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ข้อมูล ณ วันท่ี 21 พ.ค. 2564 

แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  

ช่ือ-นามสกุล นางสาววิภา  จันทรวงค์              เลขท่ีตำแหน่ง 70       สาขาวิชาท่ีบรรจุและแต่งต้ัง วิทยาศาสตร์ 

วันท่ีบรรจุ 11 กรกฎาคม  2562        วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก    วันท่ีมีคุณสมบัติครบ 11 กรกฎาคม 2563 

สาขาวิชาท่ีจะขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ชีววิทยา      อนุสาขาวิชา (ถ้ามี).......................... 

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน สอบสอนโดยผู้บังคับบัญชาเบือ้งต้น ส่งเอกสารประกอบการสอน สอบสอนโดย ก.พ.ว. 
1. ช่ือรายวิชา ชีววิทยาท่ัวไป 

   รหัสวิชา วท031005 

   หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

ปลาย 2564 ต้น 2565 ปลาย 2565 

2. ช่ือรายวิชา.................................................................................. 
   รหัสวิชา....................................................................................... 
   หน่วยกิต...................................................................................... 

   

 

ผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่ ส่งเอกสาร 

1. งานวิจัย เรื่อง Chantarawong, W., Kuncharoen, N., Tanasupawat, S., & Chanvorachote, P. (2019). 
Lumichrome Inhibits human lung cancer cell growth and induces apoptosis via a p53-dependent 
mechanism. Nutrition and cancer, 10, 1-13.  

2562 ต้น 2565 

2. งานวิจัย เรื่อง Chantarawong, W., Chamni, S., Suwanborirux, K., Saito, N., & Chanvorachote, P. 
(2019). 5-O-Acetyl-Renieramycin T from blue sponge Xestospongia sp. induces lung cancer stem 
cell apoptosis. Marine Drugs, 17(2) 

2562 ต้น 2565 

3. ................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

  

 



กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ

โครงการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้



ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ก.พ.อ.

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
- เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562



องค์ประกอบของการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ต าแหน่งทางวิชาการ

คุณสมบัติ

ผลงานสอน

ผลงานทางวิขาการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ



คุณสมบัติ

ปริญญาตรี
ปฏิบัติงาน ≥ 6 ปี

อาจารย์

ปริญญาโท
ปฏิบัติงาน ≥ 4 ปี

ปริญญาเอก
ปฏิบัติงาน ≥ 1 ปี
และพ้นทดลองงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

2 ปี
รองศาสตราจารย์

2 ปี



คุณสมบัติ

• ในกรณีที่ผู้ขอเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาท่ี    
ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้           
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพท่ีใช้
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเสนอขอก าหนดต าแหน่งมาแล้ว

➢ อาจน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษา
ที่สอนหรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมารวมค านวณเวลาใน
การสอนให้ 3/4 ของเวลาที่ท าการสอน



คุณสมบัติ

ตัวอย่าง
นาย ก ได้รับวุฒิปริญญาโท ท าการสอนเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน ต่อมาลาศึกษาต่อและ
ได้รับวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึน้ และกลับมาท าการสอนหลังจากได้รับวุฒิปริญญาเอก ดังนั้น นาย ก 
จะต้องท าการสอนด้วยวุฒิปริญญาเอกอีกกี่ปีจึงจะขอก าหนดต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ได้
วิธีการค านวณดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งปริญญาโท 4 ปี = 48 เดือน
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งปริญญาเอก 1 ปี = 12 เดือน
นาย ก ท าการสอนด้วยยุฒิปริญญาโท 2 ปี 6 เดือน = 30 เดือน
ยังขาดระยะเวลาที่ต้องท าการสอนตามวุฒิปริญญาโท = 48 – 30  = 18 เดือน
ต่อมาเมื่อได้รับวุฒิปริญญาเอกจะต้องท าการสอนอีก = 18 X 1/4 = 4.5 เดือน

ดังนั้น นาย ก จะต้องท าการสอนด้วยวุฒิปริญญาเอกอีก = 4 เดือน 15 วัน



ผลการสอน

• ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค
• กรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่ผู้สอนร่วมกัน
หลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการ
สอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอนแล้วแต่กรณี
ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ระบบทวิภาค



ผลการสอน

• เอกสารประกอบการสอน

1. ปก ส่วนหน้า สารบัญ

2. แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา

3. เนื้อหา

4. บรรณานุกรม

5. ภาคผนวก

6. ประวัติผู้เขียน



ผลงานทางวิชาการ

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. งานวิจัย 2 เรื่อง

2. งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ

3. งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง

4. งานวิจัย 1 เรื่อง + ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม



ผลงานทางวิชาการ

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
- ERIC - MathSciNet
- Pubmed - Scopus
- Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ 
AHCI เท่านั้น)
- JSTOR - Project Muse

2. ฐานข้อมูลระดับชาติ 
- ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี 1
และกลุ่มท่ี 2

ที่มา: ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562



จริยธรรมและจรรยาบรรณ
1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่
ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่น าผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน 
โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิม

2. ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง

3. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจาก
อคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความ
เป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ

5. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

6. หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต าแหน่ง
จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มี
การด าเนินการ


