
๑ 
 

แบบรายงานผลงานงานทางวิชาการของผูดํ้ารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ภาระงานต้ังแต่วันที่ ..…เดือน ……………พ.ศ. .........  ถึงวันที่ ..…เดือน ……………พ.ศ. .........   

ของ ………………………………………………………. 
สังกัด ………………………………………มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือ – สกุล.................................................................................................................................................... 
 สังกัด............................................................................................................................................................ 
 ภาระงานต้ังแต่............................................................................................................................................. 
 

ส่วนที่ ๒  รายละเอียดผลงาน 
 

๑. งานวิจัย (งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ๒ รายการ) 
 

รูปแบบการเผยแพร ่
รายละเอียดผลงาน โดยเขียนตามหลักของการ
เขียนเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง      
ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหนา้ 

บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ กพอ. กําหนด  
 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ได้แก่  ศูนย์
ดั ช นี ก าร อ้ า ง อิ งว ารส าร ไท ย  (Thai Journal 
Citation Index-TCI) เฉพาะวารสารที่มีอยู่ในกลุ่ม
ที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ หรือ  

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

ห นั งสื อ ร ว ม บ ท ค ว าม วิ จั ย ใน รู ป แ บ บ อ่ื น     
ที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ   

 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 



๒ 
 

รูปแบบการเผยแพร ่
รายละเอียดผลงาน โดยเขียนตามหลักของการ
เขียนเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง      
ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหนา้ 

นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
ซึ่ งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ ได้มี     
การบรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ใน
หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยต้องมีการระบุ    
คณะบรรณาธิการที่ทําหน้าที่คัดสรรกลั่นกรองก่อน
การเผยแพร่ ซึ่งจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวง
วิชาการสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจาก
หลายๆ สถาบัน 
(แนบ Proceedings) 
 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีหลักฐานว่าได้
ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไป  
ยั งว ง วิ ช าก ารและ วิช า ชีพ ใน ส าข า วิช า น้ั น     
และสาขาวิชาที่ เ ก่ี ย วข้ อ งในประ เทศอ ย่าง
ก ว้ า ง ข ว า ง  โด ย ให้ อ ยู่ ใ น ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน   
ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ 
 

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

 
๒. ตํารา (ตําราทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ๒ รายการ) 

ผ่านการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่โดยคณะกรรมการประจําส่วนงาน  ในการประชุมคร้ังที่
............................เมื่อวันที่............................................................................................................................ 
 

รูปแบบการเผยแพร ่
รายละเอียดผลงาน โดยเขียนตามหลักของการ
เขียนเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง      
ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหนา้ 

  เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ 
(PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ์ 
(PUBLISHING HOUSE)  

หรือ โดยการถ่ายสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือ
พิมพ์เอง  

 

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



๓ 
 

รูปแบบการเผยแพร ่
รายละเอียดผลงาน โดยเขียนตามหลักของการ
เขียนเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง      
ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหนา้ 

              ปริมาณขั้นตํ่า 
   ไม่กําหนด 

 
 

 

แหล่งเผยแพร่ 
- วางจําหน่ายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
หรือ 

- จัดส่งไปยังห้องสมุดของ 
สถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง 
แห่งละไม่น้อยกว่า ๒ เล่ม 

 

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 

วางจําหน่ายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
เมื่อวันที่........เดือน..............พ.ศ. ..............  
 

จัดส่งไปยังห้องสมุดของ 
สถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง 
แห่งละไม่น้อยกว่า ๒ เล่ม เมื่อวันที่.........
เดือน........................พ.ศ. ........................... 
ประกอบด้วย………………………………………… 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
 

เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม  e-book 
ฯลฯ 

 

 ปริมาณขั้นตํ่า 
   ไม่กําหนด  

 
 

 

              แหล่งเผยแพร่ 
- วางจําหน่ายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
หรือ 

- จัดส่งไปยังห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง แห่งละไม่น้อยกว่า ๒ 
แผ่น หรือ 

- เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

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

วางจําหน่ายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
เมื่อวันที่........เดือน..............พ.ศ. .............. 
 

จัดส่งไปยังห้องสมุดของ 
สถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง 
แห่งละไม่น้อยกว่า ๒ เล่ม เมื่อวันที่.........
เดือน........................พ.ศ. ........................... 
ประกอบด้วย………………………………………… 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
....................................................................  



๔ 
 

 

รูปแบบการเผยแพร่ 
รายละเอียดผลงาน โดยเขียนตามหลักของการ
เขียนเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง      
ปี พ.ศ.  ชื่อเรือ่ง แหล่งพิมพ์ จํานวนหนา้ 

  

เผยแพร่ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่............เดือน
...........................พ.ศ. .............................. 
 

หมายเหตุ   การเผยแพร่จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
เท่าน้ัน จํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางใน
การเผยแพร่ได้เช่นกัน 

  ทั้งน้ีต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาน้ัน และต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึง
ภาคการศึกษา 

 

ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา...................เมื่อภาคเรียนที่............ปีการศึกษา.................. 
 

ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการประจําส่วนงาน ในการประชุม
ครั้งที่......................เมื่อวันที่.......................................................................................................  
 

 
 
 ๓. หนังสือ (หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ๒ รายการ) 

ผ่านการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่โดยคณะกรรมการประจําส่วนงาน  ในการประชุมคร้ังที่
............................เมื่อวันที่............................................................................................................................ 

 

รูปแบบการเผยแพร ่ รายละเอียดผลงาน 
  เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ 

(PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ์ 
(PUBLISHING HOUSE) (มิใช่การทําสําเนาเย็บเล่ม) 

 

   ปริมาณขั้นตํ่า 
 ไม่กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 แหล่งเผยแพร่ 
- วางจําหน่ายในกรุงเทพฯ และ 

ต่างจังหวัด หรือ 
 

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

วางจําหน่ายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
เมื่อวันที่........เดือน..............พ.ศ. .............. 
 
 



๕ 
 

รูปแบบการเผยแพร ่ รายละเอียดผลงาน 
- จัดส่งไปยังห้องสมุดของ 

สถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง 
แห่งละไม่น้อยกว่า ๒ เล่ม 
 

จัดส่งไปยังห้องสมุดของ 
สถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง 
แห่งละไม่น้อยกว่า ๒ เล่ม เมื่อวันที่.........
เดือน........................พ.ศ. ........................... 
ประกอบด้วย………………………………………… 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 

 เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
     ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม   
     e-book ฯลฯ 
 
 

           ปริมาณขั้นตํ่า 
       ไม่กําหนด  

 

          แหล่งเผยแพร่ 
-  วางจําหน่ายในกรุงเทพฯ และ 
 ต่างจังหวัด หรือ 

-  จัดส่งไปยังห้องสมุดของ 
 สถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
 แห่ง แห่งละไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น 

-  เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

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

วางจําหน่ายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
เมื่อวันที่........เดือน..............พ.ศ. .............. 
 

จัดส่งไปยังห้องสมุดของ 
สถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง 
แห่งละไม่น้อยกว่า ๒ เล่ม เมื่อวันที่.........
เดือน........................พ.ศ. ........................... 
ประกอบด้วย………………………………………… 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
เผยแพร่ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่...................
เดือน...........................พ.ศ. ........................ 

หมายเหตุ   การเผยแพร่ดังกล่าวน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ใน
หลักสูตรเท่าน้ัน จํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความ
กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

ทั้งน้ีต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาน้ัน และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

  

ได้เผยแพร่เมื่อวันที่...............เดือน.......................พ.ศ. ........................................................... 
 

ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการประจําส่วนงาน ในการประชุม
ครั้งที่......................เมื่อวันที่.....................................................................................................  



๖ 
 

 
๔. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนทีเ่ทียบได้กับงานวิจัย (ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับ

งานวิจัย ๒ รายการ) 
ผ่านการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่โดยคณะกรรมการประจําส่วนงาน  ในการประชุมคร้ังที่
............................เมื่อวันที่............................................................................................................................ 
 

รูปแบบการเผยแพร ่ รายละเอียดผลงาน 
 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ 

   (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ์ 
   (PUBLISHING HOUSE)  

     
 

         ปริมาณขั้นตํ่า 
     ไม่กําหนด 

 

         แหล่งเผยแพร่ 
- วางจําหน่ายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
หรือ 

- จัดส่งไปยังห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา  
ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง แห่งละไม่น้อยกว่า ๒ 
เล่ม 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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