แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ส่วนที่ 1 ผู้ขอแสนอโปรดให้ข้อมูลตามแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03
คาชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย √ หน้ำข้อควำม
ชื่อ – นามสกุล.......................................................................................................................
สังกัดภาควิชา............................................. คณะ.......................................
ขอตาแหน่งในสาขาวิชา.........................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.............................................
E-mail……………………………………………………….
ขอตาแหน่ง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ (วิธปี กติ / วิธีพิเศษ)
รองศำสตรำจำรย์ (วิธีที่ 1 / วิธที ี่ 2 / วิธีพิเศษ)
ศำสตรำจำรย์ (วิธีที่ 1 / วิธีที่ 2 / วิธีพิเศษ)
ศำสตรำจำรย์ (เชี่ยวชำญพิเศษ / ได้รับเงินเดือนขัน้ สูง)

แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ก.พ.อ.03
ก.พ.อ.04
ก.พ.อ.05

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ปริญญำโท................ปี....................เดือน...................วัน
ปริญญำเอก................ปี..................เดือน...................วัน
ระดับผลการสอน
ชื่อวิทยานิพนธ์ของผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งฯ
ผศ.
รศ.
ศ.
ปริญญำโท......................................................................................
ปริญญำเอก...................................................................................
ตำมเกณฑ์

ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์

หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

มี

ไม่มี

ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น ................................เรื่อง ดังนี้
งำนวิจัย / บทควำมวิจัย
จำนวน .................... เรื่อง
ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น ประเภท...................................................... จำนวน .................... เรื่อง
ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม
จำนวน .................... เรื่อง
ตำรำ / หนังสือ
จำนวน .................... เรื่อง
บทควำมทำงวิชำกำร (เฉพำะตำแหน่ง ผศ.สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์) จำนวน .................... เรื่อง

ส่วนที่ 2 ผู้เสนอขอโปรดระบุผลงานทางวิชาการ
คาชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย √ หน้ำข้อควำม (ให้ระบุรำยละเอียดของผลงำนทำงวิชำกำรทุกเรื่อง)

ประเภท : งานวิจัย / บทความวิจัย
ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จานวนหน้า
การตีพิมพ์
ตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
รอตีพิมพ์เผยแพร่
หนังสือตอบรับกำรตีพิมพ์
หนังสือรับรองว่ำผลงำนที่สง่ มำมีเนื้อหำ
เหมือนกับฉบับที่ตีพิมพ์

การเผยแพร่
บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร ที่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด
หนังสือรวมบทควำมวิจัย
บทควำมวิจยั ต่อที่ประชุมทำงวิชำกำรและได้มีกำร
นำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลกำร
ประชุมทำงวิชำกำร (Proceedings)
รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
หนั งสื อรับ รองว่ ำได้ เผยแพร่ไปยั งวงวิช ำกำร
และวิชำชีพในสำขำที่ขออย่ำงกว้ำงขวำง
หนังสือกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในรูปของหนังสือ (monograph) และเผยแพร่ไปยัง
วงวิชำกำรและวิชำชีพในสำขำที่ขออย่ำงกว้ำงขวำง
หนังสือรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน / คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์
มี
ไม่มี เนื่องจำก......................................................................................................
ประเภท : ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จานวนหน้า
รูปแบบ
1.
ผลงำนวิชำกำรเพื่ออุตสำหกรรม

การเผยแพร่ (ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง)
บทควำมวิจัยต่อที่ประชุมทำงวิชำกำรและได้มีกำร
นำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลกำร
ประชุมทำงวิชำกำร (Proceedings)
รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
หนังสือกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เอกสำรแสดงทรัพย์สินทำงปัญญำ
รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญำตให้
เปิดเผย
หลักฐำนแสดงเหตุผลที่ไม่สำมำรถเปิดเผยต่อ
สำธำรณะได้
หลักฐำนรับรองว่ำนำไปใช้ประโยชน์แล้ว
รำยงำนกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก

ประเภท : ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จานวนหน้า
2.
ผลงำนวิ ช ำกำรเพื่ อ พั ฒ นำกำรเรี ย นกำรสอนและ
กำรเรียนรู้

3.

ผลงำนวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ

4.

กรณีศึกษำ (Case Study)

5.

6.

7.

รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
หนังสือรับรองว่ำได้เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำร
และวิชำชีพในสำขำที่ขออย่ำงกว้ำงขวำง
หนังสือกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมบทควำมที่มีบรรณำธิกำรโดยผู้ท รงคุณวุฒิด้ำน
กำรพั ฒ นำกำรเรีย นกำรสอนและมี ก ำรประเมิ น
คุณภำพ
บทควำมวิ จั ย ในวำรสำรทำงวิ ช ำกำร ที่ อ ยู่ ใ น
ฐำนข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด
บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร ในระดับชำติ
หรือระดับนำนำชำติ
ผลผลิตของงำนกำรศึกษำแบบอิเล็คทรอนิกส์
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
นำเสนอนโนบำย กฎหมำย แผน คำสัง่ หรือ
มำตรำกำรอื่นใด
เผยแพร่นโยบำยสำธำรณะไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
หลั กฐำนผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ ม หำวิ ท ยำลั ย แต่ งตั้ ง
เป็นผู้ประเมินคุณภำพ
เผยแพร่ในหนังสือ
แหล่งรวบรวมกรณีศึกษำที่มีบรรณำธิกำรโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพ
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
งานแปล
เผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์
เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ .........................
หลักฐำนที่ต้องมี
หนังสือกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
หนังสือรับรองว่ำได้เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำรและ
วิชำชีพในสำขำที่ขออย่ำงกว้ำงขวำง
พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวิชำกำร ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ในลักษณะเดียวกัน
เผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์
เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ .........................
หลักฐำนที่ต้องมี
หนังสือกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
หนังสือรับรองว่ำได้เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำรและ
วิชำชีพในสำขำที่ขออย่ำงกว้ำงขวำง ไม่น้อยกว่า
4 เดือน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จัดนิทรรศกำร จัดแสดง จัดกำรแสดง
แสดงสำธำรณะ บันทึกภำพ บันทึกเสียง ภำพถ่ำย

ประเภท : ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จานวนหน้า

8.

ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ

9.

สิทธิบัตร

10.

ซอฟต์แวร์

ประเภท : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จานวนหน้า
รูปแบบ
เอกสำรที่มีคำอธิบำย/ชี้แจงประกอบผลงำนนั้นๆ
เอกสำรหลักฐำนประกอบอื่นๆ
คำสั่งแต่งตัง้ ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือ
ปฏิบัติงำนร่วมกับชุมชน
หนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์ต่อสังคม
รูปภำพ ภำพยนตร์ แถบเสียง วีดีทัศน์
จดหมำยยืนยันผลประกอบกำรกำไร
หนังสือยืนยันควำมเอื้ออำนวยจำกหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน หรือภำคประชำสังคม ที่
ได้รับผลประโยชน์

แถบบันทึกภำพ
พิมพ์เผยแพร่หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
มำแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
หลักฐำนที่ต้องมี
หนังสือกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสำรประกอบพิมพ์
เผยแพร่หรือเผยแพร่โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
จัดนิทรรศกำร จัดแสดง จัดกำรแสดง
แสดงสำธำรณะ บันทึกภำพ บันทึกเสียง ภำพถ่ำย
แถบบันทึกภำพ
หลักฐำนที่ต้องมี
หนังสือกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
หนังสือรับรองว่ำได้เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำรและ
วิชำชีพในสำขำที่ขออย่ำงกว้ำงขวำง ไม่น้อยกว่า
4 เดือน
หลักฐำนกำรนำสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่ำง
แพร่หลำยในวงวิชำกำร และเผยแพร่สู่สำธำรณชน
มำแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 เดือน
หลักฐำนกำรนำซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้
อย่ำงแพร่หลำยในวงวิชำกำร และเผยแพร่
สู่สำธำรณชนมำแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

การเผยแพร่
กำรเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่
หลักฐำนว่ำมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนอย่ำง
กว้ำงขวำง
มีกำรบันทึกเป็นเอกสำรที่สำมำรถใช้อ้ำงอิงได้
กำรจัดเวทีนำเสนอผลงำนในพื้นที่

ประเภท : ตารา/หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จานวนหน้า
การตีพิมพ์
ตำรำ
หนังสือ
ตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
การเผยแพร่
รอตีพิมพ์เผยแพร่
วิธีกำรพิมพ์
หนังสือตอบรับกำรตีพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
หนั ง สื อ รั บ รองว่ ำ ผลงำนที่ ส่ ง มำมี เ นื้ อ หำ
e-book โดยสำนักพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับ
เหมือนกับฉบับที่ตีพิมพ์
หลักฐำนที่ต้องมี
เดือนปีที่พิมพ์.............................................................
หนังสือกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดัชนีกำรตีพิมพ์..........................................................
หนังสือรับรองว่ำได้เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำรและ
วิชำชีพในสำขำที่ขออย่ำงกว้ำงขวำง
ประเภท : บทความทางวิชาการ
*(เฉพาะการขอตาแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เท่านั้น)
ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จานวนหน้า
การตีพิมพ์
การเผยแพร่ (ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง)
ตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ในวำรสำรทำงวิชำกำร
รอตีพิมพ์เผยแพร่
หนังสือรวมบทควำมที่มีบรรณำธิกำรประเมินและ
หนังสือตอบรับกำรตีพิมพ์
ตรวจสอบคุณภำพ
หนั ง สื อ รั บ รองว่ ำ ผลงำนที่ ส่ ง มำมี เ นื้ อ หำ หลักฐำนที่ต้องมี
เหมือนกับฉบับที่ตีพิมพ์
หนังสือกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบข้อมู ล ในแบบฟอร์ ม ก.พ.อ. 03 และผลงำนทำงวิช ำกำรที่ ยื่ น ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิช ำกำร
ซึง่ ครบถ้วนและถูกต้องตำมเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัย / ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ลงชื่อ.......................................
(................................................)
ผู้เสนอขอ
ลงชื่อ.......................................
(................................................)
หัวหน้ำภำควิชำ...................................

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ตอนที่ 1 สาหรับผู้ขอ
ตำมที่ ป ระกำศ ก.พ.อ. ข้ อ บั ง คั บ มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ ว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก ำรพิ จ ำรณ ำแต่ ง ตั้ ง
พนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย / ข้ ำ รำชกำรพลเรือ นในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำร พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้
ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นผู้รักษำจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ดังนี้
1) ต้ อ งมี ค วำมซื่ อสั ต ย์ ท ำงวิช ำกำร ไม่ น ำผลงำนของผู้ อื่น มำเป็ น ผลงำนของตนและไม่ ล อกเลี ย นผลงำนของผู้ อื่ น
ไม่ น ำผลงำนของตนเองในเรื่ อ งเดี ย วกั น ไปเผยแพร่ในวำรสำรวิ ช ำกำรมำกกว่ ำ หนึ่ ง ฉบั บ รวมถึ ง ไม่ คั ด ลอกข้ อ ควำมใด ๆ
จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่อ้ำงอิงผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทำให้เข้ำใจผิดว่ำเป็นผลงำนใหม่
2) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลที่นำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองเพื่อแสดงหลักฐำนของกำร
ค้นคว้ำ
3) ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน
4) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ปรำศจำกอคติ และเสนอผลงำนตำมควำม
เป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น และเสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริงไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำงวิชำกำร
5) ต้องนำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย
6) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรทำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอตำแหน่งจะต้องยื่นหลักฐำนที่แสดงว่ำ
กำรทำวิจัยดังกล่ำวสอดคล้องกับประกำศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย หรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ผลงำนที่ข้ำพเจ้ำได้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นไปตำมหลักจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิ ช ำกำรที่ ก ำหน ดไว้ ข้ ำ งต้ น และข้ ำ พ เจ้ ำ ได้ รั บ ท รำบ ผลของกำรละเมิ ด หลั ก จริ ย ธรรมและจรรยำบ รรณ
ทำงวิชำกำรทุกประกำร
นอกจำกนี้ ข้ ำ พเจ้ ำ ขอรั บ รองว่ ำ ผลงำนที่ ใ ช้ ป ระกอบกำรเสนอขอต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำรนี้ ไ ม่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใดๆ
ลงชื่อ .................................................................. (ผู้เสนอขอฯ)
(........……………………………………………………)
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ...............
ตอนที่ 2 สาหรับ คณะ/หน่วยงาน
ทรำบและตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว
ลงชื่อ ................................................................. (หัวหน้ำส่วนงำน)
(...................................................................)
(คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์)
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ..............

