
ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
งานบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง จัดท ำเอกสำร ก.พ.อ.03 ผลงำนทำงวิชำกำรที่มีกำรเผยแพร่ตำมทีเ่กณฑ์ 
ก.พ.อ. ก ำหนด และเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรประเมินผลงำนกำรสอนยื่นต่อคณะที่ตนสังกัด 

คณะด ำเนินกำรตรวจสอบคณุสมบัติว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด และเสนอรำยชื่อคณะอนุกรรมกำรตำมแบบเสนอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน (แบบ ก.พ.ว. 01) ให้คณะกรรมกำรบริหำรคณะพิจำรณำเห็นชอบและยื่นเรื่องต่อมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลยัน ำเสนออธิกำรบดี  
และมอบหมำยให้งำนบริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำร 

งำนบริหำรงำนบุคคลและคณะกรรมกำรรับเรื่องขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร และ
น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร (กพว.) เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน 

ไม่ผำ่นกำร
ประเมิน 

ปรับปรุงเอกสำรเอกสำรที่ใช้
ประกอบกำรประเมินผลงำนกำรสอน 

ผ่ำนกำรประเมิน 

น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพื่อแต่งตั้งประธำนผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจำรณำผลงำน และคดัเลือกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพิจำรณำผลงำนจำกบัญชีรำยชื่อ

ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนดไม่น้อยกว่ำ 5 ท่ำน เรียงตำมล ำดับก่อน-หลัง เพื่อด ำเนินกำรทำบทำม 

คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอนด ำเนินกำรเพ่ือประเมินกำรสอน
ของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

งำนบริหำรงำนบุคคลทำบทำมและจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งผู้พิจำรณำผลงำน 
พร้อมส่งเอกสำรให้พิจำรณำ 

ผ่ำนกำรประเมินแบบ 
เป็นเอกฉันท ์

จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลงำนเพื่อสรุปผลกำรพิจำรณำ 

ผลกำรประเมิน 
ไม่เป็นเอกฉันท์ 

ต่อ 

น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรพจิำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพื่อพิจำรณำ 



ก.พ.อ. ๐๓ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๑. แบบค าขอรบัการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวตัสิว่นตวัและผลงานทางวชิาการ 

เพือ่ขอด ารงต าแหน่ง............................................ 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

โดยวธิ.ี.ปกต.ิ...วธิทีี.่................ 
ในสาขาวชิา ...........................................................รหสั............ 
ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สงักดั ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ..................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวตัสิว่นตวั 
     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชือ่คุณวุฒเิตม็พรอ้มสาขาวชิา โดยเรยีงจากวุฒสิงูสุด
ตามล าดบั และกรณีส าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศใหร้ะบุเป็นภาษาองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชือ่สถานศกึษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 (ในกรณีทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ ใหร้ะบุหวัขอ้
เรือ่งวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่ าเป็นส่วนของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆดว้ย) 
 
๒. ประวตักิารรบัราชการ 
     ๒.๑ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง...................................................... รบัเงนิเดอืน.......................บาท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์เมือ่วนัที.่...........เดอืน..........................พ.ศ. ........... 
     ๒.๓ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูช้ว่ยศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา.................... 
           เมือ่วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรองศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสาขาวชิา..............................             
            เมือ่วนัที.่........เดอืน......................พ.ศ. .......    



 

            (ในกรณีทีเ่คยบรรจุเขา้รบัราชการในต าแหน่งอื่น หรอืเคยด ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ า/อาจารย์
พเิศษในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต าแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ารงต าแหน่งนัน้ดว้ย) 
            อายุราชการ ...... ปี ........ เดอืน    

     ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

     ๒.๖ การไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาต ิและการไดร้บัการยกยอ่งระดบั
นานาชาต ิอื่น ๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 
 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 
 ๒.๖.๓ 
 ๒.๖.๔ 
 ๒.๖.๕ 
 
๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่ าโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัวา่ปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 
 ระดบั     รายวชิาทีส่อน    ช.ม./สปัดาห ์    จ านวนหน่วยกติ เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............     ………………    …………….     ………………… ………………………….. 
         ............     ………………    …………….     ………………… ………………………….. 
         ............     ………………    …………….     ………………… ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐานะหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) และ
แหล่งทุน ในระหวา่งปีทีท่ าการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ 
 
 
     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สีว่นรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 
 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงานและปรมิาณเวลาทีใ่ชต้่อสปัดาห)์ 
 



 

๔. ผลงานทางวชิาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
 ๔.๑.๑  ผลงานวจิยั 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
            ผลงานวจิยันี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม ่
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้  (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั............
ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  
          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
             ผลงานวจิยันี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มาแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
             ผลงานวจิยันี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้
หรอืไม่ 
   ไ ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 



 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

 

 ๔.๑.๓  ผลงานทางวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๑.๓.๑ ................................................................................................. 
                    ผลงานทางวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
          ผลงานทางวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
          ผลงานทางวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

 
๔.๑.๔ ต ารา หนงัสอื  หรอืบทความทางวชิาการ 

  ๔.๑.๔.๑  ................................................................................................. 
          ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้
หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................. 



 

          ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้
หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................................. 
          ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้
หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง             
อนัประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ใน
วารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าทีข่องผลงาน
แต่ละประเภทตามลกัษณะการมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
พรอ้มทัง้ระบุจ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 
 ในกรณีทีม่ผีูเ้ขยีนร่วมหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน
อย่างไร และลงนามรบัรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย 
 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
 ๔.๒.๑ ผลงานวจิยั 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
       ผลงานวจิยันี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
       ผลงานวจิยันี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 
 



 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
       ผลงานวจิยันี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

๔.๒.๒ ผลงานวชิาการในลกัษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการในลกัษณะอื่นนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการในลกัษณะอื่นนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวชิาการในลกัษณะอื่นนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

 

 ๔.๒.๓ ผลงานทางวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
          ผลงานทางวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 



 

          ผลงานทางวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
          ผลงานทางวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

 
 ๔.๒.๔ ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๔.๑  ................................................................................................. 
       ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  ................................................................................................. 
       ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  ................................................................................................. 
       ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 
 
 
 

 



 

 ๔.๒.๕  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๕.๑  งานวจิยั 
      ๑) งานวจิยั เรือ่ง ........................................................................................ 
          ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 
             Quartile1                    Quartile2 
          ๑.๒) บทบาทหน้าที ่
             ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)                 
                                                  ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
      ๒) งานวจิยั เรือ่ง ........................................................................................ 
          ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 
             Quartile1                    Quartile2 
          ๒.๒) บทบาทหน้าที ่
             ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)                 
                                                  ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
      ๓) งานวจิยั เรือ่ง ........................................................................................ 
          ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 
             Quartile1                    Quartile2 
          ๓.๒) บทบาทหน้าที ่
             ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)                 
                                                  ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
  ๔.๒.๕.๒  งานวจิยัที่ได้รบัการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จ านวน ............ เรื่อง 
ไดร้บัการอา้งองิ .................รายการ   พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอา้งองิใน
ฐานขอ้มลู Scopus 
  ๔.๒.๕.๓  ผูข้อ มคีา่ Life-time h-index (Scopus)  .................... 
  ๔.๒.๕.๔  โครงการวจิยัที่ผูข้อเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รบัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (Life-time) พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
           ๑) โครงการวจิยั เรือ่ง........................................................................... 
            ไดร้บัทุนจาก.................................................................................. 
           ๒) โครงการวจิยั เรือ่ง........................................................................... 
            ไดร้บัทุนจาก.................................................................................. 
           ๓) โครงการวจิยั เรือ่ง........................................................................... 
            ไดร้บัทุนจาก.................................................................................. 

              ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของก ารเขียน
เอกสารอา้งองิ อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณีที่
เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่



 

ของผลงานแต่ละประเภทตามลกัษณะการมสีว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุจ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 
                 ในกรณีทีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนวา่ท า
ในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรบัรองโดยผู้ขอ ผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก (First author) และผู้ประพนัธ์
บรรณกจิ (Corresponding author) เพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย 
 

     ๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาต าแหน่งศาสตราจารย ์  
 ๔.๓.๑ ผลงานวจิยั 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยันี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยันี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวจิยันี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/
หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  
๔.๓.๒  ผลงานวชิาการในลกัษณะอื่น 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
     ผลงานวชิาการในลกัษณะอื่นนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง       
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 



 

    ผลงานวชิาการในลกัษณะอื่นนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง        
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
    ผลงานวชิาการในลกัษณะอื่นนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง        
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

๔.๓.๓  ผลงานทางวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง     
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง  
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวชิาการรบัใชส้งัคมนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง     
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

 
 
 
 



 

 ๔.๓.๔ ต าราหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๔.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

  ๔.๓.๔.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส้ าหรบัการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูใ่นระดบั.......... 
           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด) 

 ๔.๓.๕  เอกสารหลกัฐานส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๕.๑  งานวจิยั 
      ๑) งานวจิยั เรือ่ง ........................................................................................ 
          ๑.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 
             Quartile1                    Quartile2 
          ๑.๒) บทบาทหน้าที ่
             ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)                 
                                                  ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
      ๒) งานวจิยั เรือ่ง ........................................................................................ 
          ๒.๑) การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 
             Quartile1                    Quartile2 
          ๒.๒) บทบาทหน้าที ่
             ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)                 
                                                  ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
 
  



 

      ๓) งานวจิยั เรือ่ง ........................................................................................ 
          ๓.๑) การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มลู Scopus 
             Quartile1                    Quartile2 
          ๓.๒) บทบาทหน้าที ่
             ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)                 
                                                  ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 
  ๔.๓.๕.๒  งานวจิยัที่ได้รบัการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus จ านวน ............ เรื่อง 
ไดร้บัการอา้งองิ .................รายการ   พรอ้มทัง้ส่งเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัการอา้งองิใน
ฐานขอ้มลู Scopus 
  ๔.๓.๕.๓  ผูข้อ มคีา่ Life-time h-index (Scopus)  .................... 
  ๔.๓.๕.๔  โครงการวจิยัที่ผู้ขอเป็นหวัหน้าโครงการ (Principal investigator) ได้รบัทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบนั (Life-time) พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐาน เช่น หน้าสญัญา จดหมายรบัรอง
จากสถาบนัอุดมศกึษา จดหมายรบัรองจากแหล่งทุน 
           ๑) โครงการวจิยั เรือ่ง........................................................................... 
            ไดร้บัทุนจาก.................................................................................. 
           ๒) โครงการวจิยั เรือ่ง........................................................................... 
            ไดร้บัทุนจาก.................................................................................. 
           ๓) โครงการวจิยั เรือ่ง........................................................................... 
            ไดร้บัทุนจาก.................................................................................. 

              ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของก ารเขียน
เอกสารอา้งองิ อนัประกอบดว้ยชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง  แหล่งพมิพ ์ จ านวนหน้า  เป็นตน้ และกรณีที่
เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการใหร้ะบุว่าอยู่ในฐานขอ้มูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่
ของผลงานแต่ละประเภทตามลกัษณะการมสีว่นร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุจ านวนครัง้ทีถู่กอา้งองิ (Citation) และ Journal impact factor 
                 ในกรณีทีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน จะตอ้งระบุบทบาทหน้าทีข่องผูร้ว่มงานทุกคนวา่ท า
ในส่วนไหนอย่างไร และลงนามรบัรองโดยผู้ขอ ผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก (First author) และผู้ประพนัธ์
บรรณกจิ (Corresponding author) เพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย 

 
 
  ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 
 
  ลงชือ่..........................................................เจา้ของประวตั ิ         
        (........................................................) 

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

        วนัที.่.........เดอืน.................พ.ศ. .......... 



 

ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง...................................... 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

ในสาขาวชิา ...................................................... 
โดยวธิ.ี............................................. 

ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
สงักดั/ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ.................................มหาวทิยาลยั/สถาบนั........................................ 
-------------------------------- 

 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง...(ผูช้่วยศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารย/์
ศาสตราจารย)์..  แลว้เหน็วา่ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................
เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ.. (ครบถว้น/ไม่ครบถว้น)... ตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก าหนด 
 
 
 
 

ลงชือ่................................................... 

(...................................................) 
ต าแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเทา่.. 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ นาย/นาง/นางสาว....................................................เป็นผูม้ี
คุณสมบตั ิ...(เขา้ขา่ย/ ไมเ่ขา้ขา่ย)...  ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง ... (ผูช้ว่ยศาสตราจารย/์ 
รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์... 
 
 
 

ลงชือ่................................................... 

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

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

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 
 



พบ.รจธ.0๒ 

/๑.เป็นผลงาน.. 

แบบรับรองตนเอง 
ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ส าหรับผู้ย่ืนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๓) 

 
  

 ข้าพเจ้า ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว…………………………………………………..………………………………..………… 
สังกัดสาขาวิชา……………………………………………………………คณะ………………………………………………..……………..….... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผู้ยื่นผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับ (โปรดระบุ) 

 (  ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์    (  ) รองศาสตราจารย์    (  ) ศาสตราจารย์ 
สาขาวิชา……………………………………………….. อนุสาขาวิชา………………………………………………………………………..….. 
ผลงานทางวิชาการที่ใช้ยื่นเพ่ือรับการประเมินคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. 256๓ 
ประกอบด้วย 
 

กลุ่มที่ ประเภท เรื่อง 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

                                                  จ านวนทั้งหมด………………………………….………………………………รายการ 

 จากผลงานทางวิชาการที่แสดงรายละเอียดไว้ข้างต้น รวมทั้งหมด…………………………………….…… รายการ  
ข้าพเจ้า (  ) นาย (  ) นาง (  ) นางสาว……………………………………………………………………… ขอรับรองว่าผลงานทาง
วิชาการท้ังหมด……………..…………รายการ มีการด าเนินการอันไม่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้   



 

 
/และ.. 

 1. เป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือใช้
เพ่ือการส าเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง 

 2. เป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่มีการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน หรือเป็นผลงานที่ไม่มี 
การลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 

3. เป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่มีการน าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการมากกว่า 1 ฉบับ  

4. เป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่มีการคัดลอกข้อความใดๆจากผลงานเดิมของตนโดยไม่มีการอ้างอิงผลงาน
เดิมตามหลักวิชาการ จนท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

5. เป็นผลงานทางวิชาการที่มีการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น าไปใช้ประโยชน์ในผลงานทาง
วิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

6. เป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนก่อให้เกิดการละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน 

7. เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ 

8. เป็นผลงานทางวิชาการทีเ่น้นการน าไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฏหมาย 
9. หากผลงานวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้

ด าเนินการยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการด าเนินการ  
(เฉพาะผลงานที่มีการศึกษาวิจัยในคน และสัตว์) 

 

 หากมีการตรวจสอบในภายหลังที่ชี้ ให้ เห็นว่าผลงานทางวิชาการรายการใดรายการหนึ่ งจาก
ทั้งหมด…………………รายการ ที่ข้าพเจ้า (  ) นาย (  ) นาง ( ) นางสาว................................................…………………
ใช้ยื่นประกอบการประเมินเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เข้าข่ายเป็นการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ 1 ถึงข้อ 9 ข้าพเจ้า (  ) นาย (  ) นาง (  ) นางสาว…………………………………………  
ยินดีให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม  
 

อีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้า (  ) นาย (  ) นาง (  ) นางสาว………………………………………………………….......…… 
ได้ศึกษาข้อมูลในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาระส าคัญในข้อ 5.1.4 ข้อ 5.2.4 และข้อ 5.3.4 และการลงโทษในหมวดที่ 2 ข้อ 10 อย่างครบถ้วนดีแล้ว 
ทุกประเด็น จึงขอลงลายมือชื่อในเอกสารฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือรับรองตนเองในการไม่ประพฤติผิดจริยธรรม



 

 

และจรรยาบรรณทางวิชาการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการที่ใช้ยื่นขอเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ  
(  ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (  ) รองศาสตราจารย์    (  ) ศาสตราจารย์ 
 

 ลงชื่อ..................................................................... (ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง)  

                                                   (.............................................................................................) 
                                                    ต าแหน่ง.................................................................................. 
                                                    วันที่.................เดือน...........................................พ.ศ............. 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ ประเภทผลงานวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  
กลุ่ม 1 งานวิจัย  กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประกอบด้วย 10 ประเภท ได้แก ่

2.1. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม    
2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้   
2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ     
2.4 ผลงานสร้างสรรคด์านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๒.๕ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะ
เดียวกัน 
2.๖ ผลงานสร้างสรรคด์้านสุนทรยีะ ศิลปะ   
๒.๗ กรณีศีกษา (Case Study)   
2.๘ งานแปล   
2.๙ สิทธิบัตร 

         2.10 ซอฟต์แวร ์

กลุ่ม 4 มี 3 ประเภท ได้แก ่
4.1 ต ารา   
4.2 หนังสือ  
4.3 บทความทางวิชาการ 

 

 

 
 
 
 

งานบริหารงานบุคคล พ.ย. 2563 



เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
 

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

ก. ชื่อผลงาน .......................................................................................................................................... 

ข. สถานะผู้ขอในผลงาน ………………………………........................................……………………………………...      

   ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

   ผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 

   ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

ค. ประเภทของผลงาน  

กลุ่มที่ ๑    งานวิจัย  

กลุ่มที่ ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม              กรณีศกึษา (Case Study) 

      ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้      งานแปล 

            ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ            สิทธิบัตร 

  ผลงานสรา้งสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          ซอฟแวร ์

    พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

           ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

กลุ่มที่ ๓   ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

กลุ่มที่ ๔    ตำรา 

              หนังสือ 

              บทความทางวิชาการ 

 

ส่วนที่ ๑ รายละเอียดของการมีส่วนร่วม 

   ผู้ขอกำหนดตำแหน่งต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (เนื่องจากไม่มีการแบ่งส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการ ดังนั้นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ผู้ขอระบุจะมีผลต่อการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ) 



รายละเอียดการมีส่วนร่วม บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ก. ความคิดริเริ่ม (Idea) และสมมุติฐาน 
 

 

ข. การปฏิบัติการวิจัย การมีส่วนร่วมในการออกแบบ 
การทดลอง การทดสอบ เครื่องมือวัดวิธีการเก็บ
ข้อมูล และ Criteria 
 

 

ค. การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผล 
 

 

ง. การวิพากษ์วิจารณ์ผล การแสดงการเปรียบเทียบ
กับข้อสรุปหรือองค์ความรู้หรือทฤษฎีเดิม 
 

 

จ. การมีส่วนร่วมในการเขียน manuscript ผลงาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น 
 

 

ฉ . ก า ร ให้ ก า ร ส นั บ ส นุ น  specimens, study 
cohort, โลจิสติกส์ ทุนวิจัย (โปรดระบุแหล่งทุน 
เงินทุน และปีที่ ได้รับ) เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ 
ครุภัณฑ ์
 

 

ช. อื่นๆ  
 

 

 
 

      

 

 

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดของการนำผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ต้องแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 
  ก. ตีพิมพ์ในวารสาร journal impact factor จำนวนครั้งของการอ้างอิง (ฐานข้อมลู) 
 
 ข. สิทธิบัตร ประเภท ปีที่ได้รับการจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ  
 
 ค. ถ้าเป็น technical report หรือ รายงานวิจัย ผู้ใช้งานคือใคร 
 



  ง. การเผยแพร่งานวิจัยได้รับการนำเสนอแบบโปสเตอร์ หรือ Oral Presentation (โปรดระบ ุ
session เช่น Plenary, Symposium หรอื oral session) หรือสูจิบัตร ในการประชุมหรือการจัดแสดง 
หรือจัดนิทรรศการ (ชื่อ สถานที่จัดประชุม หรือจดัแสดง หรือจัดนิทรรศการ และประเทศ) หรือ ในกรณีที่ 
เป็นหนังสือ (โปรดระบุ ชื่อสำนักพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์)  
 
 จ. ประวัติการได้รับทุนวิจัยโครงการที่เกี่ยวข้องกับผลงานช้ินนี ้
 
  ฉ. หากงานวิจัย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้วิจัยได้รับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Licesing 
Fees) รวมเท่าใด (โปรดแสดงหลักฐานสญัญา)  
 

ลงชื่อ……………………………………………………………….. 
              (………...........................……..........…………) 
                  ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………….. 
              (………...........................……..........…………) 
        ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………….. 
              (………...........................……..........…………) 
                   ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
 


