
แบบประวัติและผลงาน 
โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่  

พุทธศักราช 2561 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
------------------------------------------------------ 

 
  อาจารยด์ีเด่น 
 กลุ่มสาขา    (  )  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
       (  )  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
       (  )  สังคมศาสตร์     
       (  )  มนุษยศาสตร์ 
 
  นักวิจัยรุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561) 
 กลุ่มสาขา   (  )  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      (  )  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      (  )  สังคมศาสตร์      
      (  )  มนุษยศาสตร์ 
 
ค าชี้แจง  โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์   
 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

 
     1.1  ชื่อ ............................................................นามสกุล................................................ ............... 

     1.2  วัน/เดือน/ปีเกิด..............................................................................อายุ.. ..............................ปี 

     1.3  ต าแหน่งทางวิชาการ....................................................................................................... ........ 

     1.4  ชื่อหน่วยงานและสถาบันที่สังกัด 

 ภาควิชา/สาขาวิชา............................................คณะ/หน่วยงาน.............................................  

 มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน........................................................................... ................. 

 
 

ติดรูป 



     1.5  ต าแหน่งงานปัจจุบัน..............................................................................................................  

     1.6  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

ชื่อย่อ
ปริญญา 

สาขาวิชา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ประเทศ 

     
     

     

     
          
 1.7  ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าท างาน (เรียงตามล าดับปี พ.ศ. โดยเริ่มต้นจากปีปัจจุบัน) 

............................................................................................................................. ............................................. 

..................................................................................... ........................................................................ ............. 

............................................................................................................................. .............................................      

............................................................................................................................. .............................................      

  
 1.8  ประวัติการท างานอื่นๆ (เรียงตามล าดับปี พ.ศ. โดยเริ่มต้นจากปีปัจจุบัน) 

............................................................................................................................. ............................................        

............................................................................ ..............................................................................................        

............................................................................................................................. .............................................     

............................................................................................................................. .............................................    

............................................................. .............................................................................................................       

  
 1.9   รางวัลหรือผลงานดีเด่นที่เคยได้รับ 
............................................................................................................................. .............................................      
................................................................................ ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 
 
 
 



2. ภารกิจ  
     2.1  งานสอนใน 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา  

     ภาค/ 
ปีการศึกษา 

รายวิชาที่สอน ระดับ ชม.ต่อสัปดาห์ 
รวม 

จ านวน ชม. 
     

     
     

     

     
     
 2.2  รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งงาน 

 ............................................................................................................................. .............................................      
 ............................................................................... ...........................................................................................       
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 ............................................................................................................................. ............................................. 

 ..................................................................... .....................................................................................................  

 ............................................................................................................................. ............................................. 

      2.3  อื่นๆ 
 ............................................................................................................................. .............................................        
 ........................................................................................................................................................ .................. 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 .................................................................................................................................................................. ........      
 .................................................................................................................... ...................................................... 

3. ผลงานที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา (ให้แนบรายละเอียดตามหัวข้อที่น าเสนอ อย่างละ 1 ชุด)  
ผลงานวิชาการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ยกเว้นรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ) ซึ่งเป็นผลงานภายใน 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 – วันที่ 
15 สิงหาคม 2561) ได้แก่ 

3.1 บทความวิจัย  จ านวน ......... เรื่อง  ดังนี้ 

1) ชื่อผู้แต่ง. ปี พ.ศ.  “ชื่อเรื่อง” (งานวิจัย). ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์. ฉบับที่. ปีที่. หน้า 

2) ชื่อผู้แต่ง. ปี พ.ศ. “ชื่อเรื่อง” (งานวิจัย). ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์. ฉบับที่. ปีที่. หน้า 

 



3.2  บทความวิชาการ จ านวน .......... เรื่อง  ดังนี้ 

1) ชื่อผู้แต่ง. ปี พ.ศ. “ชื่อเรื่อง”. ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์. ฉบับที่. ปีที่. หน้า 

2) ชื่อผู้แต่ง. ปี พ.ศ. “ชื่อเรื่อง”. ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์. ฉบับที่. ปีที่. หน้า 

3.3 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ......... 

เรื่อง  ดังนี้ 

1) ชื่อผู้แต่ง. ปี พ.ศ. ชื่อหนังสือ. ส านักพิมพ์. จ านวนหน้า 

2) ชื่อผู้แต่ง. ปี พ.ศ. ชื่อหนังสือ. ส านักพิมพ์. จ านวนหน้า 

3.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน อาทิ 

1) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

2) ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

3) ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

4) ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

5) ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

3.5  ผลงานสร้างสรรค์ อาทิ 

1) งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

2) งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

3) งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

   4.   หนังสือรับรองจากผู้บริหารสถาบัน 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      ลงชื่อ ................................................ผู้สมัคร 

      (....................................................................) 

      วันที่............เดือน....................พ.ศ............... 

 
 



 

หนังสือรับรอง 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า............................................... ................................................. 

เป็นบุคลากรในต าแหน่ง....................................................ของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน...................................... 

จริงและเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด จึงเห็นสมควรได้รับการเสนอเป็นบุคลากรดีเด่นด้าน.......................... 

พุทธศักราช 2561 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ 

 
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ...................................................................... 

                                                                        (...........................................................................) 

                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน............................ 

            วันที่..............เดือน..........................พ.ศ............ 

 

 
 
 
 
        
 
 
 
***  หมายเหต ุ เอกสารประกอบการพิจารณา : 
ให้น าส่งเอกสาร ไฟล์ PDF และสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่น (ถ้ามี) เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
ไปยัง ส านักงานของสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

 



แบบประวัติและผลงาน 
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ด้านสนับสนุนวิชาการ/ด้านกิจการนักศึกษา/ด้านศิลปวัฒนธรรม/ 

 พุทธศักราช 2561 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
--------------------------------------------------- 

  บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ 
 ระดับ     (  )  ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
   (  )  ผู้ปฏิบัติการ 
  บุคลากรดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา 
 ระดับ     (  )  ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน   
              (  )  ผู้ปฏิบัติการ 
  บุคลากรดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ระดับ    (  )  ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
            (  )  ผู้ปฏิบัติการ 
 
ค าชี้แจง  โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
       
1.  ข้อมูลทั่วไป 
    1.1   ชื่อ ..............................................................นามสกุล................................................... .......................... 

    1.2  วัน/เดือน/ปีเกิด..............................................................................อายุ................ ..............................ปี 

    1.3  ต าแหน่งทางวิชาการ................................................................................... .......................................... 

    1.4  ชื่อหน่วยงานและสถาบันที่สังกัด 

  ภาควิชา/สาขาวิชา……………………………………….คณะ/หน่วยงาน......................................................... 

 มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน............................................................................................. ................ 

1.5  ต าแหน่งงานปัจจุบัน................................................................................................ ............................ 

 

 

 
 

ติดรูป 



     1.6  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

ชื่อย่อ
ปริญญา 

สาขาวิชา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ประเทศ 

     
     

     

     
     

 
1.7  ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าท างาน (เรียงตามล าดับปี พ.ศ. โดยเริ่มต้นจากปีปัจจุบัน) 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... ....      

..........................................................................................................................................................................        

..........................................................................................................................................................................    

...................................................................................................................................................... ................................  

1.8  ประวัติการท างานอื่นๆ (เรียงตามล าดับปี พ.ศ. โดยเริ่มต้นจากปีปัจจุบัน) 

...........................................................................................................................................................................      

....................................................................................................................................................................................       

......................................................................................................................................................... ...........................       

......................................................................................................................................................................................       

1.9   รางวัลหรือผลงานดีเด่นที่เคยได้รับ 
..........................................................................................................................................................................       
...................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ .............................. 

2.   ภารกิจ 
 2.1  รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งงาน 

..........................................................................................................................................................................       

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. .........       

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 



 2.2  อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .............................................        
...................................................................... .................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

3.  ผลงานที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา (ให้แนบรายละเอียดตามหัวข้อที่น าเสนอ อย่างละ 1 ชุด)  
             ผลงานที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องเป็นผลงานที่จัดท าขึ้นภายใน 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 

1 กันยายน 2558 – วันที่ 15 สิงหาคม 2561) ได้แก่ 
       3.1 เอกสารค าแนะน า คู่มือการปฏิบัติในการให้บริการ และ/ หรือ 
       3.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ/หรือ 
       3.3 ผลงานร่วมวิจัยที่สนบัสนุนวิชาการ บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ/หรือ 
       3.4 บทความสนับสนุนวชิาการ หรือผลงานลักษณะอื่นที่สามารถประเมินได้ ทั้งนี้ไม่นับผลงานที่ท า 
                 เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือรับประกาศนียบัตรใด ๆ และ/หรือ 
  3.5 ผลงานอ่ืนๆ ที่ต้องการให้พิจารณา     

4.   หนังสือรับรองจากผู้บริหารสถาบัน 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
            ลงชื่อ ................................................ผู้สมัคร 

            (....................................................................) 

            วันที่............เดือน....................พ.ศ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือรับรอง 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า........................................................................ ...................... 

เป็นบุคลากรในต าแหน่ง.....................................................ของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน.................................... 

จรงิและเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนด 

  เห็นสมควรได้รับการเสนอเป็นบุคลากรดีเด่นด้าน.............................................. ................................. 

พุทธศักราช  2561  ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ 

 
  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
         ลงชื่อ........................................................ ................... 

                    (...........................................................................) 

                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน.................................... 

                วันที่.............เดือน........................พ.ศ............ 

 

 
 
 
 
 
 
 
***  หมายเหต ุ เอกสารประกอบการพิจารณา : 
ให้น าส่งเอกสาร ไฟล์ PDF และสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่น (ถ้ามี) เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
ไปยัง ส านักงานของสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
 


