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เอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------ 

 

๑.  แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ส่วนที่ ๑ :  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
โดยวิธีปกต ิ

ในสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ของ นำงแสงจันทร์  เรืองอ่อน 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
------------------------------------- 

๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด ๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 ๑.๒ อำยุ ๔๔ ปี 
 ๑.๓ กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (เรียงจำกวุฒิสูงสุดตำมล ำดับ) 

 

คุณวุฒิ ปีพ.ศ.ที่จบ ชื่อสถำนศึกษำและประเทศ 
๑.๓.๑ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต วท.ม.  
       (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

๒๕๔๖ 
 

มหำวิทยำลัยศรีปทุม  ประเทศไทย 

๑.๓.๒ บริหำรธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. 
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

๒๕๓๗ 
 

มหำวิทยำลัยศรีปทุม  ประเทศไทย 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์และงานวิจัยในระดับปริญญาโท 
 แสงจันทร์  เรืองอ่อน. (๒๕๔๖). “การพัฒนาดาต้าไมน์นิงเชิง XML” วิทยำนิพนธ์บัณฑิต
วิทยำลัย  มหำวิทยำลัยศรีปทุม. 
 

๒. ประวัติการรับราชการ 
๒.๑ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์รับเงินเดือน ๓๓,๔๙๐ บำท 

 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ๒.๓ โอน/ย้ำยจำกสังกัดกรมอำชีวศึกษำมำสังกัดสถำบันรำชภัฏนครศรีธรรมรำช เมื่อวันที่ 
  ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๔๐  
 ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำ........................................ 
  เมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ............(ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้ว....ปี) 
 ๒.๕ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำ........................................... 
  เมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ.............(ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้ว....ปี) 
  อำยุรำชกำร  ๑๗  ปี  ๕  เดือน 



๒ 
 ๒.๖ ต ำแหน่งอื่น ๆ  
  ไม่มี 
 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภำระงำนที่ท ำโดยควำมเห็นชอบจำกเจ้ำสังกัด) 
 ๓.๑ งำนสอน (โปรดระบุระดับว่ำปริญญำตรี หรือบัณฑิตศึกษำ) 
 

ระดับที่สอน รายวิชาที่สอน 
ช.ม./

สัปดาห์ 
เปิดสอนภาค/
ปีการศึกษา 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 

๙๐๐๐๔๐๖ 
๔๑๒๒๒๐๘ 
๔๑๒๓๖๔๖ 
๔๑๒๒๖๑๘ 
๙๐๐๐๔๐๖ 
๔๑๒๓๒๐๒ 
๔๑๒๔๙๑๓ 
๔๑๒๔๙๑๑ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือชีวิต 
ระบบฐำนข้อมูล 
กำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับกำรบัญชี 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือชีวิต 
ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
โครงงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ๑ 
โครงงำนทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ๒ 

๔ 
๔ 
๘ 
๘ 
๔ 
๔ 
๓ 
๑ 

๑/๒๕๕๘ 
๑/๒๕๕๘ 
๑/๒๕๕๘ 
๒/๒๕๕๘ 
๒/๒๕๕๘ 
๒/๒๕๕๘ 
๒/๒๕๕๘ 
๒/๒๕๕๘ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 

๙๐๐๐๔๐๖ 
๔๑๒๒๒๐๘ 
๔๑๒๓๖๔๖ 
๙๐๐๐๔๐๖ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือชีวิต 
ระบบฐำนข้อมูล 
กำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือชีวิต 

๘ 
๔ 
๔ 

๑๖ 

๑/๒๕๕๗ 
๑/๒๕๕๗ 
๑/๒๕๕๗ 
๒/๒๕๕๗ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 

๔๑๒๒๒๐๘ 
๔๑๒๓๖๔๖ 
๙๐๐๐๔๐๖ 
๔๑๒๓๒๐๒ 
๙๐๐๐๔๐๖ 

ระบบฐำนข้อมูล 
กำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือชีวิต 
ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือชีวิต 

๘ 
๔ 
๔ 
๘ 
๘ 

๑/๒๕๕๖ 
๑/๒๕๕๖ 
๑/๒๕๕๖ 
๒/๒๕๕๖ 
๒/๒๕๕๖ 

  
 ๓.๒  งำนสอนปัจจุบัน (โปรดระบุระดับว่ำปริญญำตรี หรือบัณฑิตศึกษำ) 
 
 

ระดับที่สอน รายวิชาที่สอน 
ช.ม./

สัปดาห์ 
เปิดสอนภาค/
ปีการศึกษา 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 

๔๑๒๒๖๑๘ 
๙๐๐๐๔๐๖ 
๔๑๒๓๒๐๒ 
๔๑๒๔๙๑๓ 
๔๑๒๔๙๑๑ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับกำรบัญชี 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือชีวิต 
ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
โครงงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ๑ 
โครงงำนทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ๒ 

๘ 
๔ 
๔ 
๓ 
๑ 

๒/๒๕๕๘ 
๒/๒๕๕๘ 
๒/๒๕๕๘ 
๒/๒๕๕๘ 
๒/๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 
 ๓.๓  งำนวิจัย(โปรดระบุเรื่องที่ท ำกำรวิจัย และระยะเวลำที่ใช้ในแต่ละโครงกำร) 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ระยะเวลาที่ใช้ 

๑. งำนวิจัยเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้นิเวศวิทยำอ่ำว นครศรีธรรมรำช เพ่ือ
พัฒนำ กำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียนและชุมชน(ผู้ร่วมวิจัย : ทุนอุดหนุนกำรวิจัย
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๕๒) 

๑ ปี 

๒. งำนวิจัยเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้นิเวศวิทยำอ่ำว นครศรีธรรมรำช เพื่อ
พัฒนำ กำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียนและชุมชน(ผู้ร่วมวิจัย : ทุนอุดหนุนกำรวิจัย
(ต่อเนื่อง) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๕๓) 

๑ ปี 

๓. งำนวิจัยเรื่องระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจกำรใช้อุปกรณ์ในโรงเรียนสังกัด
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ ๑ จังหวัดนครศรีธรรมรำช (หัวหน้ำโครงกำร : 
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๓) 

๒ ปี 

  
 ๓.๔ งำนบริกำรทำงวิชำกำร (โปรดระบุประเภทกิจกรรม และปริมำณเวลำที่ใช้ในกำร                 
ให้บริกำรต่อสัปดำห์)  
  ๓.๔.๑  กรรมกำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๑๐ ชั่วโมง/ 
สัปดำห์ 

 ๓.๔.๒  กรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมส ำคัญต่ำงๆ ของสำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและสำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๕ ชั่วโมง/สัปดำห์ 
 ๓.๕ งำนบริหำร (โปรดระบุงำนบริหำรที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมำณเวลำที่ใช้ต่อ
สัปดำห์) 
  ๓.๕.๑  ประธำนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ๒๑ ชั่วโมง/
สัปดำห์ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐) 

๓.๕.๒  ประธำนหลกัสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ๒๑ ชั่วโมง/ 
สัปดำห์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) 

๓.๕.๓  เลขำนุกำร หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
๑๕ ชั่วโมง/สัปดำห์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๓.๖  งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง(โปรดระบุประเภทของงำนและปริมำณเวลำที่ใช้ต่อสัปดำห์) 
 ๓.๖.๑  งำนที่ปรึกษำปัญหำพิเศษ/งำนวิจัยนักศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ๘ ชั่วโมง/สัปดำห์  
 ๓.๖.๒  งำนนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ๒ ชั่วโมง/สัปดำห์ 
 ๓.๖.๓ อำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ๓ชั่วโมง/สัปดำห์ 
 
 
 
 



๔ 
 

๔.  ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑ ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
   ๔.๑.๑ ผลงำนวิจัย  ไม่มี 
   ๔.๑.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคม  ไม่มี 
   ๔.๑.๓ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน ไม่มี    
   ๔.๑.๔ ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร 

 แสงจันทร์ เรืองอ่อน. (๒๕๕๗). กำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์.นครศรีธรรมรำช 
: มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช. ๒๐๕ หน้ำ. 
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้ว
หรือไม ่

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เม่ือปีพ.ศ.........และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ.... 

            ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 กำรเผยแพร่  
 ๑.  ใช้ประกอบกำรสอนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ๑ ภำคกำรศึกษำ  ระดับปริญญำ
ตรี รำยวิชำ กำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ รหัสวิชำ ๔๑๒๓๖๔๖   ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี ๑/๒๕๕๖, 
๑/๒๕๕๗ และ ๑/๒๕๕๘    
 ๒.  ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำจ ำนวน ๕ แห่ง 
 ปริมำณงำนร้อยละ ๑๐๐ ท ำหน้ำที่ศึกษำค้นว้ำเนื้อหำตำมค ำอธิบำยรำยวิชำ สอน
คนเดียว จ ำนวน ๔  ชั่วโมง/สัปดำห์/กลุ่ม   
 

๕. เอกสารประกอบการสอน 
 ๕.๑ แสงจันทร์  เรืองอ่อน. (๒๕๕๖). เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
ชีวิต. นครศรีธรรมรำช: มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช. ๒๓๑ หน้ำ. 
  เอกสำรประกอบกำรสอนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
  เคยใช้ (เม่ือปีพ.ศ..........และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ.... 

          ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 ปริมำณงำนร้อยละ ๑๐๐ ท ำหน้ำที่ศึกษำค้นคว้ำเนื้อหำตำมค ำอธิบำยรำยวิชำ 
สอนคนเดียว จ ำนวน ๔ ชั่วโมง/สัปดำห์/กลุ่ม  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ ๑/๒๕๕๖ 
 

ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

ลงชื่อ…………………………………………..…………เจ้ำของประวัติ 
                                       (นำงแสงจันทร์  เรืองอ่อน) 
                                            ต ำแหน่ง อำจำรย์ 
                             วันที่  ๒๐  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ในสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โดยวิธีปกติ 
ของ  นำงแสงจันทร์  เรืองอ่อน 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
------------------------------------------------------------------- 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แล้วเห็นว่ำนำงแสงจันทร์     
เรืองอ่อน มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด 

 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
(นำงศุภมำตร  อิสสระพันธุ์) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 

ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำงแสงจันทร์  เรืองอ่อน เป็นผู้มีคุณสมบัติ เข้าข่าย ที่จะแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
(นำงศุภมำตร  อิสสระพันธุ์) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  ๓ แบบประเมินผลการสอน 
  

คณะอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินผลกำรสอนโดยได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำชในกำรประชุมครั้งที่๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๔ 
เดือนมิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ประเมินผลกำรสอน (เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือชีวิต รหัสวิชำ ๙๐๐๐๔๐๖) ของ นำงแสงจันทร์  เรืองอ่อน แล้วเห็นว่ำ บุคคลดังกล่ำวเป็น
ผู้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอนมีคุณภำพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่สภำสถำบันก ำหนด 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพโรจน์  เสนำ) 

ต ำแหน่ง ประธำนคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน 
วันที่ ๒ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           ก.พ.อ. ๐๓ 
   

 

 ส่วนที ่๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
   ตอนที่ ๑  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำน 
ทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
 คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำง
วิชำกำรในสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์  ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๙ รวม
๑ ครั้ง ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของนำงแสงจันทร์  เรืองอ่อน ซึ่งขอก ำหนดต ำแหน่งเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ในสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ แล้วเห็นว่ำ 
 ๑)  งำนวิจัย      ไม่มี 
 ๒)  ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม    ไม่มี 
 ๓)  ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน   ไม่มี 
 ๔)  ต ำรำ ๑ เรื่อง   คุณภำพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด ๑ เรื่อง ได้แก่ 
    ๔.๑) แสงจันทร์เรืองอ่อน. (๒๕๕๗). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์. 
นครศรีธรรมรำช: มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช. ๒๐๕ หน้ำ. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ๑๐๐ คุณภำพอยู่ใน
ระดับดี 
 ๕)  บทควำมทำงวิชำกำร   ไม่มี 
 สรุปผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร (ประกอบด้วย:  ผลงำนมีเนื้อหำเกี่ยวกับอะไร ผลที่ได้รับ 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงควำมเชี่ยวชำญอย่ำงไร) 
 ต ำรำเรื่องกำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์มีเนื้อหำที่ครอบคลุมหลักกำรและวิธีกำรออกแบบและพัฒนำ
เว็บไซต์ ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ หรือผู้สนใจได้ศึกษำควำมรู้ และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำร
ออกแบบเว็บไซต์ กำรตกแต่งภำพกรำฟฟิกส์ กำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหวประกอบเว็บไซต์ และกำรพัฒนำเว็บไซต์
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรภำครัฐ องค์กรภำคเอกชน หรือบุคคลต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสมโดยผลงำน
ทำงวิชำกำรดังกล่ำว สำมำรถน ำเสนอควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรและวิธีกำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ได้เป็น
อย่ำงดี    
 
 

ลงชื่อ............................................................................ 
(ศำสตรำจำรย์ ดร.วิสุทธิ์  ใบไม้) 

ต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ 

จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ตอนที่  ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร…..มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช.....ในกำร
ประชุมครั้งที่…....……เมื่อวันที่…….…เดือน……….......….พ.ศ…….....……พิจำรณำผลกำรประเมินผลงำนทำง
วิชำกำรของนำงแสงจันทร์  เรืองอ่อนตำมที่คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำง
วิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรเสนอแล้วเห็นว่ำ...(งำนวิจัย/ และหนังสือ/ และเอกสำร
ประกอบกำรสอน)...คุณภำพ... ..อยู่  / ไม่อยู่ ) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวิชำกำร ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด จึงเห็น... (สมควร / ไม่สมควร)... ให้ก ำหนดต ำแหน่ง 
นำงแสงจันทร์  เรืองอ่อนเป็นต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และให้น ำเสนอที่
ประชุมสภำสถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 

 

 
    ลงชื่อ………….……….…………………………… 

      (…………………………….…………………) 
      ต ำแหน่ง ประธำน/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


