได้แก่  ส ำเนำเอกสำร/ภำพถ่ำย 
       - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่  หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF 

 

4.7.1  
4.7.2  
4.7.3  
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5.  ผลงำนด้ำนควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
       ทุกสำขำ   40 คะแนน 

5.1 งำนสอน  ย้อนหลัง 5 ปี  เร่ิมต้นจำกปัจจบุัน 
 

5.1.1  ระดับปริญญำตรี                               ภำระงำนสอนเฉลี่ย  ชม. / สัปดำห์ 
    ให้ระบุชื่อรำยวิชำ 

 

    - หลักฐำนแนบ ได้แก่  ผลกำรประเมินกำรสอนรำยวิชำโดยนิสิต/นักศึกษำ 
    - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่  หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF 

 

5.1.1.1  
5.1.1.2  
5.1.1.3  

 

5.1.2  ระดับปริญญำโท/เอก                         ภำระงำนสอนเฉลี่ย  ชม. / สัปดำห์ 
 

    ให้ระบุชื่อรำยวิชำ 
 

    - หลักฐำนแนบ ได้แก่  ผลกำรประเมินกำรสอนรำยวิชำโดยนิสิต/นักศึกษำ 
    - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่  หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF 

 

5.1.2.1  
5.1.2.2  
5.1.2.3  

 
5.2  งำนควบคุมปริญญำนิพนธ์/สำระนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ ฯลฯ  ย้อนหลัง 5 ปี   
       ให้ระบุชื่อเร่ือง        

ระดับปริญญำเอก     ปัจจุบัน  คน ส ำเร็จแล้ว  คน 
 

1.  
2.  
3.  

        

ระดับปริญญำโท     ปัจจบุัน  คน ส ำเร็จแล้ว  คน 
 

1.  
2.  
3.  

        

ระดับปริญญำตรี     ปัจจบุัน  คน ส ำเร็จแล้ว  คน 
 

1.  
2.  
3.  
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5.3  กำรถ่ำยทอดกระบวนกำรวิจัย   
      ตัวอย่ำง  วิทยำกรถ่ำยทอดงำนวิจัย/กำรเผยแพร่งำนวิจัย/ผลงำนวิจัยที่ได้รับย้อนกลับ เร่ืองอะไร จัดที่ไหน เมื่อไร 
       กลุ่มที่ได้รับกำรถ่ำยทอด เช่น อำจำรย์ นักศึกษำ ฯลฯ 

          - หลักฐำนแนบ ได้แก่  วิธีกำรถ่ำยทอดกระบวนกำรวิจัยพอสังเขป 
          - หลักฐำนแผ่น DVD ได้แก่  หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF 

 

5.3.1  
5.3.2  
5.3.3  
 

 

5.4  ควำมสำมำรถในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้    

      ตัวอย่ำง  กำรวำงแผนกำรสอน กำรเตรียมนักศึกษำ กำรก ำหนดประเดน็และเปำ้หมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 

          - หลักฐำนแนบ ได้แก ่ แผนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูพ้อสังเขป 
          - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่  หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF 

 

5.4.1  
5.4.2  
5.4.3  
 

 

5.5 กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรสอน  

     ตัวอย่ำง  วิธีกำรพัฒนำกำรสอน เช่น นักศึกษำมีปัญหำด้ำนภำษำอังกฤษ มีวิธีกำรอย่ำงไรที่แก้ปัญหำให้นักศึกษำ 

     กำรท ำ electronics multimedia เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจบทเรียนมำกข้ึน 

          - หลักฐำนแนบ ได้แก ่ สื่อกำรสอน วิธีกำรสอน ฯลฯ พอสังเขป 
          - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่  หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF 

 

5.5.1  
5.5.2  
5.5.3  
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5.6  กำรเป็นกรรมกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร   
       - หลักฐำนแนบ ได้แก่  หนังสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ 
       - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่  หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF 

 

ระดับ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์  รำย รองศำสตรำจำรย ์  รำย ศำสตรำจำรย ์  รำย 
 
5.7  รำงวัล/ประกำศเกียรติคุณที่ได้รับทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน  
       ให้ระบุชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่ให้ และ ปี พ.ศ.  
       - หลักฐำนแนบ ได้แก่  ส ำเนำเอกสำร/ภำพถ่ำย 
       - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่  หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF 

 

5.7.1  
5.7.2  
5.7.3  

 
5.8  รำงวัล/ประกำศเกียรติคุณที่ได้รับทำงด้ำนงำนบริกำรวิชำกำร  
       ให้ระบุชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่ให้ และ ปี พ.ศ. 
       - หลักฐำนแนบ ได้แก่  ส ำเนำเอกสำร/ภำพถ่ำย 
       - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่  หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF 

 

5.8.1  
5.8.2  
5.8.3  

 
5.9  กำรเป็นวิทยำกรในกำรประชุมทำงวิชำกำรในประเทศ/ต่ำงประเทศ  
       ให้ระบุกำรประชุม ประเทศ และ ปี พ.ศ. 
       - หลักฐำนแนบ ได้แก่  หนังสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ 
       - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่  หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF 

 

5.9.1  
5.9.2  
5.9.3  

5.10  กำรเป็นกรรมกำรในองค์กรทำงวิชำชีพต่ำง ๆ  
         ให้ระบุชื่อต ำแหน่ง องคก์ร และ ปี พ.ศ. 
         - หลักฐำนแนบ ได้แก่  หนังสือ/ค ำสัง่แต่งตั้ง และรำยละเอียดที่ส ำคัญขององค์กร 
         - หลักฐำนแผน่ DVD ไดแ้ก่  หลักฐำนแนบเปน็ไฟล์ PDF 

 

5.10.1  
5.10.2  
5.10.3 
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6.  ผลงำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ 
       ทุกสำขำ   10 คะแนน 
 

6.1  ควำมสำมำรถในกำรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในกำรเรียนกำรสอน   
      ตัวอย่ำง กำรสอดแทรกเร่ือง กำรตรงต่อเวลำ ควำมซื่อสัตย์ หรือ จรรยำบรรณวิชำชีพ บรรยำยพอสังเขป  

 

6.1.1  
6.1.2  
6.1.3  

 
6.2  ควำมดีเด่นด้ำนจริยธรรมและกำรประพฤตตินที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี   
      ตัวอย่ำง กำรพึ่งพำตนเอง ควำมขยันหมั่นเพียร กำรประหยัดมัธยัสถ ์กำรรักษำระเบียบวนิัยและเคำรพกฎหมำย 
      กำรปฏิบัติตำมคุณธรรมของศำสนำ ควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  มีควำมรับผิดชอบใน 
      หน้ำที่กำรงำนอย่ำงไร มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเปน็ทีม บรรยำยพอสังเขป  

 

 

6.2.1  กำรครองตนและครอบครัว 
 

6.2.1.1  
6.2.1.2  
6.2.1.3  

 

6.2.2  กำรครองงำน 
 

6.2.2.1  
6.2.2.2  
6.2.2.3 

 

6.2.3  กำรครองคน 
 

6.2.3.1  
6.2.3.2  
6.2.3.3 

 
6.3  รำงวัล/ประกำศเกียรติคุณที่ได้รับทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม   
       ให้ระบุชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่ให้ และ ปี พ.ศ. 
       - หลักฐำนแนบ ได้แก่  ส ำเนำเอกสำร/ภำพถ่ำย 
       - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่  หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF 

 

6.3.1  
6.3.2  
6.3.3  
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7.  ผลงำนด้ำนกำรอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
      สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี  วิทยำศำสตร์สุขภำพ  สังคมศำสตร์  มนุษยศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์   10 คะแนน 
      สำขำรับใช้สงัคม   40 คะแนน 
 

7.1  กำรเป็นกรรมกำร/สมำชิก/ภำคีขององค์กรทำงสังคมและสำธำรณะ   
      ให้ระบุชื่อต ำแหน่ง องค์กร และ ปี พ.ศ. 
      - หลักฐำนแนบ ได้แก ่ หนงัสือ/ค ำสั่งแตง่ตั้ง และรำยละเอียดที่ส ำคัญขององค์กร 
      - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่  หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF 

 

7.1.1  
7.1.2  
7.1.3  
 

 
7.2  รำงวัล/ประกำศเกียรติคุณที่ได้รับทำงด้ำนกำรอุทิศตนเพื่อส่วนรวม   
      ให้ระบุชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่ให้ และ ปี พ.ศ.   
      - หลักฐำนแนบ ได้แก่  ส ำเนำเอกสำร/ภำพถำ่ย 
      - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่  หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF 

 

7.2.1  
7.2.2  
7.2.3  
 

 

7.3  กำรน ำศำสตร์ที่ตนเองมีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือเชี่ยวชำญ ไปรับใช้สังคมหรือบริกำรวิชำกำร 
      แล้วเกิดประโยชน์เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ   
      ให้บรรยำยมำพอสังเขป 
      - หลักฐำนแนบ ได้แก่  ส ำเนำเอกสำร/ภำพถำ่ย และรำยละเอียดที่ส ำคัญ 
      - หลักฐำนแผน่ DVD ได้แก่  หลักฐำนแนบเป็นไฟล์ PDF 

 

7.3.1  
7.3.2  
7.3.3  
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 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
 
  
         ลำยมือชื่อผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ          ……….……………………….....................…….……… 

(  ) 
   

ต ำแหน่ง   
 

วันที ่  เดือน  พ.ศ. 2560 
 
 

    ลำยมือชื่อผู้เสนอ             ……….…………………………….....................……… 

(  ) 

       ต ำแหน่ง ประธำนสภำอำจำรย์/สภำคณำจำรย์/สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร/ 
      สภำคณำจำรย์และพนักงำน/สภำพนักงำน  
          

มหำวิทยำลยั/สถำบัน   
 
 

วันที ่  เดือน  พ.ศ. 2560 

 
 
 

หน่วยงำนที่เสนอชื่อ มหำวิทยำลัย/สถำบัน  

 
 

สถำนที่ติดต่อ  
 

โทรศัพท์  โทรสำร  
 

ชื่อผู้ประสำนงำน  
 

E-mail  โทรศัพท์ติดต่อสะดวก  

 

 

เอกสำรที่สมบูรณ์ จะต้องมีลำยมือชื่อครบทั้งผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อและผู้เสนอ 


