
รายการเอกสารที่ส่งเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (Check List) 
(โปรดตรวจสอบรายการเอกสารทีต่้องส่งพร้อมหลักฐานประกอบตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้) 

 
๑.   แบบ ก.พ.อ.๐๓ 
๒.   เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนจ านวน______________รายวิชา 
  ๒.๑  สอนคนเดียว  ระบจุ านวนรายวิชา  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา     
 ____________________________________________________________________________ 
  ๒.๒  สอนร่วม ระบุจ านวนรายวชิา รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หัวข้อเอกสารทุกรายวชิาทีส่อน (ทุกหัวขอ้)
 _____________________________________________________________________________ 
  ๒.๓  แบบรับรองเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน
 _____________________________________________________________________________ 
 
๓.   ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) 
  ๑.  ผลงานวิจัย   เผยแพร่ในรูป 

๑.๑ บทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ จ านวน_______เร่ือง 
   ๑.๑.๑  หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเร่ือง 

๑.๒  หนังสือรวมบทความวิจัย จ านวน __________เร่ือง 
  ๑.๒.๑  หลักฐานการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพทุกเรื่อง 

 ๑.๒.๒  หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเร่ือง 
๑.๓ Proceedings จ านวน____________ เร่ือง 

   ๑.๓.๑  หลักฐานการบรรณาธิการทุกเรื่อง 
 ๑.๓.๒  หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเร่ือง 

 ๑.๔ รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์จ านวน ________ เร่ือง 
    ๑.๔.๑   หลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวฒุิทุกเร่ือง 

 ๑.๔.๒   หลักฐานการเผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวชิาชีพในสาขาวิชานัน้และสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้องทุกเร่ือง 
 ๑.๔.๓   หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเร่ือง 

 ๒.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น     
 ๒.๑ งานสร้างสรรค์ จ านวน__________ เร่ือง 

 ๒.๑.๑  บทวิเคราะห์ที่เสดงความก้าวหน้าทางวิชาการทุกชิน้งาน 
    ๒.๑.๒  สูจิบัตรฉบับจริงที่มรีายนามศลิปนิผู้ร่วมแสดงงานทกุชิ้นงาน 

 ๒.๑.๓  หลักฐานแสดงการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ 
คณะวิชาและ/หรือสถาบนัทางวชิาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานัน้และต้องเผยแพร่สู่
สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ดือน ทุกชิ้นงาน 
 ๒.๑.๔  หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเร่ือง 
 



 ๒ 

   ๒.๒ งานแปล จ านวน__________เร่ือง 
    ๒.๒.๑  บทวิเคราะห์ที่เสดงความก้าวหน้าทางวิชาการทุกเร่ือง 

 ๒.๒.๒  หลักฐานแสดงการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
คณะวิชาและ/หรือสถาบนัทางวชิาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานัน้และต้องเผยแพร่สู่
สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ดือน ทุกเร่ือง 
 ๒.๒.๓  หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเร่ือง 

 ๓.   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 
 ๓.๑ ต ารา จ านวน__________ เร่ือง 

    ๓.๑.๑   ประมวลการสอนทุกเร่ือง 

 ๓.๑.๒   หลักฐานการตรวจสอบและรบัรองจากคณะกรรมการของคณะวิชาและ/หรือ
สถาบนัทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวชิานั้นและรับรองในเร่ืองต่อไปนี ้เป็นต ารา
ระดับอุดมศึกษาได้ใช้ประกอบการสอนรายวชิา__________________________มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว 
 ๓.๑.๓  หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเร่ือง 

 ๓.๒  หนังสือ จ านวน__________เร่ือง 
 ๓.๒.๑.   หลักฐานแสดงการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
คณะวิชา และหรือสถาบนัทางวชิาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานัน้รับรองในเร่ืองต่อไปนี้เปน็
หนังสือระดับอุดมศึกษา เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกวา่สี่เดือน 
 ๓.๒.๒   หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเร่ือง 

 ๓.๓ บทความทางวชิาการ   
 ๓.๓.๑  บทความทางวชิาการในวารสารทางวิชาการ จ านวน________เร่ือง 

  ๓.๓.๑.๑ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 
 ๓.๓.๒  หนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่น จ านวน__________ เร่ือง 

  ๓.๓.๒.๑ หลักฐานการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพทุกเรื่อง 
  ๓.๓.๒.๒ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเรื่อง 

 ๓.๓.๓  Proceedings จ านวน_________เร่ือง 
  ๓.๓.๓.๑ หลักฐานการบรรณาธิการและตรวจสอบคุณภาพทุกเร่ือง 
  ๓.๓.๓.๒ หลักฐานการรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทุกเร่ือง 
 
๔.   แบบรับรองจริยธรรมและจรรณยาบรรณทางวชิาการ 
๕.   แบบรับรองผลงานวจิัย 
๖.   แบบแสดงหลักฐานการมีสว่นร่วมในผลงานทางวิชาการทุกเร่ือง 
๗.   แบบรับรองเอกสารประกอบการสอน/ค าสอน 
๘.   แบบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ต ารา/หนังสือ/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
๙.   แบบประเมินผลงานทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
๑๐. CD-ROM แบบ ก.พ.อ.๐๓ 



 ๓ 

หมายเหตุ  ๑. เอกสารผลงานทางวชิาการและเอกสารประกอบการสอนหรือค าสอนต้องส่งอย่างละ 8 ชุด 
  ๒. ติดล าดับหมายเลขเอกสารผลงานทางวิชาการให้ตรงกับแบบ ก.พ.อ.๐๓ 

๓. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ก.พ.อ. และหลักฐานตา่งๆ ให้ตรงตามแบบรายการเอกสาร 
(Check List) 

 
 

ลงชื่อ....................................................... 
(………………………………...…………………….) 
  ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   วันที่.........เดือน...................ป.ี........... 

 
ส าหรับคณะวิชา (เอกสารที่ต้องส่ง) 

๑. ผลประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
๒. ผลประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/หรือสื่อการสอน ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(ระดับผูช้่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์) 
๓. ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/หรือสือ่การสอน 

(กรณีที่มี) 
๔. เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนจ านวนที่เหลือจากการประเมินการสอนให้ส่งมาที่ 

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๕. เอกสารหลักฐาน/แบบรับรองตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง/และผลงานทางวิชาการ 8 ชุด 

 
 
การเจ้าหน้าที่คณะวิชาได้ตรวจรับถูกต้องตามที่แจ้งมา 
ลงชื่อ………………………………………….… 
(…………………………………………………..) 
การเจ้าหน้าที่คณะวิชา 
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