
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่               วันที่  3 มิถุนายน 2557 
เรื่อง  ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
 
 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ข้าพเจ้า นายวิฑูรย์ พ่ึงรัตนา ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความ
ประสงค์ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ได้แนบเอกสารการขอเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1. แบบค าขอ ก.พ.อ.03       จ านวน  5 ชุด 
2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การวิเคราะห์เชิงตัวเลข    จ านวน  5 ชุด 
3. ผลงานวิจัย เรื่อง “Approximating fixed points of Suzuki-generalized  

      nonexpansive  mappings”      จ านวน  7 ชุด 
4. ผลงานวิจัย เรื่อง “Fixed point theorems for N-generalized hybrid  

      mappings in uniformly convex metric spaces”   จ านวน  7 ชุด 
5. ผลงานวิจัย เรื่อง “Fixed point theorems for a semigroup of  

       total asymptotically nonexpansive mappings in uniformly  
    convex Banach spaces”      จ านวน  7 ชุด 

         
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

 
                (นายวิฑูรย์  พ่ึงรัตนา) 
               อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
 



 

แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ส่วนที่  ๑    แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

โดยวิธีปกต ิ
ในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
ของ นายวิฑูรย์  พ่ึงรัตนา 

สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

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

๑. ประวัติส่วนตัว 
    ๑.๑   วัน  เดือน  ปีเกิด  ๕ เมษายน ๒๕๒๖ 

     ๑.๒ อายุ ๓๑ ปี ๒ เดือน   
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา   (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

        คุณวุฒิ                 ปี พ.ศ. ที่จบ             ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
  ๑.๓.๑  ปร.ด. (คณิตศาสตร์)         ๒๕๕๖     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย 
                       ๑.๓.๒   วท.ม. (คณิตศาสตร์)        ๒๕๕๑   มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย 

 ๑.๓.๓     วท.บ. (คณิตศาสตร์)        ๒๕๔๙   มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย 
 

     ๑.๔ หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ๑.๔.๑ ระดับปริญญาเอก 
   หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์: Fixed point theorems for generalized nonexpansive mappings   
                in convex metric spaces and rate of convergence of some  
                iteration methods 
   ผลงานวิจัย จ านวน ๗ เรื่องดังนี้ 
    ๑) W. Phuengrattana and S. Suantai, On the rate of convergence of Mann,  
      Ishikawa, Noor and SP-iterations for continuous functions on an arbitrary  
      interval, Journal of Computational and Applied Mathematics, 235 (2011),  
      3006-3014 
    ๒) W. Phuengrattana and S. Suantai, Strong convergence theorems for a  
      countable family of nonexpansive mappings in convex metric spaces,  
      Abstract and Applied Analysis, Volume 2011 (2011), Article ID 929037, 18  
      pages 
    ๓) W. Phuengrattana and S. Suantai, Strong convergence theorems and rate of  
      convergence of multi-step iterative methods for continuous mappings on an  
      arbitrary interval, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 2012:9 

ก.พ.อ. ๐๓ 



    ๔) W. Phuengrattana and S. Suantai, A new iterative process for a finite family of  
      generalized asymptotically quasi-nonexpansive mappings in convex metric  
       spaces, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 14 (1) (2013), 123-137 
    ๕) W. Phuengrattana and S. Suantai, Common fixed points of an infinite family  
      of nonexpansive mappings in uniformly convex metric spaces, Mathematical  
      and Computer Modelling, 57 (2013), 306-310 
    ๖)  W. Phuengrattana and S. Suantai, Comparison of the rate of convergence of  
      various iterative methods for the class of weak contractions in Banach  
      spaces, Thai Journal of Mathematics, 11 (1) (2013), 217-226 
    ๗) W. Phuengrattana and S. Suantai, Existence theorems for generalized  
      asymptotically nonexpansive mappings in uniformly convex metric spaces,  
      Journal of Convex Analysis, 20 (3) (2013), 753-761 
 
 ๑.๔.๒ ระดับปริญญาโท 
   หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์: The James constant in metric spaces 
 
๒.  ประวัติการรับราชการ 
 ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  ระดับ -   ขั้น  ๒๙,๐๙๐  บาท  
 ๒.๒   ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๓  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑   
 ๒.๓  อายุราชการ  ๖ ปี - เดือน 
  ๒.๔    วันที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒.๕ วันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๓. ภาระงานย้อนหลัง  ๓  ปี  (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)   
 ๓.๑   งานสอน   (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี  หรือบัณฑิตศึกษา) 
  ระดับ   รายวิชาที่สอน       ช.ม./สัปดาห์   เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
 ปริญญาตรี     ๔๐๙๔๔๐๗  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข        ๓              ๑/๒๕๕๑, ๒/๒๕๕๑,  
            ๑/๒๕๕๒, ๒/๒๕๕๒, 
       ๑/๒๕๕๖, ๒/๒๕๕๖ 
 ปริญญาตรี     ๔๐๙๓๔๐๑  แคลคูลัส ๓ ๓             ๑/๒๕๕๖ 
 ปริญญาตรี     ๔๐๙๑๔๐๑  แคลคูลัส ๑ ๓             ๑/๒๕๕๒, ๒/๒๕๕๒ 
 ปริญญาตรี     ๔๐๙๓๒๐๑  ทฤษฎีเซต ๓             ๒/๒๕๕๖ 
 ปริญญาตรี     ๔๐๙๔๓๐๒  พีชคณิตเชิงเส้น ๓             ๒/๒๕๕๑, ๒/๒๕๕๒ 
 ปริญญาตรี     ๔๐๙๒๖๐๑  พีชคณิตเชิงเส้น ๑ ๓             ๒/๒๕๕๑ 
 ปริญญาตรี     ๖๐๐๑๔๑๑  คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๑ ๓             ๑/๒๕๕๒ 
 ปริญญาตรี     ๖๐๐๑๔๑๒  คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๒ ๓             ๒/๒๕๕๒ 
 ปริญญาตรี     ๗๑๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์และสถิต ิ ๓             ๑/๒๕๕๖ 
                           ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



๔. ผลงานทางวิชาการ 
    ๔.๑  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
          ๔.๑.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๑.๑.๑ Withun Phuengrattana, (๒๕๕๔). “Approximating fixed points of Suzuki-
generalized nonexpansive mappings” วารสาร Nonlinear Analysis: Hybrid Systems ปีที่ ๕ ฉบับที่ 
๓ (สิงหาคม ๒๕๕๔), หน้า ๕๘๓-๕๙๐. 
 สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ๑๐๐% 
                  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์         
มาแล้วหรือไม ่
          ไม่เคยใช้ 
            เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ........ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ............. 
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
  ๔.๑.๑.๒ Withun Phuengrattana, (๒๕๕๖). “Fixed point theorems for N-
generalized hybrid mappings in uniformly convex metric spaces” วารสาร Fixed Point Theory 
and Applications ปีที่ ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๑๘๘ (กรกฎาคม ๒๕๕๖), หน้า ๑-๑๖. 
 สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ๑๐๐% 
                 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์         
มาแล้วหรือไม ่
          ไม่เคยใช้ 
          เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................   
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
    ๔.๑.๑.๓ Suthep Suantai และ Withun Phuengrattana, (๒๕๕๗). “Fixed point 
theorems for a semigroup of total asymptotically nonexpansive mappings in uniformly 
convex Banach spaces” วารสาร Opuscula Mathematica ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๑, หน้า ๑๘๓-๑๙๗. 
 สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ๗๐% 
                  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์              
มาแล้วหรือไม ่
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................ 
                ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 
           ๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
   ๔.๑.๒.๑  ..................................................................................................  
      ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 



      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................ 
                ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๑.๒.๒  ...................................................................................... ............ 
     ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................  
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๑.๒.๓  ..................................................................................................  
     ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดบั................ 
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 
           ๔.๑.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   ๔.๑.๓.๑  ................................................................................... ............... 
      ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................  
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๑.๓.๒  ..................................................................................................  
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................    
                ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๑.๓.๓  ..................................................................................................  
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
 



      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................  
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
   
        ๔.๑.๔  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 
   ๔.๑.๔.๑  ...................................................................................................  
     ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................  
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๑.๔.๒  ...................................................................................................  
     ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................ 
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๑.๔.๓  ........................................... ........................................................ 
     ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................ 
        ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี  พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด      
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
    ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
         ๔.๒.๑  ผลงานวิจัย 
   ๔.๒.๑.๑  ............................................................................................... . 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................  
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 



   ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................  
     ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................  
     ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
         ๔.๒.๒  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
   ๔.๒.๔.๑  ..............................................................................................  
     ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................  
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๒.๔.๒  ..............................................................................................  
     ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..............  
               ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๒.๔.๓  ..............................................................................................  
     ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..............  
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 
 
 



          ๔.๒.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
   ๔.๒.๓.๑  ..................................................... ......................................... 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ...............  
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๒.๓.๒  ..............................................................................................  
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..............           
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๒.๓.๓  .............................................................................................. 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
  ๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หรือหนังสือ 
   ๔.๒.๓.๑  ..............................................................................................  
     ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่  
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ...............  
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๒.๓.๒  ..............................................................................................  
     ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่  
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ...............  
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 
 



   ๔.๒.๓.๓  ..............................................................................................  
     ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่  
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................  
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท   ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง      
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน  ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า  มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด   
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
    ๔.๓  ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 
         ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย  
   ๔.๓.๑.๑  ..........................................................................................................  
     ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๓.๑.๒  .......................................................................................................... 
     ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................ 
                         ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๓.๑.๓  ..........................................................................................................  
     ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 ๔.๓.๒  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
   ๔.๓.๒.๑  ..........................................................................................................  
     ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 



      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................ 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๓.๒.๒  ..........................................................................................................  
     ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................ 
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๓.๒.๓  .......................................................... ................................................ 
     ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................ 
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
           ๔.๓.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   ๔.๓.๓.๑  ..........................................................................................................  
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................ 
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๓.๓.๒  ..........................................................................................................  
      ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................ 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๓.๓.๓  .......................................................................................................... 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
 
 



      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................ 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
          ๔.๓.๔ ผลงานแต่งต าราหรือหนังสือ 
   ๔.๓.๔.๑  .......................................................................................................... 
     ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................ 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
   ๔.๓.๔.๒  .................................................................................................. ........ 
     ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
   ๔.๓.๔.๓  ..........................................................................................................  
     ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ...............  
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง        
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน  ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า  มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด   
มาประกอบการพิจารณาดว้ย) 
 
     ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
         ลงชื่อ ....................................................................... เจ้าของประวัติ 
                                       (นายวิฑูรย์  พ่ึงรัตนา) 
                ต าแหน่ง อาจารย์ 
                     วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       



ส่วนที่ ๒    แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

โดยวิธีปกต ิ
ของ นายวิฑูรย์  พ่ึงรัตนา 

สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

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

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า นายวิฑูรย์  พ่ึงรัตนา
เป็นผู้มีคุณสมบัติ (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 
       ลงชื่อ ..............................................................  
                                                       (นายธีระศักดิ์   ธรรมบ ารุง) 
                         ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์    
                               วันที.่........... เดือน ................... พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำ 
 
 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิฑูรย์  พ่ึงรัตนา เป็นผู้มีคุณสมบัติ  (เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย) ที่จะได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 
        ลงชื่อ ..............................................................  
           (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์) 
                                  ต าแหน่ง คณบดี           
                               วันที่............ เดือน ................... พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๓    แบบประเมินผลกำรสอน 
 
 คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่........../.............เม่ือวันท่ี ................. 
ได้ประเมินผลการสอนของ นายวิฑูรย์  พ่ึงรัตนา แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ (ช านาญ/ช านาญ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ)  ในการสอน มีคุณภาพ  (อยู่/ไม่อยู่)  ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 
 
               ลงชื่อ .................................................................. 
                     (.................................................................) 
                                  ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
                        วันที.่......... เดือน .................. พ.ศ............... 
 
 
 



ส่วนที่ ๔    แบบประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
 
 ตอนที่ ๑  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำน 
                       ทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
   
   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ . . . . . . . . ./. . . . .. . . . . . .  เมื่อวันที่ 
........................... รวม ......... ครั้ง  ประเมินผลงานทางวิชาการของ นายวิฑูรย์  พ่ึงรัตนา ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร ์แล้วเห็นว่า 
 
  ๑) งานวิจัย .......... เรื่อง  คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ...... เรื่อง ได้แก่ 
    ๑.๑)  ...................................................... .......................................................................... 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ................................. 
    ๑.๒)  ...................................................... .......................................................................... 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ................................. 
    ๑.๓)  ...................................................... .......................................................................... 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ................................. 
 

  ๒) ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ....... เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
............ เรื่อง ได้แก่ 
    ๒.๑) ...................................................... ........................................................................... 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ................................. 
    ๒.๒) ...................................................... ........................................................................... 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ................................. 
 
  ๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน .... เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
............ เรื่อง ได้แก่ 
    ๓.๑) ................................................................................................................................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ................................. 
    ๓.๒) ................................................................................................................................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ................................. 
 
  ๔) ต ารา/หนังสือ ....... เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. ก าหนด ..... เรื่อง  ได้แก่ 
    ๔.๑) ................................................................................................................................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ................................. 
    ๔.๒) ................................................................................................................................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ............................... .. 
 



  ๕) บทความทางวิชาการ ....... เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ...... เรื่อง 
ได้แก่ 
    ๕.๑) ...................................... ........................................................................................... 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ .................................    
    ๕.๒) ...................................................... ........................................................................... 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...................  คุณภาพอยู่ในระดับ ................................. 
 
 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง        
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
 

  สรุปกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร (ประกอบด้วย: ผลงำนที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับเรื่องอะไร  
ผลที่ได้รับ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงควำมเชี่ยวชำญอย่ำงไร 
 

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

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

................................................................................................................................................................. ............. 
 
 
            ลงชื่อ ....................................................... 
                 (.........................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
               เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
                      และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
                   วันที่......... เดือน .................. พ.ศ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตอนที่  ๒   กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที ่...... 
เมื่อวันที่ .......................... พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นายวิฑูรย์ พ่ึงรัตนา ตามที่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอแล้วเห็นว่า (งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/และต ารา/หนังสือ/บทความวิชาการ) 
คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด จึงเห็น (สมควร/ไม่สมควร) ให้ก าหนดต าแหน่ง นายวิฑูรย์ พ่ึงรัตนา เป็นต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และให้น าเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
 
           ลงชื่อ ...............................................................................  
               (..................................................................................) 
          ต าแหน่ง ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ 
                        วันที่......... เดือน .................. พ.ศ............... 
 
 
ส่วนที่  ๕    มติสภำสถำบันอุดมศึกษำ 
 
  สภาสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่......../........ เมื่อวันที่ ........ เดือน 
.............. พ.ศ. ............ พิจารณาแล้วมีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) 
  ๑. ให้แต่งตั้ง นายวิฑูรย์ พ่ึงรัตนา ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ...................................... 
  ๒. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้งพร้อมส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
  (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ กษาธิการ เ พ่ือน า เสนอนายกรั ฐมนตรีน าความกราบบั งคมทูล เ พ่ือทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว .................................................. ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชา .................................................. ได้ตั้งแต่วันที่ ........................................พร้อมส่ง ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
          ลงชื่อ ................................................................... 
              (......................................................................) 
        ต าแหน่ง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน  
                   วันที.่....... เดือน.................. พ.ศ. .............. 



 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ   สาขาวิชาคณิตศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ที่           วันที่   21  สิงหาคม   2557 
เรื่อง   ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
 

 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

1. เรื่องเดิม 
- 

2. ข้อเท็จจริง 
ข้าพเจ้านายธีระศักดิ์ ธรรมบ ารุง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มีความประสงค์ที่จะขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารการขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
เพื่อให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการด าเนินการกลั่นกรอง ดังนี ้

1. แบบค าขอ ก.พ.อ.03      จ านวน  4 ชุด 
2. เอกสารประกอบการสอน วิชาสถิติเพื่อการวิจัย    จ านวน  4 ชุด 
3. ต าราเรื่อง ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น    จ านวน  4 ชุด 
 

3. ข้อพิจารณา 
ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ทีม่ีหน้าที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามระเบียบ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห ์
 

 
 
         ( นายธีระศักดิ์  ธรรมบ ารุง ) 
             อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร ์
 



 

แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ส่วนที่  ๑    แบบประวัตสิ่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

โดยวิธีปกติ 
ในสาขาวิชา สถิต ิ

ของ นายธีระศักด์ิ  ธรรมบ ารงุ 
สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
----------------------------------- 

 
๑. ประวัติส่วนตัว 
    ๑.๑   วัน  เดือน  ปีเกิด  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๙ 

     ๑.๒ อายุ ๓๗ ปี ๗ เดือน   
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา   (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

        คุณวุฒ ิ                ปี พ.ศ. ที่จบ             ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
  ๑.๓.๑  วท.ม. (สถิติประยุกต)์         ๒๕๔๔     มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย 
                       ๑.๓.๒   ค.บ. (คณิตศาสตร์)        ๒๕๔๑   สถาบันราชภัฏนครปฐม, ประเทศไทย 

 
     ๑.๔ หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ๑.๔.๑ ระดับปริญญาโท 
   หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ : การเปรียบเทียบตัวสถิติส าหรับทดสอบการเท่ากันของ 
                                                                    ความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่ม 
 
๒.  ประวัติการรับราชการ 
    ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง อาจารย ์(พนักงานมหาวิทยาลัย)  ระดับ -   ขั้น  ๒๙,๗๙๐  บาท  
    ๒.๒   ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที ่ ๒๔  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๔   
 
 
 

ก.พ.อ. ๐๓ 



๓. ภาระงานย้อนหลัง  ๓  ปี  (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)   
    ๓.๑ งานสอน    
  ระดับ   รายวิชาที่สอน       ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
 ปริญญาตร ี ๔๐๙๒๗๐๑ โปรแกรมส าเรจ็รูป ๔ ๑/๒๕๕๔ , ๑/๒๕๕๕ 
   ด้านคณิตศาสตร ์
 ปริญญาตร ี ๔๐๙๓๗๐๒ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน        ๔ ๑/๒๕๕๔ , ๑/๒๕๕๖ 
   คณติศาสตร์  ๑/๒๕๕๗ 
 ปริญญาตร ี ๔๐๐๐๑๑๓ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๓ ๑/๒๕๕๔ 
 ปริญญาตร ี ๔๑๑๒๑๐๕ สถิติธุรกิจ ๓ ๑/๒๕๕๔ , ๒/๒๕๕๔ 
     ๓/๒๕๕๔ 
 ปริญญาตร ี ๔๐๙๑๔๐๑ แคลคูลัสและเรขาคณิต ๓ ๑/๒๕๕๔  
   วิเคราะห ์๑ 
 ปริญญาตร ี ๔๐๙๑๔๐๑ แคลคูลัส ๑ ๓ ๑/๒๕๕๔ , ๑/๒๕๕๖ 
     ๒/๒๕๕๖ 
 ปริญญาตร ี ๔๑๑๑๑๐๑ หลักสถิต ิ ๓ ๑/๒๕๕๔ , ๓/๒๕๕๔ 
 ปริญญาตร ี ๔๑๑๒๒๐๑ ความน่าจะเป็นและสถิต ิ ๓ ๑/๒๕๕๔ , ๒/๒๕๕๔ 
   เบื้องต้น  ๓/๒๕๕๔ , ๒/๒๕๕๕ 
     ๒/๒๕๕๖ 
 ปริญญาตร ี ๔๑๑๓๑๐๕ สถิติเพื่อการวิจัย ๓ ๒/๒๕๕๔ , ๒/๒๕๕๖ 
 ปริญญาตร ี ๔๑๑๓๓๑๐ ชีวสถิติสาธารณสุข ๔ ๓/๒๕๕๕ 
  
    ๓.๒  งานบริหาร 
  ด ารงต าแหน่งประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
  จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. ผลงานทางวิชาการ 
    ๔..๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 
    ๔.๑.๑.๑  ธีระศักด์ิ ธรรมบ ารุง. (๒๕๕๖.). ควำมน่ำจะเป็นและสถิติเบื้องต้น. นครปฐม:  
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
     ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
      ไม่เคยใช ้
      เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ................  
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 
     ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
         ลงชื่อ ....................................................................... เจ้าของประวัติ 
                                       (นายธีระศักด์ิ  ธรรมบ ารุง) 
                 ต าแหน่ง อาจารย ์
                     วันที ่๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       



ส่วนที่ ๒    แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ 
 

แบบประเมินแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา สถิต ิ

โดยวิธีปกติ 
ของ นายธีระศักด์ิ  ธรรมบ ารงุ 
สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
------------------------ 

 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า  
นายธีระศักด์ิ  ธรรมบ ารุง เป็นผู้มีคุณสมบัต ิ(ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 
        ลงชื่อ ..............................................................  
                                                                (นายธีระศักดิ์   ธรรมบ ารุง) 
                       ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร ์  
                                  วันที่............ เดือน ................... พ.ศ. …………….. 
 
 
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำ 
 
 ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ นายธีระศักด์ิ  ธรรมบ ารุง เป็นผู้มีคุณสมบัติ  (เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย) ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
 
        ลงชื่อ ..............................................................  
           (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์) 
                                  ต าแหน่ง คณบด ี           
                               วันที.่........... เดือน ................... พ.ศ. ………………. 
 
 



ส่วนที่  ๓    แบบประเมินผลกำรสอน 
 
 คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจ ารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่........../.............เมื่อวันที่ ................. 
ได้ประเมินผลการสอนของ    นายธีระศักดิ์  ธรรมบ ารุง    แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ (ช านาญ/
ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)  ในการสอน มีคุณภาพ  (อยู่/ไม่อยู่)  ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบัน
ก าหนด 
 
 
               ลงชื่อ .................................................................. 
                     (.................................................................) 
                                        ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
                        วันที.่......... เดือน .................. พ.ศ............... 
 
 
 



ส่วนที่ ๔    แบบประเมนิผลงำนทำงวิชำกำร 
 
 ตอนที่ ๑  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำน 
                       ทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
   
   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชาสถิติ ในการประชุมครั้งที่........./............ เมื่อวันที่ ............................. 
รวม ............ ครั้ง  ประเมินผลงานทางวิชาการของ   นายธีระศักดิ์  ธรรมบ ารุง   ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิต ิแล้วเห็นว่า 
  ๑) ต ารา/หนังสือ ....... เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ..... เรื่อง  ได้แก่ 
    ๔.๑)  ธีระศักด์ิ ธรรมบ ารุง. (2556.). ควำมน่ำจะเป็นและสถิติเบื้องต้น. นครปฐม:  
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..................  คุณภาพอยู่ในระดับ ................................. 
 
  สรุปกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร (ประกอบด้วย: ผลงำนที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับเรื่องอะไร  
ผลที่ได้รับ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงควำมเชี่ยวชำญอย่ำงไร) 
 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
            ลงชื่อ ....................................................... 
                 (.........................................................) 
            ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
               เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
                      และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
                   วันที.่........ เดือน .................. พ.ศ............... 
 
 
 
 



 ตอนที่  ๒   กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ ...... 
เมื่อวันที่ .............................. พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ  นายธีระศักดิ์  ธรรมบ ารุง  
ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเสนอแล้วเห็นว่า   (งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/และต ารา/หนังสือ/บทความวิชาการ) 
คุณภาพ   (อยู่/ไม่อยู่)   ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด จึงเห็น  (สมควร/ไม่สมควร)  ให้ก าหนดต าแหน่ง  นายธีระศักดิ์  ธรรมบ ารุง  เป็น
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติ และให้น าเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 
 
           ลงชื่อ ............................................................................... 
               (..................................................................................) 
          ต าแหน่ง ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ 
                        วันที่......... เดือน .................. พ.ศ............... 
 



ส่วนที่  ๕    มติสภำสถำบนัอุดมศึกษำ 
 
  สภาสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่........../.......... เมื่อวันที่ ........ 
เดือน .............. พ.ศ. ............ พิจารณาแลว้มีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) 
  ๑. ให้แต่งตั้ง นายธีระศักดิ์  ธรรมบ ารุง ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา สถิต ิ
ได้ต้ังแต่วันที่ ...................................... 
  ๒. (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้งพร้อมส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
  (ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่ อน า เสนอนายกรั ฐมนตรีน าความกราบบั งคมทูล เพื่ อทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว ........................................................... ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์
ในสาขาวิชา .................................................. ได้ตั้งแต่วันที่ ........................................พร้อมส่ งส าเนาค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
          ลงชื่อ ................................................................... 
              (......................................................................) 
             ต าแหน่ง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน  
                   วันที.่....... เดือน.................. พ.ศ. .............. 


