
๑ 
 

แบบรายงานผลงานงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภาระงานตั้งแต่วันที่ ..…เดือน ……………พ.ศ. .........  ถึงวันที่ ..…เดือน ……………พ.ศ. .........   

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

 

 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ – สกุล......................................................................................................................... ........................... 
 สังกัด................................................................................................ ............................................................ 
 ภาระงานตั้งแต่............................................................................................................... .............................. 
 

ส่วนที่ ๒  รายละเอียดผลงาน 
 

๑. งานวิจัย (งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด ๑ รายการ) 
 

รูปแบบการเผยแพร่ 
รายละเอียดผลงาน ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง      
ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า 

บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ต้องเป็น
วารสารที่อยู่ ในฐานข้อมูลที่  ก.พ.อ. กำหนด 
ได้แก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, 
Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, 
SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project 
Muse ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็น
รูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

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

บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ต้องเป็นวารสารที่ 
มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ หรือ 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมี 
การตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลา 
อย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของ 
บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer 
reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลาย 
สถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้น 
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่อ 

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



๒ 
 

รูปแบบการเผยแพร่ 
รายละเอียดผลงาน ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง      
ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า 

อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน 
ชัดเจน  

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

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

หนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีบรรณาธิการโดย 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ  (peer  
reviewer) ประเมินคุณภาพ 

 

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

นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทาง
วิ ช าก าร  ที่ เป็ น ฉบั บ เต็ ม ขอ งก ารป ระชุ ม
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึง
ตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไข
ถ้อยคำหรือรูปแบบการนำเสนอที่ถูกต้องก่อน
การเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) ที่มาจาก
การประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพโดยไม่
รวมถึงการประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 
และจัดอยางต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งอาจอยู่
ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
อาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือก
บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวง
วิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากหลากหลายสถาบัน 
(แนบ Proceedings) 
 

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

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้ 
เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น 

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



๓ 
 

รูปแบบการเผยแพร่ 
รายละเอียดผลงาน ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง      
ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า 

และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภา 
สถาบันอุดมศึกษากำหนด ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจ 
รับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพ่ือให้งานวิจัยนั้นเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์หรือข้อกำหนดของสัญญาจ้าง 
เท่านั้น 

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

หนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้ 
เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น 
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภา 
สถาบันอุดมศึกษากำหนด 

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

 
๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

กำหนด ๑ รายการ) 
๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 
 

๒.๒ ผลงานงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 



๔ 
 

๒.๓ ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 

๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 

๒.๕ งานแปล 
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 

๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 

 



๕ 
 

๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 

๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 

๒.๙ สิทธิบัตร  
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 
๒.๑๐ ซอฟต์แวร์  
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 
 



๖ 
 

๒.๑๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 
๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม 

 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 

๓. ตำรา (ตำราที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด ๑ รายการ) 
ผ่านการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่โดยคณะกรรมการประจำส่วนงาน  ในการประชุมครั้งที่
............................เม่ือวันท่ี.................................................................................................................. .......... 
 

รูปแบบการเผยแพร่ 
รายละเอียดผลงาน ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง      
ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า 

  เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ 
(PRINTING HOUSE) หรือสำนักพิมพ์ 
(PUBLISHING HOUSE)  

หรือ โดยการถ่ายสำเนาเย็บเป็นรูปเล่ม 
หรือพิมพ์เอง  

 

 

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

เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การ 
เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม, e-learning, 
online learning 

 

  

 

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



๗ 
 

รูปแบบการเผยแพร่ 
รายละเอียดผลงาน ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง      
ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า 

 เผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็น 
 ทีย่อมรับ 

 
 

 

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

หมายเหตุ   การเผยแพร่จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ใน
หลักสูตรเท่านั้น จำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัด
ความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกนั 

  ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  

 
๔. หนังสือ (หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ๑ รายการ) 

ผ่านการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่โดยคณะกรรมการประจำส่วนงาน  ในการประชุมครั้งที่
............................เม่ือวันท่ี............................................................................................................................ 

 

รูปแบบการเผยแพร่ 
รายละเอียดผลงาน ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง      
ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จำนวนหน้า 

  เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ 
(PRINTING HOUSE) หรือสำนักพิมพ์ 
(PUBLISHING HOUSE)  
(มิใช่การทำสำเนาเย็บเล่ม) 

 

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

 เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การ 
 เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม   

 
 

 

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

 เผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็น 
 ทีย่อมรับ 

 
 

 

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



๘ 
 

๕. บทความทางวิชาการ (บทความทางวิชาการ ๒ รายการ) 
รายการที่ ๑ ชื่อเรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………… 
รายการที่ ๒ ชื่อเรื่อง............................................................................................................................ ......... 
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติที่ 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  

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

ใน ห นั งสื อ รวม บ ท ค วาม วิ จั ย ใน รู ป แ บ บ อ่ื น                  
ที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของ
บทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว   
 

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

ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ข อ งก ารป ระชุ ม ท างวิ ช าก าร
ระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มี การบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ 
ที่นำเสนอนั้นแล้ว    
 

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

 
 

หมายเหต ุ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สามารถใช้เกณฑ์ ก.พ.อ.  
ปี ๒๕๖๐ ในการเผยแพร่ผลงานได้   

 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
ทั้งนี้ได้แนบผลงานดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

     
 
ลงชื่อ        เจ้าของผลงาน 

(…………………..………………………) 
                                          ตำแหน่ง …………………………………. 
 
ลงช่ือ……………………........…………..ประธานสาขาวิชา             ลงช่ือ    ……………….............……………………คณบดี  
     (                                   )                                            (                                        )                 
ประธานสาขาวิชา………………………………………………     คณบดีคณะ………………………………….……………… 


