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หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2558  จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

จากองค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

2. ผลการสอน 

3. ผลงานทางวิชาการ 

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในการ

พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามช่วงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ ดังนี้ 

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 

10) พ.ศ. 2556  มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561    

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2561   

  เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. ทั้ง 2 ฉบับ สามารถศึกษาวิธีการและการจัดเตรียมผลงานทาง

วิชาการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 

(มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) 

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี หรือ 
    ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
     ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้ว     
ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ 
    ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้ว     
ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 
    ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้ว      
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. การประเมินผลการสอน 
    ส่งเอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม  ผลประเมิน
คุณภาพการสอน อยู่ในระดับช านาญขึ้นไป 

2. การประเมินผลการสอน 
   ส่งเอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม  ผลประเมิน
คุณภาพการสอน อยู่ในระดับช านาญขึ้นไป 

3. ผลงานทางวิชาการ  
    ประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีต่อไปนี้ 
   1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือ
บทความทางวิชาการ หรือ 
   2. ผลงานวิจัย หรือ  
   3. ผลงานวชิาการในลักษณะอ่ืน หรือ 
   4. ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
   ผลงานวิจัย ไม่นับงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด  
 

3. ผลงานทางวิชาการ   
    ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมี
ปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   1. ผลงานวิจัย  2 เรื่อง หรือ 
   2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 1 รายการ หรือ 
   3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้
สังคม   1 เรื่อง หรือ 
   4. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และต ารา หรือหนังสือ 1 เล่ม 
 

    การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจใช้ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
หรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมากแทน
งานวิจัยได้ 

 



คู่มอืการขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ                                                                                  3 

 

1. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ต่อ) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 

(มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) 

      งานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร เพ่ือส าเร็จ
การศึกษามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการจะกระท า
มิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษา 
หรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด 
    ทั้งนี้ ผลงานวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดง
หลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ 
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. 
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2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 

(มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) 

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
        ต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    ต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2. การประเมินผลการสอน 
   ส่งเอกสารค าสอน 1 เล่ม ผลประเมินคุณภาพการ
สอน อยู่ในระดับช านาญพิเศษ ขึ้นไป 

2. การประเมินผลการสอน 
    ส่งเอกสารค าสอน 1 เล่ม ผลประเมินคุณภาพการ
สอน อยู่ในระดับช านาญพิเศษ ขึ้นไป 

3. ผลงานทางวิชาการ 
    ประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี ประกอบด้วย 
   (1) 1.1 ผลงานวิจัย หรือ 
       1.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ 
       1.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน และ 
   (2) ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียงต ารา หรือหนังสือ  
    ผลงานวิจัย ไม่นับงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ และ
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด      
    ผลงานวชิาการตามข้อ (1) และ (2) ต้องไม่ซ้ ากับ
ผลงานที่เคยได้ใช้ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการท่ีเพ่ิมขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย 
     

3. ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอขอได้ 2 วิธี คือ 
วิธีที่ 1 ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมี
ปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
   1. ผลงานวิจัย  2 เรื่อง หรือ 
   2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 1 รายการ หรือ 
   3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้
สังคม 1 เรื่อง  
   และ ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม  
วิธีที่ 2  ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมคีุณภาพและ
ปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   1. ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
อย่างน้อย 2 เรื่อง และคุณภาพดี 1 เรื่อง หรือ 
   2. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง  
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี
หรือ 
   3. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง 
และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี 
   ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ 2 
นั้น ผู้ขออาจใช้ต ารา หรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก
อย่างน้อย 2 เล่ม และมีคุณภาพดี 1 เล่ม แทนผลงาน
ตามข้อ 1 - 3 ได้ 
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2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 

(มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) 

     งานวิจัยหรืองานใดๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร เพ่ือส าเร็จการ 
ศึกษามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการจะกระท ามิได้ 
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษา หรือวิจัย
เพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความ 
ก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด 
    ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงาน 
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่าน
การประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
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3. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 

(มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) 

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    ต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    ต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2. การประเมินผลการสอน 
   ส่งเอกสารการสอน 1 เล่ม ผลประเมินคุณภาพการ
สอนอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ 

2. การประเมินผลการสอน 
    ส่งเอกสารการสอน 1 เล่ม ผลประเมินคุณภาพการ
สอนอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ 

3. ผลงานทางวิชาการ  
   ผู้ขออาจเสนอขอได้ 2 วิธี คือ 
วิธีที่ 1 (วิธีปกติ) ประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ   
ดีมาก ต่อไปนี้ 
   (1) 1.1 ผลงานวิจัย หรือ        
       1.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ 
       1.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน และ 
   (2) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงต ารา หรือหนังสือ 
 วิธีที่ 2 (วิธีพิเศษ) ประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ     
ดีเด่น ต่อไปนี้ 

(1) ผลงานวิจัย หรือ 
    (2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ 
    (3) ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 
    (4) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงต ารา หรือหนังสือ  
    ผลงานวิจัย ไม่นับงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด 
   ผลงานวิชาการตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 ต้องไม่ซ้ ากับ
ผลงานที่เคยได้ใช้ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว      
   ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก 
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย 

3. ผลงานทางวิชาการ  
    ผู้ขออาจเสนอขอได้ 2 วิธี คือ 
วิธีที่ 1 (วิธีปกติ) ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพดีมาก และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
    1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง หรือ 
    2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะ หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกัน
ทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง  
    และ ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม 
วิธีที่ 2 (วิธีพิเศษ) ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพดีเด่น และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง หรือ 
   2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการใน 
ลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกัน
ทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง 
    ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
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3. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ (ต่อ) 

 

 

 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 

(มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) 
     ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ขออาจ
เสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ 1 (วิธีปกติ) ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ
ดีมากและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 
   2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง  และผลงานวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกัน
ทั้งหมดอย่างน้อย 2 เรื่อง  
   และ ต ารา หรือ หนังสือ 2 เล่ม 
วิธีที่ 2 (วิธีพิเศษ) ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพดีเด่น และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   1. ผลงานวิจัย 3 เรื่อง หรือ 
   2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง หรือต ารา หรือหนังสือ       
1 เล่ม และผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม รวมกัน ทั้งหมดอย่างน้อย 3 เรื่อง    
    และ ต ารา หรือ หนังสือ 3 เล่ม 
    ผลงานวิจัยต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
ที่ยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
    ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงาน
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด 
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การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ดังนี้ 

ประเภทผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่ 
เอกสารประกอบการสอน ท าเป็นรูปเล่มที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหนักสูตรของสถาบัน 

อุดมศึกษามาแล้ว 
เอกสารค าสอน/เอกสาร  

การสอน 
จัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ ได้เผยแพร่โดยใช้เป็นค าสอนให้แก่ผู้เรียนในวิชา
นั้น ๆ มาแล้ว 

งานวิจัย เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ 
หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย 
     3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อท่ีประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของ
การประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้น หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง 
การใช้ภาษา หรือรูปแบบการน าเสนอท่ีถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือ
ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceeding) ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังประชุมก็ได้ 
ทั้งนี ้คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมี   
ผู้ทรงคณุวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบัน 
     4. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้
เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
อย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้องไม่ใช่
คณะกรรมการผู้ตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้าง เพ่ือให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น 
     5. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวาง 
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ประเภทผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่ 
งานวิจัย (ต่อ)      เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “งานวิจัย” 

นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกระยะ
หนึ่งจะกระท าไม่ได้ 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม      ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยม
ชมพ้ืนที่ และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็น
เอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไป
ได้ 

ต ารา เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
     2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม, e-learning, online learning 
     3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
     การเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้การเรียบ
การสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดง
ถึงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการ
เผยแพร่ได้เช่นกัน 
     กรณีท่ีได้มีการพิจารณาคุณภาพของต าราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด การน าต ารานั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในต ารา เพื่อน ามา
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการ
ประเมินคุณภาพต าราที่ได้ปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
    ทั้งนี้ ต าราต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
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ประเภทผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่ 
หนังสือ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน

โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
     2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม, e-learning, online learning 
     3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
     การเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้การเรียน
การสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงถึง
การเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการ
เผยแพร่ได้เช่นกัน 
     กรณทีี่ได้มีการพิจารณาคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด การน าหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในหนังสือ เพ่ือ
น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มี
การประเมินคุณภาพหนังสือที่ได้ปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
     ทั้งนี้ หนังสือต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

บทความทางวิชาการ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     1. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     2. เผยแพร่ในหนังสือรวบรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีบรรณาธิการ โดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 
     เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า      
“บทความวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง       
เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ 
“บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระท าไม่ได้ 
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ประเภทผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอ่ืน 
1. ผลงานวิชาการเพ่ือ

อุตสาหกรรม 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการ
ประชุมวิชาการท่ีมีหนังสือประมวลบทความ (proceeding) และมีการประเมิน
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลาย
สถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่
ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็น
บุคลากรจากอุตสาหกรรมหรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการท าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหา หรือมีเอกสารที่มีเนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
     3. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) 
โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานทางวิชาการเพ่ือ
อุตสาหกรรม 
     4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเปิดเผย โดยมี
เนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการ    
เพ่ืออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อ
สาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 
     5. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิด
จากการวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้
เสนอต้องจัดท าเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการ 
เพ่ืออุตสาหกรรม 

2. ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน 

    1. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพ
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
    2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความท่ีมีบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 
     3. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็น
รูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
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ประเภทผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่ 

ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

2. ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน (ต่อ) 

     4. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ที่มีบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
สถาบัน 
     5. เผยแพร่ในรูปแบบของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีค าอธิบายแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

3. ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนา 
นโยบายสาธารณะ 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
    1. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด 
พร้อมค าอธิบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบาย
สาธารณะนั้น ๆ ทั้งนี้ได้มีการน าไปสู่การพิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง 
     2. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

4. กรณีศึกษา      เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่
ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรง 
คุณวุฒิประเมินคุณภาพ 

5. งานแปล      เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
     2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ  
     การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้การเรียน
การสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่
ได้เช่นกัน 
     ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ
ของสถาบันอุดมศึกษาคณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานั้นและต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
     กรณีเม่ือได้มีการพิจารณาคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด การน างานแผลนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในงาน
แปลเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ 
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ประเภทผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่ 

ผลงานทางวิชาการใน 
ลักษณะอ่ืน 5. งานแปล (ต่อ) 

แต่ให้มีการประเมินคุณภาพงานแปลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้ง 

6. พจนานุกรม สารานุกรม 
นามานุกรม และงานวิชาการ

อ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

     เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
     2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว่างขวางมาแล้วไม่น้อย
กว่าสี่เดือน 

7. ผลงานสร้างสรรค์      
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

     เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     1. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ 
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกเสียง 
     2. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า   
สี่เดือน 

8. ผลงานสร้างสรรค์ 
ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

     เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
     1. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือ
เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     2. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแดงสาธารณะ 
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า    
สี่เดือน 

9. สิทธิบัตร      มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง
กว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

10. ซอฟต์แวร์      มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง
กว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
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ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
     รายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ดังต่อไปนี้ 
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ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

 1. ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของ      

และเป็นผู้ด าเนินการเอง 

 2.  ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้  

             2.1 ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

   2.2 ผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดง

ปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานวิจัย 1 เรื่อง 

    2.3 ในกรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ Research Program ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักใน

บางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

    2.4 ในกรณีงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมี

ปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

    ผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และความรับผิดชอบ

ส าคัญในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุป

ผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) รวมทั้งเป็น

ผู้ด าเนินการหลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว 

   ทั้งนี ้ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author) ได้คนเดียว     

เว้นแต่กรณีอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

      3. การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการท่ีมี

ผู้ร่วมงานหลายคน จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละ

เท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้

ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้ด าเนินการดังนี้ 

            3.1 กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามได้ ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมงานทุกคนและให้

ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน 

   3.2 กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ ให้มี

การรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ผู้นั้น

ไมส่ามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจน เพ่ือประกอบการ

พิจารณา ด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว 
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   การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง

ไม่ได้  

   หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง    

จะถือว่าการกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและค าเนินการทางวินัยต่อไป 

 4. กรณีเสนอผลงานวิชาการับใช้สังคม ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการ  

บูรณาการหลายสาขาวิชา ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมี

บทบาทในขั้นตอนการท างานอย่างน้อย 3 ขั้นตอน คือ 

    ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม 

    ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 

    ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง 

    ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมงานทุกคน

และบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง 

 5. ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยมีชื่อผู้ใดระบุ

เป็นเจ้าของผลงานผู้มีชื่อท่ีระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อยข้ึนอยู่กับ

ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานวิชาการนั้น ๆ 

 6. กรณีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เผยแพร่อันเป็นผลงาจากวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ผู้นั้นต้องเป็นผู้ริเริ่ม ก ากับดูแลและมี

บทบาทส าคัญในการวิเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอาจใช้ผลงานทางวิชาการ

ดังกล่าวได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50  
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จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
        การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

 1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน

ผลงานของผู้อ่ืน ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ 

รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้    

ในลักษณะจะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

 2. ต้องอ้างอิงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง เพ่ือแสดง

หลักฐานของการค้นคว้า 

 3. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิ

มนุษยชน 

 4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และ

เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการ

ตรวจสอบยืนยันทางวิชาการ 

 5. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

 6. หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง

จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการด าเนินการ  
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เอกสารการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถท าได้ 2 วิธี คือ 

1. การยื่นเอกสารเพ่ือประเมินคุณภาพการสอนก่อนยื่นผลงานทางวิชาการ 

2. การยื่นเอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามปกติ  

       การเอกสารส าหรับการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท้ัง 2 วิธี ต้องส่งเอกสารประกอบการยื่นขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

 

วิธีที่ 1  การยื่นเอกสารเพื่อประเมินคุณภาพการสอน 
ก่อนยื่นผลงานทางวิชาการ 

หมายเหตุ 

ส่งครั้งที่ 1 ยื่นเรื่องขอประเมินการสอน ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 
1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)   
จ านวน 4 ชุด 
2. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/เอกสารการสอน  จ านวน 4 เล่ม 
3. แผ่น CD บันทึกไฟล์เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/เอกสารการ
สอน เป็นไฟล์ PDF  จ านวน 1 แผ่น 

 
คะแนนการสอนที่ผ่าน
เกณฑ์เก็บผลประเมินไว้ได้ 
2 ปี นับจากวันที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลการ
สอน 

ส่งครั้งที่ 2 ส่งเอกสารหลังผ่านขั้นกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 
1. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/เอกสารการสอน  จ านวน 5 เล่ม 

ส่งครั้งที่ 3 ส่งเอกสารหลังผ่านขั้นประเมินผลการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/เอกสารการสอน  จ านวน 9 เล่ม 

วิธีที่ 2  การยื่นเอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หมายเหตุ 

ส่งครั้งที่ 1  ยื่นเรื่องขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 
1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)   
จ านวน 4 ชุด 
2. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/เอกสารการสอน  จ านวน 4 เล่ม   
3. ผลงานทางวิชาการ 
   3.1 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 4 เล่ม  
        - สาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ส่งบทความวิจัย  จ านวน 9 ชุด 
   3.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  จ านวน 4 ชุด 
   3.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  จ านวน 4 ชุด 
   3.4 ต ารา/หนังสือ  จ านวน 4 เล่ม 

 
ผู้ที่ขอประเมินคุณภาพการ
สอนก่อนยื่นผลงานทาง
วิชาการ และผลการ
ประเมินคุณภาพการสอน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน    
ไม่ต้องส่งตามข้อ 2 
(เอกสารประกอบ การ
สอน/เอกสารค าสอน/
เอกสารการสอน) 
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วิธีที่ 2  การยื่นเอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หมายเหตุ 

ส่งครั้งที่ 1  ยื่นเรื่องขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ต่อ) ประกอบด้วยเอกสาร
ดังนี้ 
   3.5 บทความทางวิชาการ  จ านวน 9 ชุด 
4. หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  จ านวน 1 ฉบับ 
5. แบบหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  จ านวน 9 ชุด 
6. แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  จ านวน 9 ชดุ 
   6.1ผลงานวิชาการประเภทต ารา/หนังสือ  แนบค าอธิบายรายวิชา(ต ารา) และ
หนังสือรับรองการเผยแพร่อย่างน้อย 3 แห่ง 
   6.2 ผลงานวิชาการท่ีเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
หรือวารสารทางวิชาการ ให้แนบส าเนาหน้าปกรูปเล่มหนังสือ และหน้ารายชื่อ 
คณะบรรณาธิการ 
7. ไฟล์ผลงานทางวิชาการ(ต ารา หนังสือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม ต่อไฟล์
บันทึกเป็นไฟล์ PDF และบันทึกให้อยู่ในซีดีแผ่นเดียวกัน) และไฟล์แบบ ก.พ.อ.03 
จ านวน  1 แผ่น 
8. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ       
จ านวน 1 แผ่น 

 
ผู้ที่ขอประเมินคุณภาพการ
สอนก่อนยื่นผลงานทาง
วิชาการ และผลการ
ประเมินคุณภาพการสอน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน    
ไม่ต้องส่งตามข้อ 2 
(เอกสารประกอบ การ
สอน/เอกสารค าสอน/
เอกสารการสอน) 

ส่งครั้งที่ 2 ส่งเอกสารหลังผ่านขั้นกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 
1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)   
จ านวน 9 ชุด 
2. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/เอกสารการสอน  จ านวน 5 ชุด 
3. ผลงานทางวิชาการ 
   3.1 งานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน 9 เล่ม 
   3.2 ต ารา/หนังสือ  จ านวน 9 เล่ม 
   3.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น  จ านวน 9 ชุด 

 

ส่งครั้งที่ 3 ส่งเอกสารหลังผ่านขั้นตอนประเมินผลการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/เอกสารการสอน  จ านวน 9 เล่ม 
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แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ค าชี้แจง : โปรดเติมค าในช่องว่างหรือท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความ 

ชื่อ-นามสกุล : 

ขอต าแหน่งในสาขาวิชา : 
 
สังกัดสาขาวชิา : 

คณะ : 

เบอร์โทรศัพท ์: 

เบอร์มือถือ : 

E-mail : 

วุฒิการศึกษา 
 ป.เอก           ป.โท           ป.ตรี 

สังกัดคณะ         ครุศาสตร์          วิทยาศาสตร์ฯ 
                       มนุษยศาสตร์ฯ    พยาบาลศาสตร์ 
                       วิทยาการจัดการ   

ขอต าแหน่งทางวชิาการ 
ระดับ             ผศ.              รศ.               ศ. 

โดยวิธี            ปกต ิ(ผลงาน 9 ชดุ )   พิเศษ (ผลงาน 11 ชุด )            

แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (พร้อมไฟล์) 
 แบบ ก.พ.อ. 03  จ านวน 4 ชุด (ขัน้กลั่นกรองผลงานวิชาการ) 
 แบบ ก.พ.อ. 03  จ านวน 9 ชุด (ขัน้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิฯ) 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 

             ปี                  เดือน                วัน         

หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
                        มี             ไม่มี        

เอกสารการสอน 
 ผศ.- เอกสารประกอบการสอน วิชา.......................................... 
 รศ.- เอกสารค าสอน    วิชา....................................................... 
  ศ.- เอกสารการสอน    วิชา..................................................... 

                   จ านวน      4 ชุด    9 ชุด   

ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น.................เรื่อง ดังนี้ 
 งานวิจยั / บทความวิจัย            จ านวน.................เร่ือง 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม          จ านวน.................เร่ือง 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  จ านวน.................เร่ือง 
 ต ารา / หนังสือ                       จ านวน..................เร่ือง 
 บทความทางวิชาการ                จ านวน..................เร่ือง 

กรณีงานต ารา/หนังสือ 
 ค าอธิบายรายวิชา       

 หนังสือรับรองการเผยแพร่จ านวนอย่างน้อย 3 แห่ง 

กรณีงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนรว่ม      จ านวน 9 ชุด/เร่ือง 

 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานวิจยั    จ านวน 9 ชุด/เร่ือง 

ข้าพเจ้าได้แนบไฟล์ผลงานทางวิชาการ (ต ารา/หนังสือ/เอกสารการสอน/งานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ ๑ เล่ม ต่อ ๑ ไฟล์และทุกเล่มให้อยู่ในซีดีแผ่นเดยีวกัน 
และไฟล์ แบบ ก.พ.อ.๐๓ มาพร้อมแลว้) ประกอบด้วย  
1) ..........................................................................................................................................................จ านวน..........................เรื่อง 

2) ..........................................................................................................................................................จ านวน..........................เรื่อง 

3) ..........................................................................................................................................................จ านวน..........................เรื่อง 

4) ..........................................................................................................................................................จ านวน..........................เรื่อง 

     และขอรับรองวา่เป็นไฟล์เอกสารที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการจริง 

            ลงชื่อ.......................................................... 
               (............................................................) 
                       ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง 
 

หมายเหตุ เอกสารประกอบการสอน /เอกสารค าสอน /เอกสารการสอน และแบบ กพอ. 03 การส่งในครั้งแรก ให้ส่งจ านวน 4 ชุด  
เมื่อผ่านกรรมการกลั่นกรองและมีการแก้ไข ให้ส่งใหม่จ านวน 5 ชุด และเมื่อผ่านการประเมินผลการสอนให้ส่งจ านวน 9 ชุด 
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แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
 

ส่วนที่  ๑    แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง  .......................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี  ........................................ 
ในสาขาวิชา  .............................................. 

ของ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................  
สังกัด ภาค/สาขาวิชา  ............................................... 

คณะ .............................  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
----------------------------------- 

 
๑. ประวัติส่วนตัว 
    ๑.๑   วัน  เดือน  ปีเกิด  ................................ 

     ๑.๒ อายุ ............ ปี   
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา   (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

        คุณวุฒิ                 ปี พ.ศ. ที่จบ             ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
  ๑.๓.๑    
  ๑.๓.๒ 

 ๑.๓.๓ 
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๔ หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  ๑.๔.๑ ระดับปริญญาเอก 
    หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์: ………………………………………………………….……………………………...
    ผลงานวิจัย จ านวน ....... เรื่อง ดังนี้ 
     ๑.๔.๑.๑ ................................................................................................... .................... 
     ๑.๔.๑.๒ ..................................................................................................................... ... 
  ๑.๔.๒ ระดับปริญญาโท 
    หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์: ……………………………………………………….…….………………………...
    ผลงานวิจัย จ านวน ....... เรื่อง ดังนี้ 
     ๑.๔.๑.๑ .................................................................................................... .................... 
     ๑.๔.๑.๒ ..................................................................................................................... ... 
 

ก.พ.อ. ๐๓ 
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๒.  ประวัติการรับราชการ 
 ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ................................   ระดับ ...-.... ขั้น   ................    บาท  
 ๒.๒   ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่ .......  เดือน  .....................  พ.ศ. ...........   
 ๒.๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ....................................................... 
  เมื่อวันที่ .......  เดือน  .................... พ.ศ.   .................. 
 ๒.๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ......................................................... 
  เมื่อวันที่ .…….....   เดือน..………………...... พ.ศ. ..………..... 
  อายุราชการ .........  ปี   ........... เดือน 
 ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
  ๒.๕.๑    
  ๒.๕.๒   
  ๒.๕.๓ 
 
๓. ภาระงานย้อนหลัง  ๓  ปี  (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)   
 ๓.๑   งานสอน   (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี  หรือบัณฑิตศึกษา) 
  ระดับ       รายวิชาที่สอน          ช.ม./สัปดาห์    เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
 .......................     ...........................    ...................             ...................................... 
  .......................     ...........................    ...................             ...................................... 
  
 
 
 
 ๓.๒   งานวิจัย   (โปรดระบุเรื่องท่ีท าการวิจัย  และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
 
 
 ๓.๓   งานบริการทางวิชาการ   (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 ๓.๔  งานบริหาร   (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 
 ๓.๕  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
 
 

ตัวอย่าง ต าแหน่งอาจารย์ (ข้าราชการ)/(พนกังานมหาวิทยาลัย)  

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

ตัวอย่าง    ระดับ   รายวิชาที่สอน          ช.ม./สัปดาห์    เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 

          ปริญญาตรี  ๑๑๐๔๓๐๔ การทดลองสอน ๒                    ๓                        ๒/๒๕๕๖,๑/๒๕๕๗ 

        ปริญญาตรี  ๑๑๒๔๓๑๒ วิธีสอนคณิตศาสตร์ ๑                ๓                        ๑/๒๕๕๘ 
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๔. ผลงานทางวิชาการ 
    ๔.๑  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
          ๔.๑.๑ ผลงานวิจัย 
     ๔.๑.๑.๑  .................................................................................................. 
                 ผลงานวิจัยนี้ เคยใช้ส 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) 
    

           ๔.๑.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   ๔.๑.๓.๑  ..................................................................................................  
      ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
      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)  
 
 
กรณียื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ตัดข้อความออก 2 รายการ ดังนี้ 

ข้อ ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

ข้อ ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์ 
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    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)   
 

         ๔.๒.๒  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
   ๔.๒.๔.๑  ..............................................................................................  
     ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........  
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด)  
 

          ๔.๒.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
   ๔.๒.๓.๑  .............................................................................................. 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้ 
      เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........  
               ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด)  
 

  ๔.๒.๔ 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)  
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    ๔.๓  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต 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) 
 

 ๔.๓.๒  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) 
    

           ๔.๓.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   ๔.๓.๓.๑  .......................................................................................................... 
     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่
      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 (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
                                              ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง        
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
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 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด   
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
     ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
         ลงชื่อ ....................................................................... เจ้าของประวัติ 
                                     (......................................................................) 
         ต าแหน่ง .....................................................................        
                      วันที.่...........  เดือน ...........................  พ.ศ. ............... 
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ส่วนที่ ๒    แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง .................................... 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์) 

ในสาขาวิชา ............................................................ 
โดยวิธี .................................................... 
ของ ....................................................... 

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา .................................................... 
คณะ .................................  มหาวิทยาลัย..................................... 

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

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง..........(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)... แล้วเห็นว่า  นาย/นาง/นางสาว............................................. ........................................... ...เป็น
ผู้มีคณุสมบัติ ........ (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)........ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 
 
       ลงชื่อ ..............................................................  
                                                 (.............................................................) 
             ต าแหน่ง  ....ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า....  
                        วันที่............  เดือน ...................  พ.ศ. ................ 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว............................................................... .......................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ....(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย).... ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)....... 
 
 
 
        ลงชื่อ ..............................................................  
            (..................................................................) 
             ต าแหน่ง  ..............................................................         
                วันที.่...........  เดือน ...................  พ.ศ. ................ 
 

กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นต าแหน่งประธานสาขาวิชา 

ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ลงนามตรวจสอบคุณสมบัติ 

กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นต าแหน่งคณบดี 

ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ลงนามตรวจสอบคุณสมบัติ 
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ส่วนที่  ๓    แบบประเมินผลการสอน 
 
 คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ . . . . . . .. . ./. . .. . . .. . . .. . เมื่อวันที่ 
......... ............................. ... ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา .................... ....................... รายวิชา 
......................................  ของ นาย/นาง/นางสาว ............................... ......................แลว้เหน็วา่ บุคคลดังกลา่ว
เป็นผู้มีความ ...........(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)..............  ในการสอนมีคุณภาพ.......(อยู่/ไม่อยู่)........... 
ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 
 
               ลงชื่อ .................................................................. 
                     (.................................................................) 
                                  ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
                        วันที่ ........  เดือน .................. พ.ศ................ 
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ส่วนที่ ๔    แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

 ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
                       ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
   

   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา ..................................................... ในการประชุมครั้งที่......../............เมื่อ
วันที่ ......................... รวม ....... ครั้ง  ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว ............   .............. 
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น ....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์).... ในสาขาวิชา .......... 
แล้วเห็นว่า 
 

  ๑) งานวิจัย .......... เรื่อง  คุณภาพ .....(อยู่/ไม่อยู่)..... ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ...... เรื่อง ได้แก่ 
    ๑.๑)  ................................................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ ................................. 
 

  ๒) ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ....... เรื่อง คุณภาพ ....(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
............ เรื่อง ได้แก่ 
    ๒.๑) ................................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .................. 
คุณภาพอยู่ในระดับ .................................    
 

  ๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน .... เรื่อง คุณภาพ ..(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
............ เรื่อง ได้แก่ 
    ๓.๑) ................................................................. ผู้ขอมีสว่นร่วมรอ้ยละ .................. 
คุณภาพอยู่ในระดับ ................................. 
 

  ๔) ต ารา/หนังสือ ....... เรื่อง คุณภาพ ...(อยู่/ไม่อยู่)...ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ..... เรื่อง  ได้แก่ 
    ๔.๑) ................................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .................. 
คุณภาพอยู่ในระดับ ................................. 
 

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

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง        
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
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  สรุปการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร  
ผลที่ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร 
 

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

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

............................................................................................................................. .................................. 
 
            ลงชื่อ ....................................................... 
                 (.........................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
               เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
                      และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
              วันที่ ........  เดือน .................. พ.ศ................ 
 
 ตอนที่  ๒   การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่    
.................. เมื่อวันที่ ............................... พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/ นางสาว  
.................................................... ตามท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอแล้วเห็นว่า ....(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/
และต ารา/หนังสือ/บทความวิชาการ) .......  คุณภาพ....(อยู่/ไม่อยู่).....ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเป็นผู้มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด จึงเห็น ....(สมควร/ไม่สมควร). ............
ให้ก าหนดต าแหน่ง นาย/นาง/นางสาว ............................เป็นต าแหน่ง ...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)..ในสาขาวิชา....................... .... และให้น าเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
           ลงชื่อ ...............................................................................  
               (..................................................................................) 
          ต าแหน่ง ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ 
                      วันที่ ........  เดือน .................. พ.ศ................ 
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ส่วนที่  ๕    มติสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 
  สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่......../........ เมื่อวันที่ ........ 
เดือน .............. พ.ศ. ............ พิจารณาแล้วมีมติ .........(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)........ให้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว 
....................................... ใหด้ ารงต าแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา 
........................................ได้ตั้งแต่วันท่ี ......................................  
  
 
          ลงชื่อ ................................................................... 
              (......................................................................) 
        ต าแหน่ง นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน  
                 วันที่ ........  เดือน .................. พ.ศ. ............... 
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แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑  ส าหรับผู้ขอ 
 

  ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนดให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้รักษาจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  ๕  ประการ  ข้าพเจ้าผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการขอยืนยันว่า ในการท า
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท 

๑. ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  ไม่เคยน าผลงานผู้อ่ืนมาเป็นของตนและไม่เคยลอก
เลียนผลงานของผู้อ่ืน  รวมทั้งไม่เคยน าผลงานของตนในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า
หนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

๒. ข้าพเจ้าให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทาง
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้าไว้อย่างชัดเจน 

๓. ข้าพเจ้าไม่เคยละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งผลงานทางวิชาการ 

๔. ข้าพเจ้าได้ใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์  ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความ
เป็นจริง  ข้าพเจ้าไม่เคยเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือไม่เคยสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 
และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

๕. ข้าพเจ้าได้น าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามหลัก

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่ก าหนดไว้ในข้อข้างต้น  ๕  ประการ และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของ
การละเมิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว 

 
        ลงชื่อ....................................................................... 
                       (                                                    ) 
                         วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. .............. 
 

ตอนที่ ๒  ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
  

ทราบและตรวจสอบเบื้องต้นแล้วในที่ประชุมครั้งที่........................ วันที่ ......เดือน .......................... พ.ศ. ... ...... 
 
   ลงชื่อ ....................................................................... (ผู้ได้รับมอบหมาย) 
          (                                                    ) 
                               วันที่ ........... เดือน ......................................... พ.ศ. .............. 
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แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 
 

  บทความทางวิชาการ   ต ารา    หนังสือ    งานวิจัย    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
เรื่อง .................................................................................................................................................................................... 
ผู้ร่วมงาน  จ านวน................  คน  แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้  :   
 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1) นาย ก.   
(ผู้วิจัยหลัก) 
 
 

50% 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  - 
  - 
  - 
  - 

2) นาย ข. 
 
 
 

30% 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  - 
  - 
  - 

3) นาย ค. 
 
 

20% 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  - 
  - 
  - 

 
หมายเหตุ 
         ลงชื่อ ......................................................... 
                      ( นาย ก. ) 
 

         ลงชื่อ ......................................................... 
              ( นาย ข. ) 
 

         ลงชื่อ ......................................................... 
                   ( นาย ค. ) 
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แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางวชิาการ 
หน่วยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

1. ชื่อ – นามสกุล (ไทย).................................................................... ............................................................ 
  (อังกฤษ)................................................................... ....................................................... 
 สาขาวิชา................................................................... คณะ....................................................................... 
 โทรศัพท์.................................... โทรสาร............................... E-mail…………………………..…………………… 
 ไม่เป็นผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาหรือวุฒิบัตรใด ๆ: ใช่     ไม่ใช่ 
 

2. ผลงานทางวิชาการท่ีขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ชื่อบทความวิจัย/รายงานการวิจัย/บทความทางวิชาการ................................................................................. 
 ชื่อผู้แต่ง....................................................................................... ................................................................... 
 ชื่อผู้ที่เป็น Corresponding Author…………………………………………………………………………………..........……… 
 ชื่อวารสาร........................................................................................... ปีที่ (Volume)………………….….…….… 
 ฉบับที่ (Number)..................เดือน (month)..................... ปี (Year)……...............หนา้ (Page)…….............. 
 

3. ลักษณะของผลงานวิจัยเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 3.1 กรณีผลงานวิจัยเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) จัดอยู่ในฐานข้อมูล: 
   1) ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
   

 Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) 
      (select ebscohost and then academic search premier) 

 Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
 BIOSIS (http://www.biosis.org) 
 CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-  

plus-with-full-text) 
 EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
 ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) 

     (select ebscohost and then H.W.Wilson) 
 Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
 Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 

 INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
 MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 

 
 PsycINFO 
(http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 

 Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
 ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
 SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
 Scopus (http://www.info.scopus.com) 
 Social Science Research Network  

(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 

 Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8E%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1&sa=X&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=wFfaUQjEBREW0M:&imgrefurl=http://www.rajabhatnetwork.com/Default.aspx?pageid=7&docid=UPhVXvRnEWDhoM&imgurl=http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/26%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1.jpg&w=263&h=339&ei=rcQmUveKMojXrQezy4GADg&zoom=1&iact=hc&vpx=90&vpy=12&dur=270&hovh=255&hovw=198&tx=103&ty=153&page=1&tbnh=145&tbnw=113&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:0,i:81


คู่มอืการขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ                                                                                  35 

 

-2- 
            2) ฐานข้อมูลระดับชาติ  
        ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) กลุ่ม..................... 
   3)  ฐานข้อมูลอ่ืนๆ ระบุ .............................................................. .................................................... 
 

  เอกสารแนบประกอบ 
   เอกสารแสดงฐานข้อมูลวารสารที่มีการอ้างอิงว่าวารสารที่ขอรับทุนอยู่ในฐานข้อมูลฯ ใด 
     ………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 
 3.2 กรณีผลงานวิจัยเป็นบทความวิจัย (Proceedings) ที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 
   ระดับชาติ 
   ระดับนานาชาติ 
  งานประชุมวิชาการ เรื่อง........................................................................ วันที่....................... ................ 
  สถานที่......................................................................................... ........................................................... 
  เอกสารแนบประกอบ 
    เอกสารระบุบรรณาธิการที่ท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรองก่อนการเผยแพร่  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 3.3 กรณีผลงานวิจัยเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
   ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ผ่านการเผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ 
  เอกสารแนบประกอบ 
    รายชื่อและผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
    หลักฐานแสดงการเผยแพร่ 
    อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................................................... ....... 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฏแบบรับรองการเผยแพร่ผลงานวิจัยและหลักฐานที่ส่งมาพร้อม
กันนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 ลงชื่อ ........................................................ 
  (......................................................)  
 ........../........../..........  
 
 
หมายเหตุ : กรณีเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยผลงานวิจัยควรเข้าเล่มให้เรียบร้อยสวยงาม 
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แผนภาพขั้นตอนด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ขั้นตอนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วิธีที่ 1 การยื่นเอกสารเพื่อประเมินคุณภาพการสอน         

ก่อนยื่นผลงานทางวิชาการ) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ (Reader) 

ส่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (60 วัน) 

หนังสือ/ต ารา/งานวิจยัฉบับสมบูรณ์ 

จ านวน 9 เล่ม 

บทความวิจัย/บทความวิชาการที่

ได้รับการตีพิมพ์ พร้อมแบบรับรอง

การเผยแพร่ จ านวน 9 ชุด 

หนังสือ/ต ารา/งานวิจยัฉบับสมบูรณ์ และแบบ ก.พ.อ. 03 จ านวน 4 ชุด 

น าเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (30 วัน) 

รับเรื่อง เริม่นับวันท่ีแต่งตั้ง 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการยื่นแบบค าขอก าหนดต าแหน่ง (ก.พ.อ. 03) 

และเอกสารประกอบการสอน หรอืเอกสารค าสอน จ านวน 4 ชุด 

น าเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (30 วัน) 

ส่งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน จ านวน 5 เล่ม 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเก็บ

คะแนนประเมินผลการสอนที่ผา่นเกณฑ์ประเมินไวไ้ด้ 2 ปี 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการยื่นแบบค าขอก าหนดต าแหน่ง (ก.พ.อ.03) 

ผลงานทางวิชาการ และเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน จ านวน 9 ชุด 

ผ่าน (ไมม่ีข้อแก้ไข) /ไม่ผ่าน มีข้อแก้ไขในสาระส าคัญให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งแก้ไข

ภายใน 90 วัน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสมควรผ่าน 

(นับวันแต่งตั้ง ณ วันที่ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์) 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการรับทราบผลการประเมนิ 
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ขั้นตอนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วิธีที่ 2 การยื่นเอกสารขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอน 

จ านวน 5 เล่ม 

หนังสือ/ต ารา/งานวิจยัฉบับสมบูรณ์ 

จ านวน 9 เล่ม 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

เอกสารท่ีผ่านการประเมินการสอน

ให้ส่งจ านวน 9 ชุด 

บทความวิจัย/บทความวิชาการที่

ได้รับการตีพิมพ์ พร้อมแบบรับรอง

การเผยแพร่ จ านวน 9 ชุด 

เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ต ารา/งานวิจัยฉบับสมบรูณ์ และ

แบบ ก.พ.อ. 03 จ านวน 4 ชุด 

น าเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (30 วัน) 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการยื่นแบบค าขอก าหนดต าแหน่ง (ก.พ.อ. 03 ) 

และผลงานทางวิชาการ (พร้อมไฟล์เอกสาร) 

รับเรื่อง เริม่นับวันท่ีแต่งตั้ง 

น าเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ

เพื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

คุณภาพผลงานวิชาการ (Reader) 

ส่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (60 วัน) 

ผ่าน (ไมม่ีข้อแก้ไข)/ไม่ผา่น มีข้อแก้ไขในสาระส าคัญให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งแก้ไข

ภายใน 90 วัน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสมควรผ่าน 

(นับวันแต่งตั้ง ณ วันที่ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์) 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการรับทราบผลการประเมนิ 

กรณไีม่ผา่นการประเมิน แจ้งผลให้

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทราบ 

กรณผี่านการประเมิน น าเรื่องเข้าสู่

สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
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ทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการและค่าตอบแทนต าแหน่ง     

ทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีระเบียบค่าตอบแทนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ ดังนี้ 

1. เงินทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ ตามระเบียบสถาบันราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้

เงินทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2547 เมื่อบุคลากรได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ และให้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ไม่เกิน 40,000 บาท 

 1.2 รองศาสตราจารย์    ไม่เกิน 60,000 บาท 

 1.3 ศาสตราจารย์         ไม่เกิน 100,000 บาท 

ขั้นตอนและวิธีการขอสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

 1 ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต้องยื่นค าร้องขอรับเงินทุนสนับสนุนต่อมหาวิทยาลัย 

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่งแต่งตั้ง  

2. การส่งมอบเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน จ านวน 5 เล่ม และผลงานทางวิชาการ 

ทีย่ื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 5 ชุด ให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม

หนังสือตอบรับการส่งมอบผลงานทางวิชาการ เพ่ือแนบประกอบการขอรับเงินทุนสนับสนุนการจัดท าผลงาน

ทางวิชาการ  

2. อัตราเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ว่าด้วยอัตราเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2553 

และ พ.ศ. 2558 มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

ต าแหน่ง อัตราเงินประจ าต าแหน่ง  
(บาท/เดือน) 

ข้าราชการ 
1. ศาสตราจารย์  
   1.1 ศาสตราจารย์ รับเงินเดือนข้ันสูง 
   1.2 ศาสตราจารย์ รับเงินเดือนไม่เกิน 74,320 บาท 

 
 

15,600 
13,000 

2. รองศาสตราจารย์ 
   2.1 รองศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าชั่วคราวของต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ 24,400 บาท) 
   2.2 รองศาสตราจารย์ 

 
9,900 

 
5,600 
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ต าแหน่ง อัตราเงินประจ าต าแหน่ง  
(บาท/เดือน) 

ข้าราชการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    3.1 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าชั่วคราวของต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ 19,860 บาท) 
    3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 

5,600 
 

3,500 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. ศาสตราจารย์  
   1.1 ศาสตราจารย์ รับเงินเดือนข้ันสูง 
   1.2 ศาสตราจารย์ รับเงินเดือนไม่เกิน 101,340 บาท 

 
 

15,600 
13,000 

2. รองศาสตราจารย์ 
   2.1 รองศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ 36,660 บาท) 
   2.2 รองศาสตราจารย์ 

 
9,900 

 
5,600 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    3.1 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ 29,090 บาท) 
    3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
5,600 

 
3,500 
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การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

      ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สามารถศึกษารายละเอียดการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ดาวน์โหลดไฟล์แบบค าขอรบัการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.03) และเอกสาร

ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ที่เว็บไซต์หน่วยก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

http://dept.npru.ac.th/acunit  

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสาร 

 

     1. เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม http://www.npru.ac.th  

            เลือก ส านัก/สถาบัน           ส านักงานอธิการบดี          กองกลาง          หน่วยก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

http://dept.npru.ac.th/acunit
http://www.npru.ac.th/
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      2. เข้าหน้าเว็บไซต์ของหน่วยก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ http://dept.npru.ac.th/acunit 

             เลือก แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง          แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) หรือ

แบบฟอร์มเอกสารอ่ืนๆ ที่ต้องการ 

หากมีข้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หน่วยก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ชั้น 2  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  

โทรศัพท์ 034 – 109300 ต่อ 3508 , 089 – 98333 20  

          Facebook :  หน่วยก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
          Line ID : acunit  

           
 
 

http://dept.npru.ac.th/acunit

