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ตัวอย่างการจัดส่งผลงานทางวิชาการ

อาจารย์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์
รอง

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

โดย กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย



จ านวนเอกสารที่ต้องน าส่งมหาวิทยาลัย

จ านวน กพอ.03 จ านวน ผลงาน

จ านวน 8 ชุด จ านวน 5 ชุด

จ านวน กพอ.03 จ านวน ผลงาน

จ านวน 10 ชุด จ านวน 7 ชุด

ขอต าแหน่ง 
โดยวิธีปกติ

(วิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2)

ขอต าแหน่ง 
โดยวิธีพิเศษ

เอกสารประกอบค าสอน / เอกสารค าสอน 
หนังสือตัวอย่าง

จ านวน 1 ชุด
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การบรรจุผลงานเพื่อส่งให้มหาวิทยาลัย
บรรจุผลงานทางวิชาการลงในกล่อง หรือ

ซองเอกสารสีน ้าตาล 
(ในกรณีที่เอกสารมีจ้านวนน้อย)

ติดชื่อ และข้อมูล ผู้ขอก้าหนดต้าแหน่ง บริเวณ ด้านข้างกล่อง หรือ ด้านหน้าซอง

โดย กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย



วิธีการจัดเรียงรูปเล่มผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
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หน้าปก

สารบัญผลงาน

ใบค่ันหน้า 

หลักฐานการมีส่วนร่วม

ผลงานทางวิชาการเรื่องนั้น ๆ 

ใบตอบรับการเผยแพร่
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หน้าปก สารบัญผลงานตัวอย่าง
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ใบคั่นหน้า หลักฐานการมีส่วนร่วมตัวอย่าง

ชื่อเรื่อง
1. ลงชื่อ ...................................................

วันที่ .....................................................

2. ลงชื่อ ...................................................

วันที่ .....................................................

3. ลงช่ือ ...................................................

วันที่ .....................................................

4. ลงช่ือ ...................................................

วันที่ .....................................................โดย กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย



กพอ. 03 ผลงานทางวิชาการ
(จัดเรียงตามล้าดับใน แบบ กพอ.03)

ตัวอย่าง
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แบบสรุปความเชี่ยวชาญตัวอย่าง

แบบสรุปความเชี่ยวชาญการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ชื่อผู้ขอ ................................

สังกัด..................................................................
ขอต าแหน่ง .............................. ในสาขาวิชา ...................

1. ผลงานวิจัย จ านวน .... เรื่อง
2. หนังสือ/ต ารา จ านวน ......เรื่อง

อธิบายเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับเอกสารประกอบการ
สอนหรือเอกสารค าสอน และผลงานทางวิชาการที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ
ว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร
(ความยาวประมาณ 1 – 2 หน้ากระดาษขนาด A4)………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………….
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดงการผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer)

1

โดย กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย



ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดงการผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer)

ท่ี ศธ....... ท่ีอยู่.........................
..............................

เร่ือง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ผลงานทางวิชาการ

2. แบบประเมิน
ตามที่.................................................................................................

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

ลงนาม
หัวหน้าส่วนงาน

แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภท .........
ของ ...............................สังกดั............

ชื่อผลงาน ................................................................................................................
1. ด้านองค์ประกอบ

รูปแบบ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

ระเบียบวิธีวิจัย
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. ด้านคุณภาพ

การวิเคราะห์
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

2
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดงการผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer)

ท่ี .............. ท่ีอยู่.........................
..............................

เร่ือง ตอบรับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ

ตามที่ได้ประเมินผลงานทางวิชาการ เรื่อง ........................................
…………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….………              

บัดนี้ได้ประเมินผลงานทางวิชาการเรยีบร้อยแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะดงัแนบ…
……….……………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………….…………….…

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดงการผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer)

ค าสั่ง
ท่ี                /2561

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
เพื่อให้การประเมินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1. ................................................              ประธานคณะกรรมการ
2. ...............................................               กรรมการ
3. ................................................               กรรมการ
4. ................................................               กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่..........ของอาจารย์.....................สังกัด
คณะ.....................

ส่ัง ณ วันที่

ลงนาม
หัวหน้าส่วนงาน
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โดย กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย



Thank you


