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         เอกสารแนบท้าย ๑ 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

………………………….. 

แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

 

ส่วนที่ ๑ แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

โดยวิธี.........  
ในสาขาวิชา......................... อนุสาขาวิชา.......................... (รหัส................) 

(เชี่ยวชาญ...............................................)          
ของ (นาย/นาง/นางสาว)....................................... 

คณะ..................................  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขต................................  
………………………….. 

๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ เกิดวันที่................. เดือน................. พ.ศ. .................  
 ๑.๒ อายุ.................. ปี  
 ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด
ตามล าดับ และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

ล าดับ คุณวุฒิ 
พร้อมสาขาวิชา 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

    
    
    

 
(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง

วิทยานิพินธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ ด้วย) 
(รายงานวิจัย ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. 

ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น)  
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๒. ประวัติการรับราชการ 
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๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ เมื่อวันที่.........เดือน.........................พ.ศ. .............  
        (ในกรณีท่ีเคยบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่ง อาจารย์ประจ า/

อาจารย์พิเศษในสังกัดอ่ืน ให้ระบุต าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้นด้วย) 

       อายุราชการ ………..ปี ...........เดือน 
 

  ๒.๓ ต าแหน่งอื่น ๆ 
  ๒.๓.๑ ................................................... 

๒.๓.๒ ...................................................  
๒.๓.๓ ...................................................  
 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี  (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
 ๓.๑ งานสอน (ระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 

ระดับ รายวิชาท่ีสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 ๓.๒ งานวิจัย (ระบุเรื่องท่ีท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 

............................................................................................................................. .................................... 
..............................................................................................................................................................................  
 
 ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (ระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)  

.................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
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๓.๔ งานบริหาร (ระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
............................................................................................................................. .................................... 

....................................................................................................................................... ....................................... 
 
 ๓.๕ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)   

........................................................................................................................................ ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
 
๔. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  

เอกสารประกอบการสอน  
 ๔.๑ ...................................................................................................................  
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
 ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
  ๔.๒ ...................................................................................................................  
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
 ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 ๔.๓ ................................................................................................................... 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
 ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
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๕. ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

    ๕.๑ ผลงานวิจัย  
 ๕.๑.๑ .....................................................................................................  
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
 ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 ๕.๑.๒ ..................................................................................................... 
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
 ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 ๕.๑.๓ .....................................................................................................  
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้ว
หรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
 ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ หรือ
งานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกั บ  
เรื่องใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 ๕.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
 ๕.๒.๑ .......................................................................................... ....................... 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
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 ๕.๒.๒ ................................................................................................................ . 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 ๕.๒.๓ ................................................................................................................ . 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 

๕.๓ ผลงานวชิาการรับใช้สังคม  
 ๕.๓.๑ ................................................................................................................... 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 ๕.๓.๒ ...................................................................................................................  
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 ๕.๓.๓ ...................................................................................................................  
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 
 



-๖- 
 

๕.๔ ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
 ๕.๔.๑ ...................................................................................................................  
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 ๕.๔.๒ ...................................................................................................................  
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 ๕.๔.๓ ...................................................................................................................  
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
   เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 (ผลงานวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขี ยนเอกสารอ้างอิง               

อันประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร    
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้าย ๔) 

 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด         
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

                           ลงชื่อ........................................................... เจ้าของประวัติ 
                       (............................................................) 

                            ต าแหน่ง อาจารย์ 
                                 วนัที่............เดือน............................... พ.ศ. ............ 

 
 
 
 
 

 



-๗- 
 

ส่วนที่ ๒   แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา ............................ อนุสาขาวิชา............................... (รหัส.......) 

โดยวิธี....................  
ของ (นาย/นาง/นางสาว)....................................... 

คณะ.................................. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต................................  
-------------------------------- 

 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า  

(นาย/นาง/นางสาว)  ....................................................................................... .................................................... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ....(ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน).... ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด 
 

       ลงชื่อ................................................... 
          (..................................................) 

                 ต าแหน่ง รองคณบดีคณะ.............. ประจ าวิทยาเขต ............................... 
                                                วันที่.......... เดือน ............................ พ.ศ. ...................... 

 
ความเห็นของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขต 

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

 
    ลงชื่อ................................................... 
         (.....................................................) 

                                   ต าแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขต.............. 
                                                วันที่.......... เดือน ............................ พ.ศ. ...................... 

 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 

ความเห็นของคณบดี 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................  
เป็นผู้มคีุณสมบัติ  .....(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย)..... ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

       ลงชื่อ................................................... 
          (..................................................) 

                                         ต าแหน่ง คณบดีคณะ..................................................................                                             
                                                วันที่.......... เดือน ............................ พ.ศ. ...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

ส่วนที่ ๓  แบบประเมินผลการสอน 
  ประเมินครั้งที่ ๑ ประเมินผลการสอนโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

ได้ประเมินผลการสอนของ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................
รหัสวิชา........................................ รายวิชา........................................................................................................... 
สอนนักศึกษาชั้นปี................... คณะ.......................... สาขา........................ ภาค............ ปกีารศึกษา.................
เมื่อวันที่........................................... แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ ................(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ)..... ในการสอน มีคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน .....(อยู่/ไม่อยู่)..... ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามข้อบังคับก าหนด 
 
     ลงชื่อ........................................................... 
           (...................................................) 
      ต าแหน่ง รองคณบดีคณะ.............. ประจ าวิทยาเขต ............................... 
               /ต ำแหน่ง ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ประจ ำวิทยำเขต......................... 
                   วันที่.........เดือน...................พ.ศ............ 
 

  ประเมินครั้งที่ ๒ ประเมินผลการสอนโดยคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
 

คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ  ตามค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ที่............../.................ลงวันที่................................................ ในการประชุมครั้งที่........./................................ 
เมื่อวันที่...........................................ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว ........................................... 
รหัสวิชา........................................ รายวิชา.........................................สอนนักศึกษาชั้นปี.............................. 
คณะ.......................... สาขา........................ ภาค............ ปีการศึกษา................. เมื่อวันที่............................. 
แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ .......(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)....... ในการสอน มีคุณภาพ 
ของเอกสารประกอบการสอน.....(อยู่/ไม่อยู่)..... ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับก าหนด 
 
     ลงชื่อ........................................................... 
           (...................................................) 
      ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
                   วันที่.........เดือน...................พ.ศ............ 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

ส่วนที่ ๔  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 
  ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
     ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.........................................อนุสาขาวิชา.............................(รหัส...............)
ในการประชุมครั้งท่ี............/........................ เมื่อวันที่...................................................................รวม...........ครั้ง 
ประเมินผลงานทางวิชาการของ (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................... 
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา.......................อนุสาขาวิชา ...................................... 
(รหัส...............) แล้วเห็นว่า 
  ๑) งานวิจัยจ านวน..............................เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด  
จ านวน.......เรื่อง ได้แก่ 
 ๑.๑)...............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๑.๒)...............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
  
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น จ านวน...........รายการ คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ี
ข้อบังคับก าหนด จ านวน.......รายการ ได้แก่ 
 ๒.๑)...............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๒.๒)................................................................... ............ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 

๓) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม จ านวน............เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่ ) ในเกณฑ์ที่         
ข้อบังคับก าหนด จ านวน.......เรื่อง ได้แก่ 
 ๓.๑)...............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ.. ................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๓.๒)...............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 
 
 



-๑๑- 
 

๔) ต ารา/หนังสือ จ านวน............เล่ม คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ข้อข้อบังคับก าหนด
จ านวน.......เลม่ ได้แก่ 
 ๔.๑)...............................................................................ผู้ขอมสี่วนร่วมร้อยละ..................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๔.๒)...............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 

๕) บทความทางวิชาการ จ านวน.......เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด 
จ านวน.......เรื่อง ได้แก่ 
 ๕.๑)...............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๕.๒)...............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ..................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 

  (ผลงานวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง         
อันประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร   
ทางวิชาการให้ระบุว่า อยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้าย ๔) 
  (กรณีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นว่า งานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ หรืองานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัย
ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด หรือมีความเกี่ ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร 
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
  สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
ผลที่ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 

................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
          ลงชื่อ............................................................. 
             (...........................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมิน 
                                                        ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
                          วันที่......เดอืน..................พ.ศ. ........... 
 



-๑๒- 
 

ตอนที่ ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุม             
ครั้งที่....................เมื่อวันที่...........................................................พิจารณาผลการประเมินผลงานทาง วิชาการ           
ของ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ .................................................................
ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ   
ทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า .....(งานวิจัย/ผลงานวิชาการในลักษณอ่ืน/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ต ารา/
หนังสือ/บทความทางวิชาการ)..... คุณภาพ .....(อยู่/ไม่อยู่)..... ในเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด จึงเห็น .....(สมควร/ไม่สมควร)..... ให้ก าหนด
ต าแหน่ง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................เป็นต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ในสาขาวิชา.......................................อนุสาขาวิชา ..................................(รหัส...........) และให้น าเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
     ลงชื่อ............................................................ 
     (.....................................................................) 
    ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
     วันที่........เดือน....................พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

ส่วนที่ ๕ มติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 
  สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่...../...........เมื่อวันที่.. ...................
เดือน.................พ.ศ. ........... พิจารณาแลว้มีมติ ....(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)..... 
 

  ๑. ให้แต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................
ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา.................................... อนุสาขาวิชา.....................................
(รหัส...........)  ได้ตั้งแต่วันที่................................................................ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
....(ได้รับเรื่อง/ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืนๆ ระบุ....).... 
 

  ๒. ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และ
แจ้งใหส้ภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
 
      ลงชื่อ.................................................................... 
          (.................................................................. ) 
               ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
             วันที่........เดือน.................พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 

แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(รองศาสตราจารย์) 

 

ส่วนที่ ๑ แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
โดยวิธี......... วิธีที่........  

ในสาขาวิชา ......................... อนุสาขาวิชา .......................... (รหัส.. ..............) 
(เชี่ยวชาญ...............................................)          

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ....................................... 
คณะ..................................  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขต................................  

………………………….. 

๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ เกิดวันที่................. เดือน................. พ.ศ. .................  
 ๑.๒ อายุ..................ปี  
 ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด
ตามล าดับ และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

ล าดับ คุณวุฒิ 
พร้อมสาขาวิชา 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

    

    

    

 
(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง

วิทยานิพินธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ ด้วย) 
(รายงานวิจัย ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. 

ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น)  
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

๒. ประวัติการรับราชการ 
 ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รับเงินเดือน................................. บาท 

๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ เมื่อวันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ............. 
๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ)  
      ในสาขาวิชา.............................  อนุสาขาวิชา........................ (รหัส...............) 
      เมื่อวันที่..........  เดือน...............................  พ.ศ. ..........................  
      รวมด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .........ปี .........เดือน  
 

      อายุราชการ ………..ปี ...........เดือน 
 

๒.๔ ต าแหน่งอื่น ๆ 
      ๒.๔.๑ ...................................................   
      ๒.๔.๒ ...................................................  
      ๒.๔.๓ ...................................................   

 
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
 ๓.๑ งานสอน (ระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 

ระดับ รายวิชาท่ีสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 

    
    
    
    
    
    
    
    

  
๓.๒ งานวิจัย (ระบุเรื่องท่ีท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
............................................................................................................................. .................................... 

......................................................... .....................................................................................................................  
 
 ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (ระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)  

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



-๑๖- 
 

๓.๔ งานบริหาร (ระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
............................................................................................................................. .................................... 

....................................................................................................................................... ....................................... 
 
 ๓.๕ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)   

........................................................................................................................................ ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
 
๔. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๔.๑ เอกสารประกอบการสอน 
   ๔.๑.๑ .....................................................................................................  
   ๔.๑.๒ ..................................................................................................... 

๔.๒ ผลงานวิจัย  
   ๔.๒.๑ .....................................................................................................  
   ๔.๒.๒ ..................................................................................................... 
 (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ     
หรืองานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ
เรื่องใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใด           
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

๔.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
   ๔.๓.๑ ................................................................................................... .. 
   ๔.๓.๒ .....................................................................................................  

๔.๔ ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
   ๔.๔.๑ .....................................................................................................  
   ๔.๔.๒ .....................................................................................................  

๔.๕ ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
   ๔.๕.๑ .....................................................................................................  
   ๔.๕.๒ .....................................................................................................  

 (ผลงานวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง               
อันประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร     
ทางวิชาการให้ระบุว่า อยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้าย ๔) 

 
 
 



-๑๗- 
 

๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
เอกสารค าสอน 
๕.๑ ......................................................................................... .......................... 

 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ            
รองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
 ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 

๕.๒ ...................................................................................................................  
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ           
รองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
 ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 

๕.๓ ...................................................................................................................  
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ           
รองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
 ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
๖.๑ ผลงานวิจัย  

   ๖.๑.๑ .....................................................................................................  
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
รองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
         ไม่เคยใช้   
         เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
                                          ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

   ๖.๑.๒ ..................................................................................................... 
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
รองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
         ไม่เคยใช้   
         เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
                                          ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
   ๖.๑.๓ .....................................................................................................  
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
รองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
         ไม่เคยใช้   
         เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
                                          ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่ เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ     
หรืองานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ
เรื่องใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลักในงานวิจัยเรื่ องใด           
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

๖.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
   ๖.๒.๑ .....................................................................................................  
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
         ไม่เคยใช้   
         เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
                                          ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
   ๖.๒.๒ ..................................................................................................... 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
         ไม่เคยใช้   
         เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
                                          ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 
 
 
 



-๑๙- 
 

   ๖.๒.๓ .....................................................................................................  
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
         ไม่เคยใช้   
         เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
                             

๖.๓ ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
   ๖.๓.๑ .....................................................................................................  
               ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือรอง
ศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
                                          ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
   ๖.๓.๒ ..................................................................................................... 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
                                          ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
   ๖.๓.๓ .....................................................................................................  
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือรองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
                                          ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 

 
๖.๔ ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

   ๖.๔.๑ .....................................................................................................  
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ   
รองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 



-๒๐- 
 

   ๖.๔.๒ .....................................................................................................  
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ   
รองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
   ๖.๔.๓ ........................................................................ ............................. 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ   
รองศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด) 
 (ผลงานวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง               

อันประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร     
ทางวิชาการให้ระบุว่า อยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้าย ๔) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด             
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                            ลงชื่อ........................................................... เจ้าของประวัติ 
                                 (............................................................) 

                                 ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
                                       วันที่............เดือน............................... พ.ศ. ............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๑- 
 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา ............................ อนุสาขาวิชา............................... (รหัส....... ) 

โดยวิธี.................... วธิีที่............  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ....................................... 

คณะ.................................. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต................................  
-------------------------------- 

 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ........................................................................................................................................... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ .....(ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)..... ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด 
 

       ลงชื่อ................................................... 
          (..................................................) 

                                         ต าแหน่ง รองคณบดีคณะ...........................ประจ าวิทยาเขต......................                                             
                                                วันที่.......... เดือน ............................ พ.ศ. ...................... 

 
ความเห็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขต 

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

 
    ลงชื่อ................................................... 
         (.....................................................) 

                                   ต าแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขต.............. 
                                                วันที่.......... เดือน ............................ พ.ศ. ...................... 

 
 
 
 
 
 
 



-๒๒- 
 

ความเห็นคณบดี 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .............................................................................  
เป็นผู้มีคุณสมบัติ  .....(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย)..... ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
 

       ลงชื่อ................................................... 
          (..................................................) 

                                         ต าแหน่ง คณบดีคณะ..................................................................                                             
                                                วันที่.......... เดือน ............................ พ.ศ. ...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๓- 
 

ส่วนที่ ๓  แบบประเมินผลการสอน 
  ประเมินครั้งที่ ๑ ประเมินผลการสอนโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

ได้ประเมินผลการสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.........................................................................
รหัสวิชา........................................ รายวิชา................................................................................... ........................ 
สอนนักศึกษาชั้นปี................... คณะ.......................... สาขา........................ ภาค....... ..... ปีการศึกษา.................
เมื่อวันที่............................... แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ .....(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)......
ในการสอน มีคุณภาพของเอกสารค าสอน .....(อยู่/ไม่อยู่)..... ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ข้อบังคับก าหนด 
 
     ลงชื่อ........................................................... 
           (...................................................) 
      ต าแหน่ง รองคณบดีคณะ.............. ประจ าวิทยาเขต ............................... 
               /ต ำแหน่ง ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ประจ ำวิทยำเขต.........................
                   วันที่.........เดือน...................พ.ศ............ 
 

  ประเมินครั้งที่ ๒ ประเมินผลการสอนโดยคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
 

คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ     
ที่............../.................ลงวันที่................................................ในการประชุมครั้งที่........./. ................................
เมื่อวันที่...........................................ได้ประเมินผลการสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์............................................
รหัสวิชา........................................ รายวิชา.........................................สอนนักศึกษาชั้นปี...............................
คณะ.......................... สาขา........................ ภาค............ ปีการศึกษา................. เมื่อวันที่..................................
แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ .....(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)..... ในการสอน มีคุณภาพของ
เอกสารค าสอน .....(อยู่/ไม่อยู่)..... ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ข้อบังคับก าหนด 
 
     ลงชื่อ........................................................... 
           (...................................................) 
      ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
                   วันที่.........เดือน...................พ.ศ............ 
 
 
 
 



-๒๔- 
 

ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 
  ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
     ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.........................................อนุสาขาวิชา.............................(รหัส......... ......)
ในการประชุมครั้งที่............/........................ เมื่อวันที่...................................................................รวม...........ค รั้ง
ประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................................................................................. 
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา....................... อนุสาขาวิชา ....................... .................
(รหัส...............) แล้วเห็นว่า 
  ๑) งานวิจัย จ านวน...............................เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด  
จ านวน.......เรื่อง ได้แก่ 
     ๑.๑)...............................................................................ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
     ๑.๒)...............................................................................ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
     ๑.๓)...............................................................................ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ. ..................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน จ านวน...........รายการ คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ใน เกณฑ์   
ทีข่้อบังคับก าหนด จ านวน.......รายการ ได้แก่ 
     ๒.๑).................................................................... ...........ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
     ๒.๒)...............................................................................ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 

๓) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม จ านวน...............เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีข้อบังคับ
ก าหนด จ านวน.......เรื่อง ได้แก่ 
     ๓.๑)...............................................................................ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
     ๓.๒)...............................................................................ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 



-๒๕- 
 

๔) ต ารา/หนังสือ จ านวน.......................เล่ม คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด 
จ านวน.......เล่ม ได้แก่ 
     ๔.๑)...............................................................................ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
     ๔.๒)...............................................................................ผูข้อมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 

(ผลงานวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง           
อันประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร   
ทางวิชาการให้ระบุว่า อยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้าย ๔)  
  (กรณีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นว่า งานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ หรืองานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัย
ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด หรือมีความ เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร 
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
  สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
ผลที่ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 

................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
          ลงชื่อ............................................................. 
             (..........................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมิน 
                                                        ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
                          วันที่......เดอืน..................พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๖- 
 

ตอนที่ ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุม             
ครั้งที่....................เมื่อวันที่...........................................................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ           
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ........................................................................................................... ......................
ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ   
ทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า .....(งานวิจัย/ผลงานวิชาการในลักษณอ่ืน/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ต ารา/
หนังสือ/บทความทางวิชาการ)..... คุณภาพ .....(อยู่/ไม่อยู่)..... ในเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด จึงเห็น .....(สมควร/ไม่สมควร)..... ให้ก าหนด
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .........................................................................เป็นต าแหน่ง รองศาสตราจารย์           
ในสาขาวิชา.......................................อนุสาขาวิชา ..................................(รหัส...........) และใหน้ าเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
     ลงชื่อ............................................................ 
     (.....................................................................) 
    ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
     วันที่........เดือน....................พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๗- 
 

ส่วนที่ ๕ มติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 
  สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่...../...........เมื่อวันที่.. ...................
เดือน.................พ.ศ. ........... พิจารณาแล้วมีมติ ....(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)..... 
 

  ๑. ให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...........................................................................................
ให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา............................ อนุสาขาวิชา..............................(รหัส..........)
ได้ตั้งแต่วันที่................................................................ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ....(ได้รับเรื่อง/
ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืนๆ ระบุ....).... 
 

  ๒. ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ และ
แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
 
      ลงชื่อ.................................................................... 
          (........................................................... .......) 
               ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
             วันที่........เดือน.................พ.ศ. ............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๘- 
 

 แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ศาสตราจารย์) 

 

ส่วนที่ ๑ แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 
โดยวิธี......... วิธีที่.........  

ในสาขาวิชา ......................... อนุสาขาวิชา .......................... (รหัส................) 
(เชี่ยวชาญ...............................................)  

ของ รองศาสตราจารย์ ....................................... 
คณะ..................................  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขต................................  

………………………….. 

๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ เกิดวันที่................. เดือน................. พ.ศ. .................  
 ๑.๒ อายุ..................ปี  
 ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด
ตามล าดับ และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

ล าดับ คุณวุฒิ 
พร้อมสาขาวิชา 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

    

    

    

 
(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง

วิทยานิพินธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ ด้วย) 
(รายงานวิจัย ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอันประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. 

ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น)  
 
 
 
 
 
 
 



-๒๙- 
 

๒. ประวัติการรับราชการ 
 ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ รับเงินเดือน................................. บาท 

๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ เมื่อวันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ............. 
๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ)  
      ในสาขาวิชา.............................  อนุสาขาวิชา........................ (รหัส...............) 
      เมื่อวันที่..........  เดือน...............................  พ.ศ. ..........................  
๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ)  
      ในสาขาวิชา.............................  อนุสาขาวิชา........................ (รหัส...............) 
      เมื่อวันที่..........  เดือน...............................  พ.ศ. ..........................  
      รวมด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ .........ปี .........เดอืน  
 

      อายุราชการ ………..ปี ...........เดือน 
 

๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
      ๒.๕.๑ ...................................................   
      ๒.๕.๒ ...................................................  
      ๒.๕.๓ ...................................................   

 
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
 ๓.๑ งานสอน (ระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 

ระดับ รายวิชาท่ีสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 

    
    
    
    
    

 
๓.๒ งานวิจัย (ระบุเรื่องท่ีท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
.................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (ระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)  

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



-๓๐- 
 

๓.๔ งานบริหาร (ระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
............................................................................................................................. .................................... 

................................................................... ...........................................................................................................  
 
 ๓.๕ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)   

.................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
๔. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๔.๑ เอกสารประกอบการสอน 
   ๔.๑.๑ .....................................................................................................  
   ๔.๑.๒ ..................................................................................................... 

๔.๒ ผลงานวิจัย  
   ๔.๒.๑ .....................................................................................................  
   ๔.๒.๒ ..................................................................................................... 
 (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ     
หรืองานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ
เรื่องใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใด           
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

๔.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
   ๔.๓.๑ ..................................................................................... ................ 
   ๔.๓.๒ .....................................................................................................  

๔.๔ ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
   ๔.๔.๑ ........................................................................................... .......... 
   ๔.๔.๒ .....................................................................................................  

๔.๕ ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
   ๔.๕.๑ ....................................................................................... .............. 
   ๔.๕.๒ .....................................................................................................  

 (ผลงานวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง               
อันประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร     
ทางวิชาการให้ระบุว่า อยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้าย ๔) 
 
 
 



-๓๑- 
 

๕. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
๕.๑ เอกสารค าสอน 

   ๕.๑.๑ ..................................................................................................... 
   ๕.๑.๒ .....................................................................................................  

๕.๒ ผลงานวิจัย  
   ๕.๒.๑ ............................................................ ......................................... 
   ๕.๒.๒ .....................................................................................................  
 (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ     
หรืองานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ
เรื่องใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใด           
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

๕.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
   ๕.๓.๑ .....................................................................................................  
   ๕.๓.๒ .....................................................................................................  

๕.๔ ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
   ๕.๔.๑ .....................................................................................................  
   ๕.๔.๒ .....................................................................................................  

๕.๕ ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
   ๕.๕.๑ .....................................................................................................  
   ๕.๕.๒ .....................................................................................................  

 (ผลงานวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดย เขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง               
อันประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร     
ทางวิชาการให้ระบุว่า อยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้าย ๔) 
 
๖. ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 
๖.๑ ผลงานวิจัย  

   ๖.๑.๑ .....................................................................................................  
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
รองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
 



-๓๒- 
 

   ๖.๑.๒ .......................................................................... ........................... 
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
รองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
   ๖.๑.๓ .....................................................................................................  
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
รองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
   ๖.๑.๔ .................................................................................................... . 
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
รองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
   ๖.๑.๕ .....................................................................................................  
 ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
รองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไมเ่คยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
  (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ 
หรืองานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ
เรื่องใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใด            
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 
 
 
 
 



-๓๓- 
 

๖.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
   ๖.๒.๑ ..................................................................................................... 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือรองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
   ๖.๒.๒ .....................................................................................................  
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือรองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
   ๖.๒.๓ .....................................................................................................  
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือรองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
   ๖.๒.๔ .....................................................................................................  
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือรองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
 

๖.๓ ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
 ๖.๓.๑ .....................................................................................................  
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือรองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
 



-๓๔- 
 

 ๖.๓.๒ .....................................................................................................  
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือรองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
 ๖.๓.๓ .....................................................................................................  
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือรองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแลว้หรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
 ๖.๓.๔ .....................................................................................................  
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ/หรือรองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
 

๖.๔ ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
   ๖.๔.๑ .....................................................................................................  
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ 
รองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
   ๖.๔.๒ ..................................................................................... ................ 
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ 
รองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
 
 



-๓๕- 
 

   ๖.๔.๓ .....................................................................................................  
 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ 
รองศาสตราจารย์ และ/หรือศาสตราจารย์ มาแล้วหรือไม่ 
        ไม่เคยใช้   
        เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

 ตามเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด) 
 

 (ผลงานวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                
อันประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร    
ทางวิชาการให้ระบุว่า อยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้าย ๔) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด             
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                            ลงชื่อ........................................................... เจ้าของประวัติ 
                                 (............................................................) 

                                 ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
                                       วันที่............เดือน............................... พ.ศ. ............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๖- 
 

ส่วนที่ ๒   แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา ............................ อนุสาขาวิชา............................... (รหัส.......) 

โดยวิธี.................... วธิีที่......... 
ของ รองศาสตราจารย์....................................... 

คณะ.................................. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขต................................  
-------------------------------- 

 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า  

รองศาสตราจารย์ ........................................................................................................................................... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ .....(ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)..... ตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด 
 

       ลงชื่อ................................................... 
          (..................................................) 

                                         ต าแหน่ง รองคณบดีคณะ.........................ประจ าวิทยาเขต.........................                                             
                                                วันที่.......... เดือน ............................ พ.ศ. ...................... 

 
ความเห็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขต 

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

 
    ลงชื่อ................................................... 
         (.....................................................) 

                                   ต าแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขต.............. 
                                                วันที่.......... เดือน ............................ พ.ศ. ...................... 

 
 
 
 
 
 
 



-๓๗- 
 

ความเห็นคณบดี 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รองศาสตราจารย์ .............................................................................  
เป็นผู้มีคุณสมบัติ  .....(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย)..... ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 
 

       ลงชื่อ................................................... 
          (..................................................) 

                                         ต าแหน่ง คณบดีคณะ..................................................................                                             
                                                วันที่.......... เดือน ............................ พ.ศ. ...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๘- 
 

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 
  ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
     ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.........................................อนุสาขาวิชา.............................(รหัส.. .............)
ในการประชุมครั้งที่............/........................ เมื่อวันที่......................................................... ..........รวม...........ครั้ง
ประเมินผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์................................................................................................. 
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา............................. อนุสาขาวิชา ........................................
(รหัส...............) แล้วเห็นว่า 
  ๑) งานวิจัย จ านวน...............................เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด  
จ านวน.......เรื่อง ได้แก่ 
 ๑.๑)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ... ................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๑.๒)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ... ................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๑.๓)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๑.๔)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ... ................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๑.๕)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ... ................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน จ านวน...........รายการ คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์    
ที่ข้อบังคับก าหนด จ านวน.......รายการ ได้แก่ 
 ๒.๑)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๒.๒)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๒.๓)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ... ................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๒.๔)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ... ................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 



-๓๙- 
 

๓) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม จ านวน...............เรื่อง คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีข้อบังคับ
ก าหนด จ านวน.......เรื่อง ได้แก่ 
 ๓.๑)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๓.๒)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๓.๓)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ... ................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๓.๔)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ... ................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 

๔) ต ารา/หนังสือ จ านวน.......................เล่ม คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก าหนด 
จ านวน.......เล่ม ได้แก่ 
 ๔.๑)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๔.๒)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ. ..................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 
 ๔.๓)..............................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ...................... 
คุณภาพอยู่ในระดับ...................... 

 (ผลงานวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง           
อันประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ ในวารสาร   
ทางวิชาการให้ระบุว่า อยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้าย ๔)  
 (กรณีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นว่า งานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ หรืองานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัย
ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร 
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๐- 
 

  สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
ผลที่ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 

........................................................... ........................................................................................ 
......................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ................................................................................... 
 
          ลงชื่อ............................................................. 
             (......................................................) 
       ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมิน 
                                                        ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
                          วันที่......เดอืน..................พ.ศ. ........... 
 

ตอนที่ ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุม             
ครั้งที่....................เมื่อวันที่...........................................................พิจารณาผลการประเมินผลงานทาง วิชาการ           
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ............................................................................................................................. ....
ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ   
ทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า .....(งานวิจัย/ผลงานวิชาการในลักษณอ่ืน/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ต ารา/
หนังสือ/บทความทางวิชาการ)..... คุณภาพ .....(อยู่/ไม่อยู่)..... ในเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด จึงเห็น .....(สมควร/ไม่สมควร)..... ให้ก าหนด
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .........................................................................เป็นต าแหน่ง รองศาสตราจารย์           
ในสาขาวิชา.......................................อนุสาขาวิชา ..................................(รหัส...........) และใหน้ าเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
     ลงชื่อ............................................................ 
     (.....................................................................) 
    ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
     วันที่........เดือน....................พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 



-๔๑- 
 

ส่วนที่ ๔ มติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 
  สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่...../...........เมื่อวันที่.. ...................
เดือน.................พ.ศ. ........... พิจารณาแล้วมีมติ ....(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)..... 
 

  ๑. ให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ .............................................................................................
ให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา................................. อนุสาขาวิชา..............................(รหัส............) 
ได้ตั้งแต่วันที่................................................................ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ....(ได้รับเรื่อง/
ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืนๆ ระบุ....).... 
 

  ๒. ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรี        
น าความกราบบังคับทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์..............................................
ให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา................................. อนุสาขาวิชา..............................(รหัส............)
ได้ตั้งแต่วันที่................................................................ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ....(ได้รับเรื่อง/
ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/อ่ืนๆ ระบุ....) .... พร้อมส่งส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ   
ทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์)  
 
      ลงชื่อ.................................................................... 
          (..................................................................) 
               ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
             วันที่........เดือน.................พ.ศ. ............ 

 
 
 
 
 
 
 



-๔๒- 
 

          เอกสารแนบท้าย ๒ 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

................................. 
แนวทางการประเมินผลการสอน  

 

หลักเกณฑ์  
 
 
 ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง       
วิชาการมีความสามารถในการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน ตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชาที่
สอนโดยใช้แนวทางในการประเมินตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
 

๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือก
การเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่
สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน (ค านิยามรูปแบบการเผยแพร่ และลักษณะ
คุณภาพดังตารางแนบท้าย) ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 

๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน 
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง หรือใช้ค าถาม เพ่ือให้
ผู้เรียนคิดและตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน  

๓. มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดท่ีควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(lifelong learner) 
 ๔. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 
 ๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
 ๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี 
สามารถจ าลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 
 

๘ . มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์การร่วมงาน (interpersonal skill) 
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น  
 ๙. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 
 
 
 
 



-๔๓- 
 

วิธีการ 
 

๑. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (รองคณบดี ประจ าวิทยาเขต ต้นสังกัด) ประเมินผลการสอนในชั้นต้นว่า      
ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีผลการสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

กรณีที่รองคณบดีประจ าวิทยาเขต เป็นผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ประจ าวิทยาเขต เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
        ๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนได้ตาม
ความเหมาะสม 

 
ระดับผลการประเมิน 
        ๑. ระดับเชี่ยวชาญ โดยมีผลการประเมินจากผู้ประเมิน ในช่วงคะแนน ๓.๕๑-๔.๐๐ 
        ๒. ระดับช านาญพิเศษ ต้องมีผลการประเมินจากผู้ประเมิน ในช่วงคะแนน ๓.๐๑ -๓.๕๐ 
        ๓. ระดับช านาญ ต้องมีผลการประเมินจากผู้ประเมิน ในช่วงคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๐๐ 
 

หมายเหตุ ถ้าหากผลการประเมินการสอน ≤ ๒.๕๐ ถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ 
 
 



-๔๔- 
 

รายละเอียดเพ่ือใช้ประกอบในการประเมินการสอน 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนนประเมนิ แหล่งข้อมลู 
    ๔  ๓  ๒  ๑  

๑ มีการวางแผนการสอนอย่าง
เป็นระบบ 

๑. มีแผนการเรียนรู้ที่
องค์ประกอบครบถ้วนตาม
ก าหนดในประกาศ 
๒. มีแผนการเรียนรู้ถูกต้อง 
๓. แผนการจัดการเรยีนรู้
สะท้อนถึงการวางแผนการ
สอนอย่างเป็นระบบ 
 

๑. มีแผนการเรียนรู้ที่
องค์ประกอบครบถ้วนตาม
ก าหนดในประกาศ 
๒. มีแผนการเรียนรู้ถูกต้อง 

มีแผนการเรียนรู้ที่
องค์ประกอบครบถ้วนตาม
ก าหนดในประกาศ 

มีการเตรียมการสอนแต ่
ไม่มีแผนการเรียนรู ้

๑. แผนบริหารการสอน
รายวิชา 
และแผนการสอนประจ าบท
ในเอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารค าสอน 
๒. แผนการสอนอย่าง
ละเอียดของเนื้อหาท่ีใช้ใน
การประเมิน 

๒ มีความสามารถในการใช้
เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ 

ใช้เทคนิควิธีสอนที่มี
องค์ประกอบส าคญัอย่างน้อย 
๔ รายการ ได้แก ่
   ๑. วิธีสอนที่เลือกใช้
เหมาะสมกับเนื้อหา 
   ๒. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
   ๓. ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
๔. ให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

ใช้เทคนิควิธีสอนที่มี
องค์ประกอบส าคญั  
๓ รายการ  

ใช้เทคนิควิธีสอนที่มี
องค์ประกอบส าคญั ๒ 
รายการ  

ใช้เทคนิควิธีสอนที่มี
องค์ประกอบส าคญั ๑ 
รายการ                   

๑. แผนบริหารการสอน
รายวิชา 
๒. แผนการสอนประจ าบทใน
เอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารค าสอน 
๓. ประเมินจากการสังเกต
การสอน 



-๔๕- 
 

รายละเอียดเพ่ือใช้ประกอบในการประเมินการสอน (ต่อ) 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนนประเมนิ แหล่งข้อมลู 
    ๔  ๓  ๒  ๑  

๓ มีความสามารถที่จะสอนให้
ผู้เรยีนสามารถเสาะแสวงหา
ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

มีความสามารถในการสอนให้
ผู้เรียนมีความสามารถ 
๑. เสาะแสวงหาความรู้ 
๒. มีการพัฒนาองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง 
๓. มีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่ง
ความรู้ใดท่ีควรเชื่อถือ 
๔. เป็นผูเ้รียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

มีความสามารถในการสอนให้
ผู้เรยีนมีความสามารถ ๓ ข้อ 
 

มคีวามสามารถในการสอนให้
ผู้เรยีนมีความสามารถ ๒ ข้อ 
 

มีความสามารถในการสอนให้
ผู้เรยีนมีความสามารถ ๑ ข้อ 

๑.แผนบริหารการสอน
รายวิชา 
๒. แผนการสอนประจ าบทใน
เอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารค าสอน 
๓. ประเมินจากการสังเกต
การสอน 

๔ มีความสามารถสอนให้ผูเ้รียน
รู้จักคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้อย่างมี
เหตุผลในวิชาที่สอน 

 

มีความสามารถสอนให้ผูเ้รียน
รู้จักทั้งคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้อย่างมี
เหตุผลตรงกับเนื้อหาใน
รายวิชาที่สอนอย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์

มีความสามารถสอนให้ผูเ้รียน
รู้จักคิดทั้งวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้อย่างมี
เหตุผล แต่เหตผุลไมส่ัมพันธ์
กับเนื้อหาหรือวิชาที่สอน
อย่างครบถ้วนสมบรูณ ์

มีความสามารถสอนให้ผูเ้รียน
รู้จักคิดวิเคราะห์และมีเหตุผล 
ตรงกับเนื้อหาและรายวิชาที่
สอน แต่ไมส่ามารถสังเคราะห์
ความรู ้

มีความสามารถในการสอนให้
ผู้เรยีนรู้จักคดิวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู ้

๑.แผนบริหารการสอน
รายวิชา 
๒. แผนการสอนประจ าบทใน
เอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารค าสอน 
๓. ประเมินจากการสังเกต
การสอน 

๕ มีความสามารถใหผู้้เรียน
มองเห็นความสมัพันธ์ของ
วิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

มีการระบุความสัมพันธ์ของ
วิชาที่เรียนกับวิชาอื่น และมี
การวิเคราะห์เปรียบเทยีบกับ
รายวิชาอื่น ตั้งแต่ ๒ รายวิชา
ขึ้นไปได้อยา่งชัดเจน 

มีการระบุความสัมพันธ์ของ
วิชาที่เรียนกับวิชาอื่น และมี
การวิเคราะห์เปรียบเทยีบกับ
รายวิชาอื่น ๑ รายวิชาได้
อย่างชัดเจน  

มีการระบุความสัมพันธ์กับ
เนื้อหารายวิชาอื่นแตไ่ม่
สามารถระบุชื่อวิชาได้อย่าง
ชัดเจน 

ไม่สามารถระบุความสมัพันธ์
ของเนื้อหาและรายวิชาที่
สัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน 
 

๑. ประเมินจากการสังเกต
การสอน  
๒. สอบถามผู้เรียน 



-๔๖- 
 

รายละเอียดเพ่ือใช้ประกอบในการประเมินการสอน (ต่อ) 

 
 

 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนนประเมนิ แหล่งข้อมลู 
    ๔  ๓  ๒  ๑  

๖ มีความสามารถจัดให้ผูเ้รียน
แสดงความคดิเห็นและ
แลกเปลีย่นประสบการณต์าม
ความเหมาะสม 

๑. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดง
ความคิดเห็นและมีการ
กระตุ้นใหผู้้มีเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่เสมอ  
๒. มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
และกิจกรรมดังกล่าว
เหมาะสมกับเนื้อหา 
  
 

๑. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดง
ความคิดเห็นและมีการ
กระตุ้นใหผู้้มีเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่เสมอ  
๒. มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นประสบการณ์ แต่
กิจกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสม
กับเนื้อหา 

หรือ 
๑. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดง
ความคิดเห็น แต่ไม่มีการ
กระตุ้นใหผู้้มีเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่เสมอ  
๒. มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
และกิจกรรมดังกล่าว
เหมาะสมกับเนื้อหา 

๑. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดง
ความคิดเห็น  
๒. มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นประสบการณ ์
 
 

๑. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดง
ความคิดเห็น หรือ 
๒. มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นประสบการณ ์
 
 
 

๑. ประเมินจากการสังเกต
การสอน  
๒. สอบถามผู้เรียน 



-๔๗- 
 

รายละเอียดเพ่ือใช้ประกอบในการประเมินการสอน (ต่อ) 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนนประเมนิ แหล่งข้อมลู 
    ๔  ๓  ๒  ๑  

๗ มีความสามารถในการใช้สื่อ
การสอนและอุปกรณ์ช่วย
สอนที่ทันสมัยเหมาะสมเป็น
อย่างดี สามารถจ าลอง
สถานการณ์สมมตเิพื่อให้
ผู้เรยีนเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้น 

๑. มีสื่อการสอนและมี
อุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัย
เหมาะสม  
๒. สามารถจ าลอง 
สถานการณ์สมมตเิพื่อให้
ผู้เรยีนเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้น 

๑. มสีื่อการสอนและมี
อุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัย
เหมาะสม 
๒. มสีามารถจ าลอง 
สถานการณ์สมมติ  

หรือ 
๑. มสีื่อการสอนและมี
อุปกรณ์ช่วยสอน 
๒. มสีามารถจ าลอง 
สถานการณ์สมมตเิพื่อให้
ผู้เรยีนเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้น  

๑. สื่อการสอนและอุปกรณ์
ช่วยสอน และ 
๒. สามารถจ าลอง 
สถานการณ์สมมต ิ

๑. สื่อการสอนและอุปกรณ์
ช่วยสอน หรือ 
๒. สามารถจ าลอง 
สถานการณ์สมมต ิ

๑. แผนบริหารการสอน
รายวิชา 
๒. แผนการสอนประจ าบทใน
เอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารค าสอน 
๓. ประเมินจากการสังเกต
การสอน 

๘ มีความสามารถที่จะ
สอดแทรกเทคนิคการมี
ปฏิสัมพันธ์การร่วมงาน 
(interpersonal skill) 
ความสามารถในการ
แสดงออก การแก้ปัญหา  
การปรับ (adaptability) 
และรับความคิดเห็น 

มีความสามารถในการใช้
เทคนิคการสอน ให้กับผู้เรยีน
เกิดพฤติกรรม จ านวน ๕ 
ด้าน ดังน้ี  
๑. มีปฏสิัมพันธ์การร่วมงาน  
(interpersonal skill)  
๒. ความสามารถในการ
แสดงออก  

มีความสามารถในการใช้
เทคนิคการสอน ให้กับผู้เรยีน
เกิดพฤติกรรม ๔ ด้าน 
  
 

มีความสามารถในการใช้
เทคนิคการสอน ให้กับผู้เรยีน
เกิดพฤติกรรม ๓ ด้าน 
 
 

มีความสามารถในการใช้
เทคนิคการสอน ให้กับผู้เรยีน
เกิดพฤติกรรม ๑ - ๒ ด้าน 

๑. แผนบริหารการสอน
รายวิชา 
๒. แผนการสอนประจ าบทใน
เอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารค าสอน 
๓. ประเมินจากการสังเกต
การสอน 



-๔๘- 
 

รายละเอียดเพ่ือใช้ประกอบในการประเมินการสอน (ต่อ) 

 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน คะแนนประเมนิ แหล่งข้อมลู 
    ๔  ๓  ๒  ๑  

  ๓. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา  
๔. ความสามารถในการ
ปรับตัว (adaptability)  
๕. รับฟังความคดิเห็น 

    

๙ มีความสามารถในการ
ประเมินความรูค้วามเข้าใจ
ของผู้เรียนในวิชาที่สอน 

๑. มีวิธีการหรือเครื่องมือ
วัดผลอยา่งน้อย ๓ รูปแบบ  
๒. วิธีการหรือเครื่องมือวัดผล
ดังกล่าว สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
๓. วิธีการหรือเครื่องมือวัดผล
ดังกล่าว มีเกณฑ์การประเมิน
ที่เหมาะสม 

๑. มวีิธีการหรือเครื่องมือ
วัดผล ๒ รูปแบบ  
๒. วิธีการหรือเครื่องมือวัดผล
ดังกล่าว สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
๓. วิธีการหรือเครื่องมือวัดผล
ดังกล่าว มีเกณฑ์การประเมิน
ที่เหมาะสม 
 

๑. มีวิธีการหรือเครื่องมือ
วัดผล ๑ รูปแบบ  
๒. วิธีการหรือเครื่องมือวัดผล
ดังกล่าว สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
๓. เครื่องมือวัดผลดังกล่าว  
มีเกณฑ์การประเมินที่
เหมาะสม 

มีวิธีการหรือเครื่องมือวัดผล 
๑ รูปแบบ  
 

๑. แผนบริหารการสอน
รายวิชา 
๒. แผนการสอนประจ าบทใน
เอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารค าสอน 
๓. ประเมินจากการสังเกต
การสอน 



-๔๙- 
 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
เอกสารประกอบการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

 

เอกสารประกอบการสอน 
นิยาม         ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่สะท้อนให้เห็นเนือ้หาวิชา และวิธีการสอน 
อย่างเป็นระบบจดัเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน 
 

รูปแบบ         เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนการสอน  
หัวข้อบรรยาย (มรีายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมสีิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิม่ขึ้นอีกก็ได้ 
เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรยีบเรยีงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง  
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลือ่น (slide) หรือสื่อการสอน
ออนไลน์อ่ืน ๆ ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 

การเผยแพร ่         อาจเป็นเอกสารที่จดัท าเปน็รูปเลม่ หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออ่ืน ๆ อาทิซดีีรอม  
ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติมาแล้ว 
 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี   
     ๑. เป็นเอกสารที่มเีนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์ตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร  
     ๒. มีการเรียงล าดับหัวข้อเหมาะสมและแต่ละหัวข้อมีเนื้อหาท่ีละเอียดพอประมาณ 
     ๓. มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
     ๔. เนื้อหาสาระมีความถูกต้อง  
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดี และต้อง 

 ๑. เป็นเอกสารที่แสดงถึงการศึกษาและวิเคราะห์ ความรูต้่าง ๆ ของผู้เขียน 
 ๒. มีการสอดแทรกผลการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า 
 ๓. มีการสอดแทรกทัศนะคติและประสบการณ์ของผู้เขียน 
 ๔. มีเอกสารหรือสื่อประกอบอย่างน้อย ๑ รายการ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่าน

ประกอบ บทเรียบเรียงคดัย่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว 
(video) ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์อ่ืนๆ  
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมาก และต้อง 
     ๑. เป็นเอกสารที่แสดงถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) และมีความเป็น
นวัตกรรม  

๒. มีการเสนอแนวคดิที่เป็นการบกุเบิกทางวิชาการ  

 
 
 
 
 
 



-๕๐- 
 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
เอกสารค าสอน (รองศาสตราจารย์) 

 

เอกสารค าสอน 
นิยาม         ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลยัที่สะท้อนให้เห็น

เนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอน

จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จดัเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้เรยีนที่น าไปศึกษาด้วย

ตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ 
 

รูปแบบ         เป็นเอกสารรูปเลม่หรือสื่ออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอนประกอบด้วย แผนการสอน 
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตา่ง ๆ ดงัต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart)  
แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาที่ใช้
ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระ  
และข้อมลู และบรรณานุกรมที่ทันสมัย และถูกต้องตามกฎหมาย 
 

การเผยแพร ่         ต้องได้รับการจดัท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเลม่ หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่แสดง
หลักฐานว่าได้เผยแพรโ่ดยใช้เป็น “ค าสอน” ให้แก่ผู้เรยีนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว 
 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี   
     ๑. เป็นเอกสารที่มเีนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์ตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร  
     ๒. มีการเรียงล าดับหัวข้อเหมาะสมและแต่ละหัวข้อมีเนื้อหาท่ีละเอียดพอประมาณ  
     ๓. มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
     ๔. เนื้อหาสาระมีความถูกต้อง  

 ๕. เป็นเอกสารที่แสดงถึงการศึกษาและวิเคราะห์ ความรูต้่าง ๆ ของผู้เขียน 
 ๖. มีการสอดแทรกผลการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า 
 ๗. มีการสอดแทรกทัศนะคติและประสบการณ์ของผู้เขียน 
 ๘. มีเอกสารหรือสื่อประกอบอย่างน้อย ๑ รายการ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่าน

ประกอบ บทเรียบเรียงคดัย่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว 
(video) ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์อ่ืนๆ  
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดี และต้อง 
      เป็นเอกสารที่แสดงถึงการสรา้งองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) และมีความเป็น
นวัตกรรม  
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมาก และต้อง 

 มีการเสนอแนวคิดที่เป็นการบุกเบิกทางวิชาการ  
 

 
 
 
 



-๕๑- 
 

แบบสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  
 

ผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................ต าแหน่ง................................................
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง........................สาขาวิชา..................................... อนุสาขาวิชา....................................... (รหสั...................) 
คณะ...............................................มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต............................................................................... 

ประเมินการสอน รหัสวิชา.......................................................รายวิชา......................................................................... 
สอนนักศึกษาช้ันปี.............. คณะ........................... สาขา...............................ภาค.............ปีการศึกษา................... 
จ านวน.....................คน เมื่อวันท่ี.......................................................................................... 

รายการ 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 

ค่าเฉลี่ย  ระดับ 
๑. สรปุด้านความรับผิดชอบ   
  ๑.๑ ความตรงต่อเวลา   
  ๑.๒ การเตรยีมการสอน   
  ๑.๓ ความตั้งใจและความกระตอืรือร้นในการสอน   
  ๑.๔ ความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา   
๒. สรุปด้านเทคนิคการสอน   
  ๒.๑ การใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู ้   
  ๒.๒ การบรูณาการสอนร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ   
๓. สรุปด้านความเป็นครู   
  ๓.๑ การสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรมและคา่นิยมที่ดีงาม   
  ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน   
๔. สรุปด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ๔.๑ ส่งเสรมิให้ผู้เรียนสามารถคดิวิเคราะห์อย่างมีเหตผุล   
  ๔.๒ ให้ข้อมูลชี้แนะแหล่งค้นควา้หาความรูเ้พิ่มเติม   
  ๔.๓ จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน   
  ๔.๔ มีการประเมินผลหลายรูปแบบ ซึ่งผู้เรียนทราบวิธีการประเมินและมสี่วนในการก าหนดสดัส่วน
คะแนน  

  

  ๔.๕ บรรยากาศในช้ันเรียนมีความอบอุ่นเน้นความร่วมมือไม่เน้นการแข่งขันผู้เรียนมีความสุขในการเรียนมี
ความเป็นประชาธิปไตยให้คุณค่ากับความคิดเห็นและกระบวนการคิดของผู้เรียน 

  

๕. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
  ๕.๑ ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม   
  ๕.๒ ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาท าให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้น   
  ๕.๓ ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทีห่ลากหลายท าให้นักศึกษาเกดิความสนใจและอยากเรียนรูม้ากยิ่งข้ึน เช่น 
อุปกรณ์ตัวอย่างของจริงหนังสือต ารา คู่มือ เว็บไซต์หรือการได้เสวนากับผู้เช่ียวชาญ 

  

รวมคะแนนเฉลี่ย ๕ ด้าน/๕   
 
 
 
 



-๕๒- 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………….............................................…… 
 
หมายเหต ุ เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๕๑ – ๕.๐๐   มากที่สุด  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  มาก  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ ปานกลาง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐   น้อย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐ น้อยที่สุด 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย ..........................ระดับ.................. 

 

 
ลงชื่อ........................................................................... 

                                           (..........................................................................) 
   ต าแหน่ง รองคณบดีคณะ...............................ประจ าวิทยาเขต....................... 

    วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ........................ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๓- 
 

 
แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  

 
ผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................ต าแหน่ง...........................................  

คณะ...................................................................มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต............................................................  
 ประเมินการสอนรหสัวิชา...........................................................รายวชิา....................................................................... 
สอนนักศึกษาช้ันป.ี................ คณะ..................................... สาขา........................................................... ภาค............................  
ปีการศึกษา.......................... เมื่อวนัท่ี............................................................................ 
ค าชี้แจง  การประเมินการสอนอาจารย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งไม่ส่งผลต่อการวัด
และประเมินผลในรายวิชาที่ประเมิน ขอให้นักศึกษาแสดงความคดิเห็นในแต่ละรายการที่ก าหนดให้ตามสภาพจริงและ 
ปราศจากอคติ โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความเป็นจริง มี ๕ ระดับ แต่ละระดับม ี
ความหมาย ดังนี้  
 ๕ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสดุ หรือมีการปฏิบตัิร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐  
 ๔ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก หรือมีการปฏบิัติร้อยละ ๖๐ – ๗๙  
 ๓ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง หรือมีการปฏิบัติร้อยละ ๔๐ – ๕๙ 
 ๒ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย หรือมีการปฏิบตัิร้อยละ ๒๐ – ๓๙ 
 ๑ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด หรือมีการปฏิบัตริ้อยละ ๐ – ๑๙ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยทีสุ่ด 
(๑) 

๑. ความรบัผิดชอบ      
  ๑.๑ ความตรงต่อเวลา      
  ๑.๒ การเตรยีมการสอน      
  ๑.๓ ความตั้งใจและความกระตอืรือร้นในการสอน      
  ๑.๔ ความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา      
๒. เทคนิคการสอน      
  ๒.๑ การใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู ้      

  ๒.๒ การบรูณาการสอนร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ      
๓. ความเป็นคร ู      
  ๓.๑ การสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรมและคา่นิยมที่ดีงาม      
  ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน      
๔. การส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

     

  ๔.๑ ส่งเสรมิให้ผู้เรียนสามารถคดิวิเคราะห์อย่างมีเหตผุล      
  ๔.๒ ให้ข้อมูลชี้แนะแหล่งค้นควา้หาความรูเ้พิ่มเติม      
  ๔.๓ จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ      



-๕๔- 
 

และความถนดัของผู้เรยีน 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

  ๔.๔ มีการประเมินผลหลายรูปแบบ ซึ่งผู้เรียนทราบ
วิธีการประเมินและมสี่วนในการก าหนดสดัส่วนคะแนน 

     

  ๔.๕ บรรยากาศในช้ันเรยีนมีความอบอุ่นเน้นความ
ร่วมมือไม่เน้นการแข่งขันผู้เรยีนมคีวามสุขในการเรียนมี
ความเป็นประชาธิปไตยให้คุณค่ากบัความคิดเห็นและ
กระบวนการคดิของผู้เรียน 

     

๕. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้      
  ๕.๑ ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม      
  ๕.๒ ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาท าให้
นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

     

  ๕.๓ ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทีห่ลากหลายท าให้
นักศกึษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรูม้ากยิ่งข้ึน  
เช่น อุปกรณ์ตัวอย่างของจริงหนังสือต ารา คูม่ือ เว็บไซต์
หรือการได้เสวนากับผูเ้ชี่ยวชาญ 

     

 

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………….............................................…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๕- 
 

 
แบบสรุปผลการประเมินผลการสอน 

โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
  

ผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).....................................................ต าแหน่ง......................................................... 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง...........................................สาขาวิชา............................................. อนุสาขาวิชา................... (รหัส............)  
คณะ...............................................มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต........................................................  

ประเมินการสอน รหัสวิชา................................รายวิชา................................................................................................. 
สอนนักศึกษาช้ันปี.............. คณะ........................... สาขา...............................ภาค.............ปีการศึกษา................       
เมื่อวันท่ี.......................................................................................... 

ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน รหัสวิชา................รายวิชา..................................................... 
สอนนักศึกษาช้ันปี.............. คณะ................ สาขา................................ภาค.............ปีการศึกษา...........................  
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับการประเมินการสอน  

คุณภาพเอกสารประกอบการสอน  
หรือเอกสารค าสอน 

 

 
สรุปการประเมินผลการสอน  
                    (     )  ผ่านเกณฑ์ 
                    (     ) ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก....................................................... .............................................. 
.................................................................................................................. ............................................................ 
........................................................................................................................... ................................................... 
 

 
ลงชื่อ........................................................................... 

                                           (..........................................................................) 
   ต าแหน่ง รองคณบดีคณะ...............................ประจ าวิทยาเขต.......................  
   /ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประจ าวิทยาเขต.........................  

    วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ........................ 
 
 
 
 
 
 



-๕๖- 
 

 
 

ส่วนที่ ๑ แบบประเมินการสอน โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

ผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).....................................................ต าแหน่ง......................................................... 
เพื่อขอด ารงต าแหน่ง......................................สาขาวิชา........................................... อนุสาขาวิชา....................... (รหสั...............)  
คณะ......................................................................มหาวิทยาลัยการกฬีาแหง่ชาติ วิทยาเขต........................................................  

ประเมินการสอน รหัสวิชา................................รายวิชา................................................................................................. 
สอนนักศึกษาช้ันปี.............. คณะ........................... สาขา....................................ภาค...............ปีการศึกษา.................................       
เมื่อวันท่ี.......................................................................................... 
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการที่ขอรับการประเมินการสอน ดังนี ้
 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ     
๒ มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ     
๓ มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้

และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    

๔ มีความสามารถสอนให้ผูเ้รียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้อยา่งมเีหตผุลในวิชาที่สอน 

    

๕ มีความสามารถใหผู้้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียน
กับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

    

๖ มีความสามารถจัดให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

    

๗ มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่
ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างด ีสามารถจ าลองสถานการณ์สมมติ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 

    

๘ มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์การ
ร่วมงาน (interpersonal skill) ความสามารถในการแสดงออก 
การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น 

    

๙ มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรยีนใน
วิชาที่สอน 

    

รวมคะแนน = ..................................................     
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินผลการสอน = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด/๙    = .................................................. 

 
ระดับผลการประเมิน      (     )  ๓.๕๑-๔.๐๐   อยู่ในระดับเช่ียวชาญ  (     )  ๓.๐๑-๓.๕๐   อยู่ในระดับช านาญพิเศษ  
     (     )  ๒.๕๑-๓.๐๐   อยู่ในระดับช านาญ  
หมายเหตุ ถ้าหากผลการประเมินการสอน ต่ ากว่า ๒.๕๐ ถอืวา่ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

 
 



-๕๗- 
 

 สรุปผลการประเมินการสอน อยู่ในระดับ .............................................. 
ส่วนที่ ๒  แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน  
            โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

 

            ผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................ต าแหน่ง........................................ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง............................................. 

เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน รหัสวิชา...................รายวชิา..........................................
สอนนักศึกษาชั้นปี.............. คณะ...................................................... สาขา............... ...........................................
ภาค.............ปีการศึกษา.........................   
 

ล าดับ รายการ มี ไม่มี 
๑ เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์ตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร   

๒ มีการเรียงล าดับหัวข้อเหมาะสมและแตล่ะหัวข้อมเีนื้อหาท่ีละเอียดพอประมาณ   

๓ มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   

๔ เนื้อหาสาระมีความถูกต้อง    

๕ เป็นเอกสารที่แสดงถึงการศึกษาและวิเคราะห์ ความรูต้่าง ๆ ของผู้เขียน   

๖ มีการสอดแทรกผลการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า   

๗ มีการสอดแทรกทัศนะคติและประสบการณ์ของผู้เขียน   

๘ มีเอกสารหรือสื่อประกอบอย่างน้อย ๑ รายการ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่าน
ประกอบ บทเรียบเรียงคดัย่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) 
ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์อื่นๆ  

  

๙ เป็นเอกสารที่แสดงถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) และมีความเป็น
นวัตกรรม 

  

๑๐ มีการเสนอแนวคิดที่เป็นการบุกเบกิทางวิชาการ   

รวม   

ระดับคุณภาพ =………………………………… 
 
เกณฑ์การประเมิน   
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์๑) มีขอ้ ๑ ถงึข้อ ๑๐ = ดีเด่น  ๒) มีขอ้ ๑ ถึงข้อ ๘ = ดีมาก  ๓) มีขอ้ ๑ ถึงข้อ ๔ = ดี  ๔) ไม่มีหรือมีไม่ถึงข้อ ๔ = พอใช้      
ระดับรองศาสตราจารย์   ๑) มีข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๐ = ดีเด่น  ๒) มีข้อ ๑ ถึงข้อ ๙ = ดีมาก  ๓) มขี้อ ๑ ถึงข้อ ๘ = ดี  ๔) ไม่มีหรือมีไม่ถึงข้อ ๘ = พอใช้      
  

สรุปผลการประเมิน 
                    (     )  ผ่าน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดบัคุณภาพ ดี / ดีมาก / ดีเด่น 
                    (     )  ไม่ผ่าน เนื่องจากมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้  

 
                                               ลงชื่อ........................................................................... 

                                                                   (..........................................................................) 
                ต าแหน่ง รองคณบดีคณะ.............................ประจ าวิทยาเขต.................. 



-๕๘- 
 

   /ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประจ าวิทยาเขต........................ 



-๕๘- 

 

          เอกสารแนบท้าย ๓ 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

………………………….. 

ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

๑. ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็น 
ผู้ด าเนินการเอง 

๒. ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
 ๒.๑ ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจัย ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้อง

เป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น 
 ๒.๒ ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (๑) ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 (๒) ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  

ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง 
 (๓ ) ในกรณี ผลงานวิจัยที่ เป็นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผู้ ขอจะต้องเป็ น
ผู้ด าเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้ว        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 (๔) ในกรณีงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก        
และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 ผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และความรับผิดชอบส าคัญ
ในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัย
และให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) รวมทั้งเป็นผู้ด าเนินการหลักในการ
เผยแพร่ผลงานดังกล่าว 
 ทั้งนี้ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author) ได้เพียงคนเดียวเว้นแต่
กรณีอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 ๓. การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มี
ผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละ
เท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่ อผู้ร่วมงาน       
ให้ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้ด าเนินการดังนี้ 
 ๓.๑ กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้  ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมงานทุกคน
และให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน 
 ๓.๒ กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ ให้มี
การลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งชี้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นที่   



-๕๙- 

 

ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว 
 การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
 หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถือ
ว่าการกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยให้มหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริง และด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 ๔. กรณี เสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่ งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มี              
การบูรณาการหลายสาขาวิชา ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมี
บทบาทในขั้นตอน การท างานอย่างน้อย ๓ ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม 
 ขั้นตอนที่ ๒ การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง 
 ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมงานทุกคน
และบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง 
 ๕. ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด โดยมีชื่อผู้ใดระบุเป็น
เจ้าของผลงานผู้มีชื่อที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น  มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อตกลง
ระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ  
 ๖. กรณีของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เผยแพร่อันเป็นผลงานมาจากวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ผู้นั้นต้องเป็นผู้ริเริ่ม ก ากับดูแลและมี
บทบาทส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการอาจใช้ผลงานทาง
วิชาการดังกล่าวได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๐- 

 

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการประเภท 
 
 งานวิจัย    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น     ผลงานวิชาการรับใช้สังคม   
 ต ารา    หนังสือ       บทความทางวิชาการ   
เรื่อง.............................................................................................................................................................................................. 
พิมพ์ในวารสารช่ือ........................................................................................................................................................................ 
เล่มที.่...............หน้าท่ี………....ถึงหน้าท่ี.....................ปี พ.ศ. ................... 
 
ผู้ร่วมงานจ านวน............คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี:้ 

 

(๑) (๒) (๓) 

ชื่อผู้ร่วมงาน 
 

สารบัญ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
และระบุว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 

เขียนส่วนใด 

ปริมาณงานร้อยละ พร้อมระบุบทบาท 
และหน้าท่ีความรับผิดชอบอื่น

นอกเหนือจากที่แสดงในช่อง (๒) 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                 (............................................) 

ลงชื่อ ............................................. 
                 (............................................) 

ลงชื่อ ............................................. 
                 (............................................) 

ลงชื่อ ............................................. 
                 (............................................) 
 



-๖๑- 
 

         เอกสารแนบท้าย ๔ 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

………………………….. 

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
 

ประเภทผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ สามารถจําแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่ม ๑ งานวิจัย    
กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม   

๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
๒.๕ งานแปล 
๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
๒.๙ สิทธิบัตร 
๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ 

กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม   
กลุ่ม ๔ ๔.๑ ตํารา 

๔.๒ หนังสือ 
๔.๓ บทความทางวิชาการ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๒- 
 

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

กลุ่ม ๑ งานวิจัย 

 

งานวิจัย 
นิยาม         ผลงานวิชาการที่เป็นงานศกึษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยทีเ่ป็นที่ยอมรบั

ในสาขาวิชานั้น ๆ และมีทีม่าและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ไดม้าซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวม    
ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพ้ืนฐาน) หรือการน าวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ 
(งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์ 
 

รูปแบบ         อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดงันี ้
        ๑. รายงานการวิจัยทีม่ีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (research 
process) อาทิ การก าหนดประเดน็ปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรมปริทัศน์ โจทย์หรือสมมติฐาน 
การเก็บรวบรวมข้อมลู การพิสูจนโ์จทย์หรือสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผล และ 
ให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอืน่ ๆ แสดงให้เห็นว่าได้น าความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และ
แก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
        ๒. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจยัในผลงานวิจยันั้น ให้มีความกระชับและสั้น 
ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 
        ๓. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งน างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 

 

การเผยแพร ่         เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่นการประเมินคุณภาพ โดย 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี ้
        ๑. เผยแพร่ในรปูของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยูใ่นฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
ทั้งนี ้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเปน็สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
        ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย 
        ๓. น าเสนอเป็นบทความวิจยัต่อท่ีประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ
ที่อยู่ในวงวชิาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกตอ้ง      
การใช้ภาษา และแกไ้ขถ้อยค าหรอืรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวล 
บทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้คณะผู้ทรงคุณวฒุิหรือคณะกรรมการคดัเลือก 
บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
จากหลากหลายสถาบัน 
        ๔. เผยแพร่ในรปูของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์พร้อมหลกัฐานว่าได้เผยแพรไ่ปยังวงวิชาการ 
และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ตามที่สภาสถาบันอดุมศึกษา  
กำหนด ทั้งนี ้คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุน หรือ 
ตรวจรับงานจา้ง เพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อกําหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น 

 
 
 
 

 
 



-๖๓- 
 

งานวิจัย (ต่อ) 
การเผยแพร ่
(ต่อ) 

        ๕. เผยแพร่ในรปูของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพรไ่ปยังวงวิชาการและ    
วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภามหาวิทยาลัยกาํหนด 
        เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุง 
หรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการและใหม้ีการประเมินคุณภาพ 
“งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทำไม่ได ้
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดบัดี เป็นงานวิจัยท่ีมีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดงให้เห็น    
ถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได ้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีและต้อง 
        ๑. เป็นผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ท่ีลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมี 
ผู้ศึกษาแล้ว 
        ๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมากและต้อง 
        ๑. เป็นงานบุกเบิกท่ีมีคุณคา่ยิ่งและมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึง้จนท าให้เป็นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดการใช้
ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมผีลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน 
        ๒. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องใน 
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๔- 
 

 
กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑๐ ประเภท ดังนี้ 

๒.๑. ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  
๒.๓ ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  
๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
๒.๕ งานแปล 
๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสนุทรียะ ศิลปะ 
๒.๙ สิทธิบัตร 
๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ 
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กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 

๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

นิยาม         ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทีม่ีห่วงโซ่คณุค่า (Value  Chain) ส่วนใหญ่อยู ่
ภายในประเทศเป็นผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาหรือการแก้ปญัหา
ของอุตสาหกรรม 
 

รูปแบบ         จัดทําเป็นเอกสาร โดยมีคําอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงานท่ีท า
ให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มคีวามเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเกิดความก้าวหน้า 
ทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี ้
         ข้อมูลของสถานการณ์ปญัหาก่อนการดาํเนินการ 
         หลักฐานการมสี่วนร่วม และการยอมรับของผู้ใช้ 
         คําอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาอุตสาหกรรม (solution method) 
         คําอธิบายถึงความรู้ความเช่ียวชาญที่ใช้ และการนําเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องมาใช้ 
         คําอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรูใ้หม่ทีเ่กิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจยั 
         คําอธิบายถึงผลลัพธ์หรอืผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือตอ่บางส่วนของห่วงโซ่คุณค่า  

 (value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อท้ังวงการอุตสาหกรรมนั้น 
         คําอธิบายถึงวิธี และคณุภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนํากลับมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น  

 การเขียนตํารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เปน็หัวข้อวิทยานิพนธ ์หรือ 
 ปัญหาพิเศษของนักศึกษา 

 

การเผยแพร่              เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
        ๑. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการทีม่ี
หนังสือประมวลบทความ (proceedings) และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ 
อาจเผยแพร่ก่อนหรือหลัง การประชุมก็ได้ทั้งนี้บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจาก
อุตสาหกรรม หรือหากไม่มีจะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดย อุตสาหกรรม 
เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 
        ๒. รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์ที่มเีนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบท่ีมีเนื้อหาตามรูปแบบของ
ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบนั 
        ๓. เอกสารแสดงทรัพยส์ินทางปัญญาทีเ่กิดจากผลงานดังกลา่ว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมเีอกสารประกอบท่ีมีเนื้อหาตามรูปแบบของ
ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
        ๔. รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์ทีไ่ม่ได้รับอนญุาตให้เปดิเผย โดยมเีนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบท่ี
มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวชิาการเพื่ออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไมส่ามารถ
เปิดเผยต่อสาธารณะได้ แตม่ีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 
        ๕. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกท่ีแสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย หรือ 
กิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผูเ้สนอต้องจัดท าเอกสารประกอบท่ีมเีนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

 



-๖๖- 
 

๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม (ต่อ) 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี มีการรวบรวมข้อมลูและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปญัหาหรือความต้องการ โดยการม ี
ส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุม่เป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ทีส่ามารถแก้ไขปญัหา 
ที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์จนมีแนวโน้มท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเปน็ 
ที่ประจักษ์หรือมีแนวโน้มก่อให้เกดิการพัฒนา อุตสาหกรรมนั้น 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัด ีและต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาหรือท า 
ความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นท่ีประจักษ ์หรือก่อให้เกิดการ
พัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอื่นได้หรอืก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัด 
หรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม หรือแวดวงวิชาการ
อย่างกว้างขวางอย่างมีนัยส าคัญ เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติหรือไดร้ับรางวัลจาก
องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
เพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการประเมินผลงานทาง
วิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
        ๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
        ๒. ประเมินจากหลักฐานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรมการสมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวขอ้ง  
หรือสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เป็นต้น 
        ๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมินจาก 
การตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จะตรวจสอบด้วยตนเอง 
หรือแต่งตั้งผู้แทนใหไ้ปตรวจสอบแทนก็ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๗- 
 

 

๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้ 
คํานิยาม         ผลงานวิชาการซึ่งอาจดําเนนิงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและพัฒนา 

มีเป้าหมายเพื่อส่งเสรมิพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ์หรือแก้ไขป ัญหาด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยคําอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานสําคัญ ได้แก ่(๑) สภาพปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (๒) แนวคิด ทฤษฎ ีหลักการและเหตุผลหรือความเช่ือท่ีผู้สอน ใช้ใน 
การออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียนหรือแก้ไขป ัญหาที่เกิดขึ้น 
ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่หรือเป็นงานประดษิฐ์ 
คิดค้นทีพ่ัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับประยุกต์จากของเดมิอย่างเห็นได้ชัด เชน่ เป็นบทเรียนแบบใหม ่
กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรยีนการสอน สื่อท่ีใช้ในการเรยีนการสอน และ  
(๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการนํานวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรยีนในสถานการณ์จริง 
แสดงผลในการพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคณุลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีข้อมลูหลักฐานรองรบัว ่าได้เกิด 
การเปลีย่นแปลงในผูเ้รียนในทิศทางที่พึงประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน 
 

รูปแบบ         ๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวจิัย หรือ 
        ๒. ผลผลิตจากการศึกษาท่ีเป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดใน
การพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจดัท าเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

การเผยแพร ่         ๑. เผยแพรเ่ป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคณุภาพโดยคณะผู้ทรงคณุวฒุิ
และมีหลักฐานการเผยแพรผ่ลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง 
        ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา 
การเรยีนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 
        ๓. เผยแพร่ในรปูของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยูใ่นฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนดทั้งนี้
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
        ๔. เผยแพร่ในรปูของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 
        ๕. เผยแพร่ในรปูของผลผลติของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส์ โดยมคี าอธิบายแนวคิด 
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี 
        ๑. แนวคิดการออกแบบนวตักรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริม่สรา้งสรรค์ที่ปรับจากแนวคิดเดิม
หรือเป็นแนวคิดใหม ่
        ๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ หรือ 
คุณลักษณะของผูเ้รียนที่พ ึงประสงค์ได้จริง 
ระดับดีมาก 
        ๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ 
        ๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มอื่นได ้
        ๓. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับการพฒันาการเรยีนการสอนที่มี  
impact factors 
 

 
 
 
 



-๖๘- 
 

๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้ (ต่อ) 
ลักษณะ
คุณภาพ (ต่อ) 

ระดับดีเด่น 
        ๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ 
        ๒. ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา  
หรืองานประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๖๙- 
 

๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
นิยาม         เป็นผลงานท่ีเกิดจากการศกึษาวิจัย หรือวิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง 

การปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือดา้นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการด้านอ่ืน อันน าไปสู่
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคดิ หรือเชิงประจักษ์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
หรือการน านโยบายนั้นไปปฏิบตัิ เพื่อให้ภาครัฐน าไปใช้ก าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือ
มาตรการอื่นใด ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่า ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
หรือนานาชาต ิ
 

รูปแบบ         จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สงัเคราะหส์ภาพปญัหา
ทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นที่ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผลหลักฐาน
และข้อมลูสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกลา่วตามหลักวิชาการ ทั้งนี้โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย รา่งกฎ 
แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอื่นใด เป็นผลผลติ (output) รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ์ (outcome) และ
ผลกระทบ (impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น ระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติด้วย 
 

การเผยแพร ่         เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
        ๑. ได้มีการนําเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คําสั่ง หรือมาตรการอื่นใด พร้อมคําอธิบายต่อ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น ๆ ทั้งได้มีการนําไปสู่การพิจารณา 
หรือดําเนินการ โดยผู้มหีน้าท่ีเก ี่ยวข้อง 
        ๒. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผูเ้กี่ยวข้อง 

 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นผลงานท่ีแสดงการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูล หรือเหตผุลสนับสนุน ซึ่งแสดง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ระดับดีมาก เป็นเกณฑเ์ดียวกับระดับดีแตต่้องเป็นข้อเสนอใหม่ท่ีครอบคลุม การแก้ปญัหา หรือพัฒนาที่
กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยตอ้งมีร่างกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ที่มีคณุภาพระดับดีมาก  
และมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง 
ระดับดีเด่น เป็นเกณฑ์เดยีวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิง อภิปรายอย่างกว้างขวางในสังคม หรือ
ได้รับการน าไปใช้โดยผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น และเกิดประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๗๐- 
 

๒.๔ กรณีศึกษา (Case Study) 
นิยาม         งานเขียนท่ีเกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) 

ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกดิขึ้นจริงมาจดัท าเป็นกรณศีึกษาเพื่อใช้ในการสอน 
(Teaching Case Study) ทั้งนี ้โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของ
ปัญหาและปัจจัยอื่น ๆ น ามาประกอบการตัดสินใจและก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา 
หรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองคก์ร หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรม
ขององค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคดิวิเคราะห์หาเหตผุลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือ
เพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ  
        จ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

รูปแบบ         เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน (Teaching Notes)  
และใช้ประกอบการเรยีนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คอื บทน า เนื้อหา และบทส่งท้าย 
 

การเผยแพร ่         เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตพีิมพ์หรือสิง่พิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวฒุิที่
มหาวิทยาลยันัน้แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพหรือเผยแพร่ในหนังสือ หรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษา 
ที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคณุภาพ 
 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  
        ๑. เป็นกรณีศึกษาทีม่ีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา บทส่งท้าย รายละเอียดข้อมูล  
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ 
        ๒. เป็นกรณีศึกษาทีม่ีเนื้อหาและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอนใน 
ระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดี และต้อง 
        ๑. เป็นกรณีศึกษาทีม่ีการเสนอเนื้อหา และการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  
        ๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมาก และต้อง  
        ๑. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น าเสนอปัญหาหรือประเด็นท่ีไม่เคยมีผู้ศึกษามาก่อน 
มีการสังเคราะห์ข้อมูลอยา่งลึกซึ้ง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทาง 
วิชาการอย่างชัดเจน  
        ๒. เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคดิและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องใน 
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 

 



-๗๑- 
 

 
๒.๕ งานแปล 

นิยาม         งานแปลจากตัวงานต้นแบบท่ีเป็นงานวรรณกรรม หรืองานดา้นปรัชญา หรือประวัติศาสตร ์
หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีความสาํคัญและทรงคณุค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปล 
แล้วจะเป็นการเสรมิความก้าวหนา้ทางวิชาการที่ประจักษ์ชัดเป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศ 
เป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหน่ึงเป็นภาษา 
ต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
 

การเผยแพร ่         เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่นการประเมินโดย 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย 
สถาบัน ดังนี ้
        ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
        ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีด ีรอม ฯลฯ 
        การเผยแพรด่ังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา 
ต่าง ๆ ในหลักสตูร ซึ่งจํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ 
ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพรไ่ด้เช่นกัน 
        ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจ่ากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
คณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพรสู่่สาธารณชนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
        กรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงานแปลซึ่งอยูใ่น
วิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึนได้ ทั้งนี ้เมื่อได้แกไ้ขปรบัปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้
เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไมต่้องน างานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
        กรณีที่ไดม้ีการพิจารณาประเมินคณุภาพของงานแปลแล้วไมอ่ยู่ในเกณฑ์ที่ข้อบังคับก าหนด การน า
งานแปลนั้นไปแกไ้ขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในงานแปลเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ
ครั้งใหม่สามารถกระท าได้ แต่ให้มกีารประเมินคณุภาพงานแปลที่ไดร้ับการปรับปรุงแก้ไขน้ันใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง 
 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดมิได้สมบรูณ์พร้อมท้ังมีบทน าของผู้แปลที่ให้ข้อมูลครบถ้วน
เกี่ยวกับเอกสารที่แปล  
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดี และต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมาก และต้องมีบทน าเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความรู้ความเข้าใจของ    
ผู้แปลในเรื่องนั้น ๆ และเรื่องที่เกีย่วข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพิม่เติมของผู้แปล ใสไ่ว้ในบทน า หรือใน
เชิงอรรถ แล้วแต่กรณ ี
        ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ใช้ลักษณะคณุภาพ ดังต่อไปนี ้
ระดับดี เป็นงานแปลที่แสดงให้เหน็ถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นก าเนิด 
และบ่งช้ีความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษาวเิคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบท
ของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กบังานวิจัยมีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสม
ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 
 

 
 



-๗๒- 
 

๒.๕ งานแปล (ต่อ) 
ลักษณะ 
คุณภาพ 
(ต่อ) 
 

ระดับดีมาก เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ
วัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งช้ีถึงความสามารถในการสื่อความหมาย ในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์
และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของ 
ผู้สันทัดกรณี มีการใหอ้รรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตา่ง ๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 
ระดับดีเด่น ให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑเ์ดียวกับระดับดมีาก โดยมีข้อก าหนด
เพิ่มเตมิดังนี ้
        ๑. เป็นงานท่ีแปลมาจากตน้แบบที่มีความส าคัญในระดับท่ีมผีลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทาง 
วิชาการ 
        ๒. เป็นงานท่ีแปลอยู่ในระดบัท่ีพึงยึดถือเป็นแบบฉบับได ้
        ๓. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มลีักษณะเป็นการบุกเบิกทาง 
วิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๗๓- 
 

๒.๖ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) 
และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน 

นิยาม         งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคํา หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอื่น ๆ 
อันเป็นผล ของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมหีลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะล่าสุดทางวิชาการ 
(state-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมคํา หรือหัวข้อหรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างองิ 
โดยเป็น งานของนักวิชาการคนเดียว มีคํานําท่ีช้ีแจงหลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่นํามาใช้ 
รวมทั้งอธิบายวิธ ีการใช้ และมีบรรณานุกรมรวมหรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย 
รวมทั้งดัชนีค้นคํา ในกรณีที่จําเปน็ 
 

การเผยแพร ่         เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่นการประเมินโดย 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี ้
        ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
        ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
        ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพรสู่่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พื้นฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาที่กว้างขวาง 
ตามที่ยอมรับกันในวงวิชาการ 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดี และต้องมีการให้ข้อมลูและทศันะที่ช้ีให้เห็นถึงวิวัฒนาการ 
ของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมาก และต้องมีการชี้ทางให้ผู้อา่น หรือผู้ใช้เกิดความคิดเชิงวิพากษ ์
และ/หรือเกดิความสนใจ ท่ีจะศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๗๔- 
 

๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คํานิยาม         ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คดิค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสรา้งสรรค์พืชหรือ 

สัตว์พันธุ์ใหม ่หรือจุลินทรีย์ทีม่ีคณุสมบัติพิเศษ สําหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผล ิตภัณฑ ์
หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยวิธีวิทยาท่ีเป็นที่ยอมรับ ในสาขาวิชานั้น ๆ 
 

รูปแบบ         ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ท่ีแสดงถึงแนวคิดในการวิจัยค้นคว้า 
และพัฒนางานนั้น ๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบ คุณสมบัตติ่าง ๆ ทั้งที่เป็น 
คุณสมบัติพื้นฐานและคณุสมบัติพเิศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของการนําไปใช้จริงใน 
สภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการนําไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม 
 

การเผยแพร ่         เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่นการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั 
ดังนี ้
        ๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ  
การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 
        ๒. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี ้ต้องไดร้ับการ
เผยแพรสู่่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ดือน 

 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการมผีลการทดสอบตาม
หลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรอื
ทางสังคมในระดับปานกลาง 
ระดับดีมาก เป็นผลงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการมากข้ึน มผีลการ
ทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสงู 
ระดับดีเด่น เป็นผลงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มีผลการ
ทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ผลงานมีคณุสมบตัิโดดเด่น และมีศักยภาพสูงในการน าไปใช้
ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมผีลกระทบทางเศรษฐกจิ
หรือทางสังคมในระดับสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๗๕- 
 

๒.๘ ผลงานสร้างสรรคด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
นิยาม         ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา จริยธรรม  

หรือเป็นงานท่ีสะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน 
มีการนําเสนอพร้อมคําอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอื้อต่อการสรา้งความรู้ความเข้าใจในความหมาย 
และคณุค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม ด้านศลิปะการแสดง ด้านดนตรี 
ด้านสถาป ัตยกรรม การออกแบบจิตรกรรม ประตมิากรรม ภาพพิมพ์และศิลปะด้านอ่ืน ๆ 
 

รูปแบบ         งานสร้างสรรค ์พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคดิเชิงทฤษฎี 
รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสรา้งงาน มีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่เอื้อ 
ให้เกิดการตีความ และการประเมนิคุณค่าในหมู่ของผูร้ับงาน 
 

การเผยแพร ่         เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่า ได้ผ่านการประเมิน 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก 
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
        ๑. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส ์
        ๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ 
การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 
        ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพรสู่่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นผลงานท่ีมีคณุค่าทางศิลปะ โดยที่ผู้ประพันธ์สามารถ อธิบายหลักการและกระบวนการ 
สร้างสรรค์ทีส่ื่อความกับผู้รับได้เปน็อย่างดี 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดี และเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัดต่อวรรณกรรมศึกษา 
วิชาการด้านการเขียนสร้างสรรค์ (creative writing) และการศึกษาศิลปะแขนงนั้น ๆ 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมาก และต้องเป็นงานท่ีสร้างมติิใหม่ในด้านการสรา้งสรรค ์
สุนทรียศาสตร ์วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค์ (creative writing) และการศึกษาศลิปะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๖- 
 

๒.๙ สิทธิบัตร (patent) 
นิยาม         สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าดว้ยสิทธิบัตร 

 

รูปแบบ         อาจจัดทําได้หลายรูปแบบ ทัง้ที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
        ๑. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ช้ีแจง โดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงาน 
ที่ทําให้เกิดการพัฒนาและความกา้วหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู ้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรอืหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 
        ๒. ต้องผ่านการพิสจูน ์หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดใหค้รบถ้วนท่ีแสดงถึงคุณคา่ของผลงาน  
นั้นด้วย 

 

การเผยแพร ่         มีหลักฐานการนําสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ี 
เกี่ยวข้องทั้งนี้ต้องเผยแพร่สูส่าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึน้ทะเบียน และพิสูจนไ์ด้ว่ามผีู้นําไปวิจัย หรือพัฒนาต่อยอด 
ระดับดีมาก เป็นสิทธิบัตรทีไ่ดร้ับการขึ้นทะเบียน และพิสจูน์ได้ว่ามผีู้นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
ระดับชาต ิ
ระดับดีเด่น เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว และพิสูจนไ์ด้วา่มีผู้นําไปใช้ประโยชน์ในระดับ 
นานาชาติ และมหีลักฐานว่าได้นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์หรือเชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๗๗- 
 

๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (software) 
นิยาม         หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นผลงานท่ี

ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบาย
ได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวรท์ี่เป็นการประยุกต์หลักวิชาเพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
        ๑. การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
(numerical method) หรือการด าเนินงานลักษณะ engineering design ซึ่งเป็นการปรับปรุง
กระบวนการออกแบบโดยตรง 
        ๒. งานท่ีมีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมลูต้นฉบับ 
(source code) เพื่อพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมีนยัส าคญั 
        ๓. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ และซอฟต์แวรม์าใช้
พัฒนาแล้วระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือส ารวจความต้องการ รวมถึง
แสดงผลลัพธ์หรือตัวช้ีวัดที่ชัดเจนซึ่งมิได้น าเข้ามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว 
        ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 
 

รูปแบบ         อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
        ๑. มีค าอธิบาย/ชี้แจง โดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คูม่ือท่ีอธิบายการใช้งาน หลักการของ
วิธีการท างานและหน้าท่ีของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอยา่งละเอียดและชดัเจน เพื่อช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงานท่ีท า
ให้เกิดการพัฒนาและความกา้วหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชา ได้อย่างไร ในแง่ใด 
        ๒. ต้องผ่านการพิสจูน ์หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดใหค้รบถ้วนท่ีแสดงถึงคุณคา่ของผลงาน
นั้นด้วย 

 

การเผยแพร ่         มีหลักฐานการนําซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ 
ทีเ่ก ี่ยวข้อง ท้ังนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ดือน 
 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นงานท่ีมีกระบวนการวจิัยทุกข้ันตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดี และต้อง 
        ๑. เป็นผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ท่ีลึกซึ้งกว่างานเดิม ท่ีเคยมี 
ผู้ศึกษามาแล้ว 
        ๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกตไ์ด้อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมาก และต้องไดร้ับการอ้างอิงและใช้งานอย่างกว้างขวางในวง
วิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาต ิ
 

 
 
 
 
 
 



-๗๘- 
 

กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
นิยาม         ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกดิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ ์

ต่อสาธารณะ 
        ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใด 
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสขุภาพ หรือเป็นผลงานท่ีน าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบตัร หรือทรัพยส์ิน
ทางปัญญารูปแบบอ่ืนท่ีสามารถแสดงได้เป็นท่ีประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนัก และการรับรูป้ัญหาและ 
แนวทางแก้ไขของชุมชน 
 

รูปแบบ         จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงาน
ที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรอืก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และสามารถ
น าไปอ้างอิงได้ โดยต้องปรากฏเปน็ท่ีประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี ้
         การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
         การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
         การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
         ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน 
         การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเ้กิดขึ้นแล้ว 
         การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้น 
         การสรุปแนวทางการธ ารงรักษาหรือการน าไปขยายผล หรือการปรับปรุงพัฒนา 
        ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ เกี่ยวกบั
ผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ จดหมายยืนยันถึง 
ผลประกอบการก าไรหรือความเอือ้อ านวยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม  
ที่ได้รับผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได ้
 

การเผยแพร ่         ให้มีการเผยแพร่โดยการจดัเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนท่ีหรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นท่ี และจะต้องมี
การเผยแพร่สูส่าธารณชนอย่างกวา้งขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดย 
การเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณอ์ักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษา
ค้นคว้าต่อไปได ้
 

ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี มีการรวบรวมข้อมลูและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปญัหาหรือความต้องการโดยการม ี
ส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการวิเคราะห์ หรือ
สังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ปญัหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ มีการถ่ายทอดผลงาน 
ทางวิชาการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน 
สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนนั้น 
 

 
 
 



-๗๙- 
 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ) 
ลักษณะ 
คุณภาพ 
(ต่อ) 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดี และต้องสามารถน ามาใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาหรือ 
ท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นทีป่ระจักษ์ หรือก่อให้เกิด 
การพัฒนาสังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนอ่ืนได้ หรือกอ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง เป็นท่ียอมรบั
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือไดร้ับรางวลัจากองค์กรที่ได้รบัการยอมรบัในระดับนานาชาติ 
เช่น UNESCO WHO UNICEF เปน็ต้น 
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการประเมินผลงานวิชาการรับใช้
สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมนิดังต่อไปนี ้
        ๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
        ๒. ประเมินจากหลักฐานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
        ๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน  
จากการตรวจสอบสภาพจริงท่ีมีอยู่ในพื้นที่ร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ เพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการฯ จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 
        ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วม และการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๐- 
 

กลุ่ม ๔ ต ารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ  

๔.๑ ต ารา 
 นิยาม         งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจากการน า 

ข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์
รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก าหนดใหเ้ป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศนย์่อยอืน่
อย่างเป็นระบบ มเีอกภาพสมัพันธภาพ และสารตัถภาพตามหลักการเขียนท่ีดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐาน
ทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรูส้ าคญัที่มีผลให้เกิดความเปลีย่นแปลงต่อวงการวิชาการ  
นั้น ๆ  
        เนื้อหาสาระของต าราต้องมคีวามทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันท่ีผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
        ทั้งนี ้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสตูรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหนง่
ทางวิชาการด้วย 
        ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี ้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึงระดับท่ีมี
ความสมบรูณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นท่ีมิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและท าความเขา้ใจ
ในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองไดโ้ดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น  
        หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว  
จะน ามาเสนอเป็นต าราไมไ่ด้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา 

 

รูปแบบ         เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยคาํนํา สารบญั เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป 
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นคํา ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหลง่ขอ้มูลที่ทันสมัยและครบถ้วน 
สมบูรณ ์การอธิบายสาระสําคัญมคีวามชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา 
ประกอบจนผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจในสาระสาํคัญนั้นได้โดยเบด็เสร ็จ 
 

การเผยแพร่           เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่นการประเมิน โดยคณะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั 
ดังนี ้
        ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
        ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเผยแพรใ่นรูปของซีดีรอม (e-learning  
online learning) 
        ๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ  
        การเผยแพรด่ังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา 
ต่าง ๆ ในหลักสตูรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางได้ แต่อาจ
ใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพรไ่ด้เช่นกัน 
        ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบ และรับรองการเผยแพร่จากวิทยาเขต หรือคณะทีเ่กี่ยวข้อง 
กับสาขาวิชานั้น 
        กรณีที่ไดม้ีการพิจารณาประเมินคณุภาพของต าราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ของข้อบังคับ การน าต ารา
นั้นไปแก้ไขปรบัปรุงหรือเพิ่มเตมิเนื้อหาในต าราเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ 
สามารถกระท าได้ แต่ใหม้ีการประเมินคุณภาพต าราที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขน้ันใหม่อีกครั้งหน่ึง 

 

 
 
 
 



-๘๑- 
 

๔.๑. ต ารา (ต่อ) 
ลักษณะ 
คุณภาพ
  

ระดับดี เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและการน าเสนอ 
ที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดี และต้อง 
        ๑. มีการวิเคราะห์ และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็น 
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
        ๒. มีการสอดแทรกความคดิริเริ่ม และประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดง 
ให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน  
        ๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัตไิด้ 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมาก และต้อง 
        ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบกิทางวิชาการ และมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
        ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
        ๓. เป็นที่เช่ือถือและยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๒- 
 

๔.๒ หนังสือ 

นิยาม         งานวิชาการที่เกิดจากการคน้คว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง มีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่เป็นแกนกลาง และ 
มโนทัศน์ย่อยท่ีสมัพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปญัหาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของ 
หลักสตูรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสตูร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรยีนการสอนใน 
วิชาใดวิชาหนึ่ง 
        เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมยัเมื่อพิจารณาถึงวนัท่ีผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
        หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว  
จะน ามาเสนอเป็นหนังสือไมไ่ด้ 
 

รูปแบบ         เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบญั เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง 
บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ท่ีทันสมัยและครบถ้วนสมบรูณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพตัวอยา่ง หรือ
กรณีศึกษาประกอบด้วยกไ็ด้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้
        ๑. เป็นงานท่ีนักวิชาการเขียนท้ังเล่ม (authored book)  คือเอกสารที่ผูเ้ขียนเรียบเรียงขึ้นทั้งเล่ม
อย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขยีนที่สร้างเสรมิปัญญา ความคิด และ
สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
        ๒. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือท่ีมผีู้เขียนหลายคน (book chapter) โดย
จะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนือ้หาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นไดโ้ดย
เบ็ดเสร็จในแตล่ะบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธี
วิทยาอันเป็นท่ียอมรับจนได้ข้อสรปุท่ีท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่
ในแต่ละบทมผีู้เขียนหลายคนจะตอ้งระบุบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนอย่างชัดเจน 
        จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ใหเ้ป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 

การเผยแพร ่         เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่นการประเมินโดย 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย 
สถาบัน ดังนี ้
        ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
        ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรปูของซีดีรอม 
        ๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสาํนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
        การเผยแพรด่ังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาตา่ง ๆ 
ในหลักสูตรเท่าน้ัน จ านวนพิมพ์เปน็ดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืน    
วัดความกว้างขวางในการเผยแพรไ่ด้เช่นกัน 
        กรณีที่ไดม้ีการพิจารณาประเมินคณุภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ของข้อบังคับ การน าหนังสือ
นั้นไปแก้ไขปรบัปรุง หรือเพิม่เตมิเนื้อหาในหนังสือเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ 
สามารถกระท าได้ แต่ใหม้ีการประเมินคุณภาพหนังสือท่ีได้รับการปรบัปรุงแก้ไขน้ันใหม่อีกครั้งหน่ึง 

 

  
 



-๘๓- 
 

๔.๒ หนังสือ (ต่อ) 
ลักษณะ 
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคดิ และการนําเสนอท่ี 
ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดี และต้อง 
        ๑. มีการวิเคราะห ์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็น 
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
        ๒. มีการสอดแทรกความคดิริเริ่ม และประสบการณ ์หรือผลงานวิจัยท่ีเป็นการแสดง 
ให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 
        ๓. สามารถนําไปใช้อ้างอิง หร ือนําไปปฏิบัติกไ็ด ้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมาก และต้อง 
        ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบกิทางวิชาการและมีการสังเคราะหจ์นถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม ่
(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
        ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
        ๓. เป็นที่เช่ือถือและยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาต ิหรือนานาชาต ิ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๔- 
 

๔.๓ บทความทางวิชาการ 
นิยาม         งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบาย หรือวิเคราะห์ อย่างชัดเจน  

ทั้งนี ้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกลา่วตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจน
สามารถสรปุผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อย
เรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผูเ้ขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 
 

รูปแบบ         ประกอบด้วยการนําความทีแ่สดงเหตุผล หรือท่ีมาของประเดน็ท่ีต้องการอธิบาย หรือวิเคราะห ์
กระบวนการอธิบาย หรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิง และบรรณานุกรม ทีค่รบถ้วนและสมบรูณ ์
 

การเผยแพร ่         เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผา่นการประเมิน โดย 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี ้
        ๑. เผยแพร่ในรปูของบทความในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเลม่ สิ่งพิมพ์ หรือเปน็สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
        ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชานั้น ๆ (peer reviewer) ประเมินคณุภาพ 
        เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “บทความวิชาการ” นั้น 
มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้ม ี
การประเมินคณุภาพ “บทความวชิาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระท าไมไ่ด ้

 

ลักษณะ 
คุณภาพ

  

ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัยมีแนวคิด 
และการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดี และต้อง 
        ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็น           
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
        ๒. สามารถน าไปอ้างอิง หรอืน าไปปฏิบัตไิด ้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดีมาก และต้อง 
        ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบกิทางวิชาการ และมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่  
(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
        ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เปน็ท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการ 
หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

 

 
 
 
 
 
 



-๘๕- 
 

         เอกสารแนบท้าย ๕ 
 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

………………………….. 

กรณีได้รับวุฒิเพิ ่มขึ้น 
 

การคํานวณหาระยะเวลาท่ีต้อง 

ดํารงตําแหน่งอาจารย์กรณี 

ท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น 

 

 
= 

 

ระยะเวลาทีย่ังขาดตามวุฒิการศึกษาเดิม 
(เดือน) 

 
X 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามวุฒิการศึกษาใหม่ (ป)ี 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามวุฒิการศึกษาเดิม (ปี) 

หมายเหต ุ  ให้แปลงหน่วยระยะเวลาในการคํานวณจากปีเป็นเดือนก่อน  
 
ตัวอย่าง 

 นาย ก ได้ รับวุฒิ ปริญญา โททํ าการสอน เป็น เวลา ๒  ปี  ๖  เดือน  ต่อมาลาศึกษาต่อและ 
ได้รับวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น และกลับมาทําการสอนหลังจากได้รับวุฒิปริญญา เอก ดังนั้น นาย ก จะต้อง 
ทําการสอนด้วยวุฒิปริญญาเอกอีกก่ีปีจึงจะขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 

 
วิธีการคํานวณดังนี้  

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งปริญญาโท 4 ปี    = 48 เดือน 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งปริญญาเอก  1 ปี    = 12 เดือน 
นาย ก ทําการสอนด้วยวุฒิปริญญาโทมาแล้ว ๒ ปี ๖ เดือน  = ๓๐ เดือน 
ยังขาดระยะเวลาที่ต้องทําการสอนตามวุฒิปริญญาโท  = 48 - ๓๐ =  18 เดือน 
ต่อมาเมื่อได้รับวุฒิปริญญาเอกจะต้องทําการสอนอีก   = 18 x 1/4 =  4.5 เดือน 
  
ดังนั้น นาย ก จะต้องทําการสอนด้วยวุฒิปริญญาเอกอีก   = 4 เดือน 15 วัน 
 
กรณีการขอตําแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

   หากจะลาศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศและประสงค์จะขอตําแหน่งทางวิชาการ 
ก็ให้เสนอขอก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมและต้องเป็นการขอตําแหน่ง โดยวิธีปกติเท่านั้น 
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