
ซักซ้อมความเข้าใจการรายงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าของผู้
ด่ารงต่าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ 
และพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ 
สายคณาจารย์ ที มีอายุเกิน ๖๐ ปี 

ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๔



รอบการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

• ภาระงานขั้นต ่าของคณาจารย์         ระหว่างวันที  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
– ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๑ ปีการศึกษา)

• ผลงาน          ระหว่างวันที  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ (๒ ปีการศึกษา)



ปฏิทินการรายงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต ่า
ของผู้ด่ารงต่าแหน่งฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ล่าดับ ช่วงเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๑ ๑ มิถุนายน - ๕ กันยายน ๒๕๖๕ - กรอกภาระงานขั้นต ่าในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณาจารย์เสนอผู้บังคับบัญชาตามล่าดับ

- ตรวจสอบการรายงานภาระงานทางวิชาการ 
- กรณีผลงานทางวิชาการประ เภท หนังสือ หรือต่ ารา  ให้

คณะกรรมการประจ่าส่วนงาน ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ 

หมายเหตุ ส่าหรับผลงานทางวิชาการ ให้ใช้ผลงานที เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที  
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งน้ี หากมีการน่าผลงานมาใช้ในรอบการประเมินน้ีแล้ว 
จะไม่สามารถน่าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบถัดไปได้

- ข้าราชการ /พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สาย
คณาจารย์ ที มีอายุเกิน ๖๐ ปี 

- ส่วนงานวิชาการ
- คณะกรรมการประจ่าส่วนงาน

๒ ๖ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
(ภายในวันที  ๙ กันยายน ๒๕๖๕)

ตรวจสอบและสรุปข้อมูลภาระงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

๓ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ กลั นกรองผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ คณะอนุกรรมการกลั นกรองผลการ
ปฏิบัติงานฯ

๔ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ พิจารณาผลการกลั นกรองการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ่ามหาวิทยาลัย

๕ ๒๖  กันยายน ๒๕๖๕ เสนอขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล



กรณีที ได้รับการยกเว้นการป้องกันต่าแหน่งทางวิชาการ

• ผู้ที ด่ารงต่าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอ่านวยการระดับสูง เช่น อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ่านวยการ

• คณาจารย์ประจ่าซึ งพ้นจากการด่ารงต่าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอ่านวยการ 
ระหว่างปีการศึกษา ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าและภาระงานที 
ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการในปีการศึกษานั้น

• คณาจารย์ประจ่าซึ งได้รับการบรรจุแต่งตั้งระหว่างปีการศึกษา โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
น้อยกว่า ๘ เดือน ได้รับการยกเว้นภาระงานขั้นต ่าในปีการศึกษานั้น

• ผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ซึ งได้รับแต่งตั้งให้
ด่ารงต่าแหน่งระหว่างปีการศึกษา ได้รับการยกเว้นภาระงานที ปรากฏเป็นผลงานทาง
วิชาการที ก่าหนดส่าหรับผู้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการนั้นๆ ในปีการศึกษานั้น



กรณีที ได้รับการยกเว้นการป้องกันต่าแหน่งทางวิชาการ

• ให้คณาจารย์ประจ่าซึ งรายงานตวักลับเข้าปฏบิัติงานภายหลังได้รับอนุญาตให้ลาเพื อ
พัฒนาและเสริมสรา้งประสทิธภิาพในการปฏิบัตงิาน หรือได้รับอนุญาตให้ลาเพื อ
พัฒนาและเสริมสรา้งประสทิธภิาพในการปฏิบัติงานระหว่างปีการศึกษา ได้รับการ
ยกเว้นภาระงานขั้นต า่และภาระงานที ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการในปีการศึกษา
นั้น

• ให้คณาจารย์ประจ่าซึ งไดร้ับอนุญาตให้ลาป่วยระหว่างปีการศึกษาตดิตอ่กันไม่เกิน 
๑๒๐ วัน หรือลาคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน ได้รับการยกเว้นภาระงานขัน้ต ่าและภาระ
งานที ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการในปีการศึกษานั้น



เกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน

• ส่าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ผลงานในช่วงวันที  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕) ใช้ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐

• ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ผลงานในช่วงวันที  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ใช้
ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ควบคู่ ประกาศ ก.พ.อ. 
พ.ศ. ๒๕๖๔

• ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ผลงานในช่วงวันที  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) เป็น
ต้นไป ใช้ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔



ผลงานที ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการของ
ผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

(๑) ต่าราหรือหนังสือ ที ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี  ก.พ.อ. ก่าหนด ๑ รายการ

(๒) งานวิจัยที ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี  ก.พ.อ. ก่าหนด ๑ รายการ

(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื นที เทยีบไดก้ับงานวิจัย ๑ รายการ

(๔) บทความทางวิชาการ ๒ รายการ



ผลงานที ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการของ
ผู้ด่ารงต่าแหน่งรองศาสตราจารย์

(๑) ต่าราหรือหนังสือ ที ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี  ก.พ.อ. ก่าหนด ๒ รายการ

(๒) งานวิจัยที ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี  ก.พ.อ. ก่าหนด ๒ รายการ

(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื นที เทยีบไดก้ับงานวิจัย ๒ รายการ



ผลงานที ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการของ
ผู้ด่ารงต่าแหน่งศาสตราจารย์

(๑) ต่าราหรือหนังสือ ที ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี  ก.พ.อ. ก่าหนด ๒ รายการ

(๒) งานวิจัยที ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติตามเกณฑท์ี  ก.พ.อ. ก่าหนด ๑

รายการ

(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื นที เทยีบไดก้ับงานวิจัย ๑ รายการ



แบบฟอร์มสรุปการรายงานผลงาน

รายงานผลปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยที เปลี ยนสถานภาพจากข้าราชการ
ตามมาตรฐานภาระงานของผู้ด่ารงต่าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ประจ่าปีการศึกษา 2564

ที ชื อ - สกุล ตน.

ภาระงานขั้นต ่าเฉลี ยต่อปี สรุป ภาระงานที ปรากฎ สรุป

หมายเหตุ(ชม./สด.) สอดคล้อง
ไม่ เป็นผลงานทางวิชาการ ผ่าน ไม่ผ่าน

(1) (2) (3) สอดคล้อง (4) (5) (6) (7)

1 นาง ก ผศ. 242.25 1,765.00 126.00 ✓ ✓ ✓ เน้นวิจัย

2 นางสาว ข รศ. 1,188.00 370.00 491.00 ✓ ✓ ✓ เน้นสอน

3 นาย ค ผศ. 1,277.75 315.00 562.00 ✓ ✓ ✓ เน้นสอน



แบบฟอร์มสรุปการรายงานผลงาน

กลุ่มเน้นการสอน
(1)  คือ   ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของภาระงานขั้นต ่า (ไม่น้อยกว่า 567 ชั วโมงต่อปีการศึกษา)  
(2)  คือ   ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของภาระงานขั้นต ่า (ไม่น้อยกว่า 126 ชั วโมงต่อปีการศึกษา)  
(3)  คือ   ภาระงานบริการวิชาการ  ภาระงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานพัฒนานิสิต และภาระงานอื นๆ รวมกันร้อยละ 0-45 ของภาระ

งานขั้นต ่า (ระหว่าง 0-567 ชั วโมงต่อปีการศึกษา)

กลุ่มเน้นวิจัย
(1)  คือ   ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของภาระงานขั้นต ่า (ไม่น้อยกว่า 189 ชั วโมงต่อปีการศึกษา) 
(2)  คือ   ภาระงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของภาระงานขั้นต ่า (ไม่น้อยกว่า 567 ชั วโมงต่อปีการศึกษา)  
(3)  คือ   งานวิชาการอื น ภาระงานบริการวิชาการ  ภาระงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานพัฒนานิสิต และภาระงานอื นๆ รวมกันร้อยละ  

0 - 40 ของภาระงานขั้นต ่า (ระหว่าง 0 - 504 ชั วโมงต่อปีการศึกษา)
(4)  คือ   งานวิจัยที ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่าหนด
(5)  คือ   ต่ารา หรือหนังสือที ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่าหนด
(6)  คือ   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื นที เที ยบได้กับงานวิจัยที ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่าหนด
(7)  คือ   บทความทางวิชาการที ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่าหนด



แบบฟอร์มสรุปการรายงานผลงาน

รายงานผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามมาตรฐานภาระงานของผู้ด่ารงต่าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ประจ่าปีการศึกษา 2564

ที 

ชื อ - สกุล

ตน. ผลงานทางวิชาการ

ความเห็น
อนุกรรมการฯ

หมายเหตุ
(4) งานวิจัย

(5) ต่ารา หรือ
หนังสือ

(6) ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื น
ที เทียบได้กับงานวิจัย

(7) บทความทาง
วิชาการ

ผ่าน  
สัดส่วน 100



แบบฟอร์มสรุปการรายงานผลงาน
รายงานผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานภาระงานของผู้ด่ารงต่าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ประจ่าปีการศึกษา 2564

ผลงานทางวิชาการ

(4) งานวิจัย (5) ต่ารา หรือหนังสือ
(6) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื น

ที เทียบได้กับงานวิจัย
(7) บทความทางวิชาการ
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ชื อผู้เขียน. (พ.ศ.). ชื อผลงานงาน. 
จังหวัด : ส่านักพิมพ์. เผยแพร่(วิธีการ
เผยแพร่ เช่น เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
เผยแพร่ผ่านส่านักพิมพ์ เผยแพร่โดย
สื ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ใน
รูปของซีดีรอม เผยแพร่เป็น e-book 
โดยส่านักพิมพ์ซึ งเป็นที ยอมรับ).

ชื อผู้เขียน. (พ.ศ.). ชื อผลงานงาน. 
จังหวัด : ส่านักพิมพ์. เผยแพร่(วิธีการ
เผยแพร่) 

กรณีเผยแพร่วารสาร
ชื อผู้เขียน. (พ.ศ.). ชื อผลงานงาน. 
ชื อวารสาร. ปีที (ฉบับที ) : หน้า.
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ผลงานทางวิชาการ

(4) งานวิจัย (5) ต่ารา หรือหนังสือ
(6) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื น

ที เทียบได้กับงานวิจัย
(7) บทความทางวิชาการ

กรณีเผยแพร่ที ประชุมวิชาการ
ชื อผู้เขียน. (พ.ศ.). ชื อผลงานงาน. การ
ประชุมวิชาการ.......ครั้งที ......เมื อวันที ...
เดือน.....ปี....ณ ........ : หน้า.

กรณีเผยแพร่ที ประชุมวิชาการ
ชื อผู้เขียน. (พ.ศ.). ชื อผลงานงาน. 
การประชุมวิชาการ.......ครั้งที ......
เมื อวันที ...เดือน.....ปี....ณ ........ : 
หน้า.
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ผลงานทางวิชาการ

(4) งานวิจัย (5) ต่ารา หรือหนังสือ
(6) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื น

ที เทียบได้กับงานวิจัย
(7) บทความทางวิชาการ

กรณีเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
ชื อผู้เขียน. (พ.ศ.). ชื อผลงานงาน. 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้รับทุน
สนับสนุนจาก.............. . เผยแพร่(วิธีการ
เผยแพร่). 

กรณีเผยแพร่รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
ชื อผู้เขียน. (พ.ศ.). ชื อผลงานงาน. 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้รับ
ทุนสนับสนุนจาก.............. . 
เผยแพร่(วิธีการเผยแพร่). 
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หมายเหตุ
กรณีเป็นเจ้าของผลงานมี ๒ คน ให้ใส่ทั้ง ๒ คน โดยมีค่าว่า และ เชื อม
ตัวอย่าง ปุณญาดา สุวรรณมณี และลลิดา นันทวงศ์
กรณีเป็นเจ้าของผลงานหลายคน ให้ใส่ชื อทุกคน มีค่าว่า และ อยู่ก่อนชื อสุดท้าย
ตัวอย่าง ปุณญาดา สุวรรณมณี ลลิดา นันทวงศ์ ธันยธรณ์ สุทธิพงศ์ และสุรศักดิ์

วงศ์สันติ



ประเด็นที ส่วนงานต้องตรวจสอบก่อนส่งมหาวิทยาลัย

• ผลงานต้องเกิดขึ้นระหว่าง วันที  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
• สัดส่วนการมีส่วนรว่มในผลงานไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๒๐
• ตรวจสอบรูปแบบการเขียนอ้างอิง
• ตรวจสอบหลักฐาน เช่น แบบแสดงสดัส่วนการมีสว่นร่วมในผลงาน มีลายเซ็นครบทุก

ท่าน ลายเซ็นเป็นฉบับจริง กรณีผู้ร่วมผลงานอยู่ต่างประเทศใหใ้ช้ลายเซ็นสแกนได้
• กรณีผลงานเผยแพร่วารสารระดบันานาชาต ิให้แนบหลกัฐานการอยู่ในฐานข้อมลูที  

ก.พ.อ. ก่าหนด เช่น Scopus (แสดงหลักฐานชี้ชัดว่าอยู่ในฐานข้อมูล Scopus)
• กรณีผลงานเผยแพร่ที ประชุมทางวิชาการ ให้แนบหลักฐาน Proceedings และแนบ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิของที ประชุมทางวิชาการนัน้



ประเด็นที ส่วนงานต้องตรวจสอบก่อนส่งมหาวิทยาลัย

• กรณีเผยแพร่รายงานวิจยัฉบับสมบรูณ์ ต้องแนบหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพรไ่ปยังวงวชิาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที เกี ยวข้องอย่างกว้างขวาง และแนบรายนาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทนุหรอืตรวจรับงาน
จ้างเพื อให้งานวิจยันั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อกา่หนดของสญัญาจ้างเท่านัน้

• ต้องตรวจสอบว่าผลงานของคณาจารย์เคยน่ามาป้องกันแลว้หรือไม ่หากเคยน่ามา
ป้องกันแลว้ ก็ไม่สามารถน่าผลงานมาป้องกนัไดอ้ีก

• กรณีเป็นต่ารา/หนงัสือ ใช้เรื องเดิม แต่น่ามาปรับปรงุ ต้องแสดงหลักฐานการปรับปรุง
ผลงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

• หากยื นต่ารา/หนังสือ ให้น่าเข้าที ประชุมคณะกรรมการประจ่าสว่นงานพิจารณาดว้ย
• ผลงานที ท่าร่วมกบันิสติสามารถน่ามาป้องกนัตา่แหนง่ได้



จบการน่าเสนอ
ขอบคุณทุกท่านนะคะที ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา


