
๑ 
 

แบบรายงานผลงานงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 
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 
 

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

 
๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

กำหนด ๑ รายการ) 
๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 



๒ 
 

 

๒.๒ ผลงานงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 
๒.๓ ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 

๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 

๒.๕ งานแปล 
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 



๓ 
 

๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 

 
๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 

๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 

๒.๙ สิทธิบัตร  
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 
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๒.๑๐ ซอฟต์แวร์  
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 
๒.๑๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 
๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม 

 

รปูแบบการเผยแพร่ รายละเอียดผลงาน 

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

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

 

๓. ตำรา (ตำราที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด ๒ รายการ) 
ผ่านการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่โดยคณะกรรมการประจำส่วนงาน  ในการประชุมครั้งที่
............................เม่ือวันท่ี....................................................................................................................... ..... 
 

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

  เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ 
(PRINTING HOUSE) หรือสำนักพิมพ์ 

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



๕ 
 

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

(PUBLISHING HOUSE)  
หรือ โดยการถ่ายสำเนาเย็บเป็นรูปเล่ม 

หรือพิมพ์เอง  
 

 

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

เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การ 
เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม, e-learning, 
online learning 

 

  

 

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

 เผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็น 
 ทีย่อมรับ 

 
 

 

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

หมายเหตุ   การเผยแพร่จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ใน
หลักสูตรเท่านั้น จำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัด
ความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

  ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  

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

ผ่านการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่โดยคณะกรรมการประจำส่วนงาน  ในการประชุมครั้งที่
............................เม่ือวันที่.............................................................................................................. .............. 

 

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

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

 

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



๖ 
 

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

 เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การ 
 เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม   

 
 

 

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

 เผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็น 
 ทีย่อมรับ 

 

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

หมายเหตุ   การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้
ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น   

 
 
 

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

 
ทั้งนี้ได้แนบผลงานดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

     
 
 
ลงชื่อ        เจ้าของผลงาน 

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


