
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  ข้ันตอนการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)

สําหรับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  พ.ศ. 2562
__________________________________________________________

เพ่ือใหการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)  สําหรับ

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

พ.ศ. 2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ

ขอ 19 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงออก

ประกาศ ดังนี้

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ขั้นตอนการประเมิน

คุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)  สําหรับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

พ.ศ. 2562"

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ 3 ประกาศนี้ไมใชบังคับกับการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยผลงานทางวิชาการ

ประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย สิทธิบัตร หนังสือหรือตําราท่ีผานการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ

(peer reviewer) กอนจัดพิมพเผยแพร และผลงานทางวิชาการประเภทอื่นที่ผานการประเมินคุณภาพจาก

ผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ตามที่อธิการบดีเห็นสมควร

ขอ 4 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ มีดังนี้

(1) ผูขอกําหนดตําแหนงยื่นแบบคําขอที่คณะ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

โดยแจงรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนงหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ(peer reviewer) ที่มี

ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาที่เสนอขอกําหนดตําแหนง จํานวนไมนอยกวา 2 คนจากหลากหลายสถาบัน

(2) หนวยงานตนสังกัดจัดทําหนังสือถึงผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอความอนุเคราะหประเมินคุณภาพ

ผลงานทางวิชาการ

(3) ผูขอกําหนดตําแหนงมีหนาที่ประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิดวยตนเอง และกรณีมีคาใชจาย

ท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการใหเปนความรับผิดชอบของผูขอกําหนดตําแหนง

(4) ผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด



 

-  2  -

 

(5) ผูขอกําหนดตําแหนงปรับแกผลงานทางวิชาการตามขอเสนอแนะ (ถามี)  พรอมจัดสง

ตารางเปรียบเทียบการแกไขใหหนวยงานตนสังกัด

(6)  ผูทรงคุณวุฒิแจงผลการประเมินและผลงานทางวิชาการที่ประเมินแลวไปยังหนวยงานตน

สังกัดและใหหนวยงานตนสังกัดแจงผลการประเมินใหผูขอกําหนดตําแหนงทราบ

(7) ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการดําเนินการเผยแพรผลงานทางวิชาการตามรูปแบบที่

ก.พ.อ. กําหนด

 ประกาศ ณ  วันที่  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

(อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว)
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ที่  อว 0633/                            คณะ/สถาบัน.............................. 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

               อ.เมือง   จ.นครปฐม  73000 
 

                   พฤษภาคม   2562 
    

เรื่อง การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ (peer reviewer) 
 

เรียน  ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer).............................. 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ...........................................................      จ านวน 1 เล่ม 
        2. แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิฯ (peer reviewer)      จ านวน 1 ฉบับ 
        3. ซองจดหมายติดแสตมป์ (ส่งเอกสารตามข้อ 1 และ 2 กลับ)        จ านวน 1 ฉบับ 
   

 เนื่องด้วย (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................ 
สังกัดคณะ/สถาบัน...................................... ..................... ผู้มีความประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับ.................................ในสาขาวิชา..................................อนุสาขาวิชา..............................................ได้ขอให้มี
การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ (peer reviewer) เพ่ือให้การประเมินคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอส่งผลงานทางวิชาการประเภท........................      
เรื่อง........................................................... เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เอกสารหมายเลข ปม.1 ภายในระยะเวลา 30 วัน หากมีข้อขัดข้องประการใด 
โปรดแจ้งคณะ.........../สถาบันภาษาทราบ จักขอบพระคุณยิ่ง  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 

 
        (คณบดีคณะ...../ผู้อ านวยการสถาบันภาษา) 

      มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
ส านักงานคณบดีคณะ..................................... 
โทร. ................................................ 
โทรสาร. .........................................      
  



แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)  
เพื่อรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
ชื่อผู้เขียน...................................................................นามสกุล....................................... ........................................... 
เพ่ือใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ................................................สาขาวิชา...................................... ..........
อนุสาขาวิชา................................................................. ............................................................................................... 
ชื่อผลงานทางวิชาการ...................................................................................................ประเภท. ............................... 
 
 ได้พิจารณาผลงานทางวิชาการตามลักษณะข้างต้น ในประเด็นความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา 
การเรียบเรียง การเขียน การใช้ภาษา  และการอ้างอิงและบรรณานุกรมถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเห็นดังนี้ 
  

  สมควรน าไปเผยแพร่ได้ โดยไม่มีการแก้ไข 
  ให้ปรับแกไ้ขก่อนน าไปเผยแพร่ โดยมีรายละเอียด ดังแนบ  
   มอบหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ตรวจสอบ 
   ส่งกลับให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้ง 
 
 
 
        ลงชื่อ............................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                                             (.............................................................) 
                                                       วันที่.........เดือน................................พ.ศ...............  
  

ปม.1 



ผู้ทรงคุณวุฒิฯ (peer reviewer) ให้ปรับแก้ไขดังนี้ 
 
1.  ...................................................................................................................................................................................................... 

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

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

2.  ...................................................................................................................................................................................................... 

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

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

3.  ...................................................................................................................................................................................................... 

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

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

4.  ...................................................................................................................................................................................................... 

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

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

5.  ...................................................................................................................................................................................................... 

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

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

6.  ...................................................................................................................................................................................................... 

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

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

7.  ...................................................................................................................................................................................................... 

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

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

8.  ...................................................................................................................................................................................................... 

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

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

9.  ...................................................................................................................................................................................................... 

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

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

10.  ..................................................................................................................................................................................................... 

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

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

11.  ..................................................................................................................................................................................................... 

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

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

เอกสารแนบ ปม.1 



รายละเอียดการปรับแก้ผลงานทางวิชาการตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิฯ (peer reviewer) 
 

ผลงานทางวิชาการ......(ประเภท)........เรื่อง....(ชื่อเรื่อง).................................................. ........................................ 
 

ล าดับที่ 
รายการที่ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ให้ปรับแก้ 
เลขหน้า 

เดิม 
รายการที่ปรับแก้ 

เลขหน้า 
ใหม่ 

หมายเหตุ 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 



แบบค ำขอกำรประเมินคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำรโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ(peer reviewer) 

 

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

ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................................... 

สังกัด/สาขา..........................................................คณะ/สถาบัน......................................................... .................. 

ต าแหน่งที่เสนอขอ..................................สาขาที่เสนอขอ.....................................อนุสาขาวิชา............................

ประเภทผลงานทางวิชาการ.................................................................................................. ................................

ชื่อผลงาน .......(เขียนแบบบรรณานุกรม APA)..................................................................................................... 

ในการนี้ ข้าพเจ้าประสงค์ขอส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพ่ือประเมินคุณภาพผลงาน

ทางวิชาการ จ านวน........ท่าน ดังนี้ 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

1. ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………ต าแหน่ง………………………………………………

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญหรือใกล้เคียง........................................................... ............................................................

สถานที่ท างาน……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………ต าแหน่ง………………………………………………

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญหรือใกล้เคียง............................................................................................ ...........................

สถานที่ท างาน……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

           ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอขอ 

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

         ต าแหน่ง..................................................................  


