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แบบประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ของ..................................................................................... 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง...........................ในสาขาวิชา.................................... 
สังกัด หมวดวิชา / ภาควิชา..........................................คณะ.................................................... 

--------------------------------------------- 
 
1.  ประเภทผลงานวิจัย    จ านวน.............เร่ือง 
ประเด็นการประเมิน 
ค านิยาม   ผลงานทางวชิาการที่เปน็งานศึกษาหรืองานค้นควา้อย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เปน็ที่ยอมรับใน
สาขาวชิานั้นๆ  และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะน าไป 
สู่ความก้าวหนา้ทางวิชาการ หรือเอ้ือต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์ 
รูปแบบ      อาจจัดได้เปน็  2  รูปแบบ  ดังนี้ 
1. รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชดัเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (Research Process) อาท ิ การ
ก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรมปริทัศน์ สมมติฐาน การเก็บรวมรวมข้อมูล การพิสูจน์
สมมติฐาน  การวิเคราะห์ข้อมูล  การประมวลสรปุผลและให้ข้อเสนอแนะ  การอ้างอิง  และอื่นๆ  
2.  บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและสั้น ส าหรับการน าเสนอในการ
ประชุมทางวชิาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 
การเผยแพร่   เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึง่  ดังนี ้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยัในวารสารทางวชิาการ ทั้งนี้ วารสารทางวชิาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ 
หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการและ
น าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวชิาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวชิาการ
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว   ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวชิานั้น และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ คุณภาพต่ ากว่าระดับดี   
ดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ทางวชิาการหรือน าไปประยุกต์ได้ 
ดีมาก   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องเป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้ง
กว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย 
ดีเด่น   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานบุกเบิกที่มีคุณคา่ยิ่ง และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้
เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวชิาการอย่าง
ชัดเจนเป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาต ิ และ/หรือ
นานาชาต ิ
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1.1  เรื่อง  ................................................. 

เผยแพร่ใน  ..................................................     เมื่อ  .................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  ..................     คุณภาพอยู่ในระดับ  ..................... 

 โดยมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

 1) สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ  
 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ข้อสังเกต 
 
 
 
 
 
 
1.2  เรื่อง  ................................................. 

เผยแพร่ใน  ..................................................     เมื่อ  .................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  ..................     คุณภาพอยู่ในระดับ  ..................... 

 โดยมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

 1) สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ  
 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ข้อสังเกต 
 
 
 
 
 
 
สรุป     ผลงานวิจัย   จ านวน..........เร่ือง คุณภาพ............. (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด.........เรื่อง 
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2.  ประเภทผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม    จ านวน.............เร่ือง 
ประเด็นการประเมิน 
ค านิยาม   ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น  ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่ง
สาขาวิชา  และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 

ผลงานที่เปน็ประโยชน์ต่อสังคม นี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดา้นใดด้านหนึ่ง  หรือ
หลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชวีิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชวีติ 
หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานทีน่ าไปสู่การจดทะเบียนสทิธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นทีส่ามารถแสดงได้
เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และกอ่ให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง
ในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 

ทั้งนี้ไมน่ับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รบัผลตอบแทนส่วนบคุคลในเชิงธุรกิจ  
รูปแบบ จัดท าเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้
เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้
หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวชิาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นทีป่ระจักษ์ใน
ประเด็นต่อไปนี ้

- สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
- การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
- กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
- ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
- การคาดการณ์สิ่งทีจ่ะตามมาหลงัจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
- การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
- แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
ทั้งนี้  นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เก่ียวกับ 

ผลงาน เชน่ รูปภาพ หรือการบนัทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ ประกอบการพจิารณาด้วยกไ็ด้ 
การเผยแพร่  ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่และจะต้องมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึง่ที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการ
บันทึกเปน็เอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ คุณภาพต่ ากว่าระดับดี     
ดี  มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน  มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของสังคม
กลุ่มเป้าหมาย  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  หรือท าความเข้าใจสถานการณ์  จน
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น 
ดีมาก    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และตอ้งสามารถน าไปใช้เปน็ตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา หรือท าความเข้าใจ
สถานการณ์   
จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับสังคมอื่นได้  หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดบัจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
ดีเด่น    ใช้เกณฑ์เดียวกบัระดบัดีมาก  และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวงวชิาการอยา่งกวา้งขวาง  เป็นทีย่อมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO 
UNICEF  เป็นต้น 
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2.1  เรื่อง  ................................................. 
เผยแพร่ใน  ..................................................     เมื่อ  .................. 
ผู้ขอมีส่วนรว่มร้อยละ  ..................     คุณภาพอยู่ในระดับ  ..................... 

โดยมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

 1) สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ  
 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ข้อสังเกต 
 
 
 
 
 
2.2  เรื่อง  ................................................. 

เผยแพร่ใน  ..................................................     เมื่อ  .................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  ..................     คุณภาพอยู่ในระดับ  ..................... 

โดยมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

 1) สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ  
 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ข้อสังเกต 
 
 
 
 
 
สรุป    ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  จ านวน.......เรื่อง คุณภาพ.........(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด.......เรื่อง 
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3.  ประเภทผลงานในลกัษณะอื่น    จ านวน.............เรื่อง 
ประเด็นการประเมิน 
ค านิยาม   ผลงานทางวิชาการอย่างอื่นที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน บทความทางวิชาการ หนังสือ 
ต ารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้าง
สิ่งมีชีวิตพนัธุ์ใหม่ วัคซีนสิง่ก่อสร้าง หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม 

รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เปน็งานวรรณกรรม หรืองานดา้นปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการ
สาขาอื่นบางสาขาที่มีความส าคญัและทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริม ความก้าวหน้า
ทางวชิาการทีป่ระจักษช์ัด เป็นการแปลจากภาษาตา่งประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศ 
หรือแปลจากภาษาตา่งประเทศหนึ่งเป็นภาษาตา่งประเทศอีกภาษาหนึง่  

ผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่ที่เสนอจะต้องประกอบด้วย บทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่า งานดังกลา่ว 
ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวชิาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานัน้ และ
แสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวชิานั้น ส าหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัตจิะต้องผา่นการพิสูจน์หรือมีหลักฐาน
รายละเอียดต่างๆ  ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน 
รูปแบบ อาจจัดพิมพ์ได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง มีค าอธิบาย / 
ชี้แจง  โดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้  เพื่อชี้ให้เห็นว่าเปน็ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ  
หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ  หรือหลายสาขาวชิาได้อย่างไร ในแง่ใด กรณีผลงานที่
เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานทีมุ่่งในเชิงปฏบิัติ จะต้องผา่นการพิสูจน์หรือแสดงหลักฐานเปน็รายละเอียดให้ครบถ้วนที่
แสดงถึงคุณค่าของผลงานนัน้ด้วย 
การเผยแพร่  มีวิธีการเผยแพร่  ดังนี ้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE) 
หรือ  โดยการถ่ายส าเนาเยบ็เปน็รูปเล่ม หรือท าในรูปแบบอื่นๆ  
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  ตัวอย่างเชน่  การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
3. การเผยแพร่โดยการจัดนทิรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการน าไปใช้หรือประยกุต์ใช้อย่างแพร่หลาย  
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ คุณภาพต่ ากว่าระดับดี     
ดี  เป็นผลงานใหม่  หรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ๆ  และผลงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดด้านหนึ่ง 
ดีมาก    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และตอ้งได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงาน 
อื่นที่เก่ียวข้องในสาขาวชิาที่เสนอ หรือเป็นผลงานทีส่ร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิานั้นๆ  
ดีเด่น    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก  และต้องเปน็ที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวชิาการ และ / หรือวงวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติ และ / หรือระดับนานาชาติ 
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3.1  เรื่อง  ................................................. 
เผยแพร่ใน  ..................................................     เมื่อ  .................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  ..................     คุณภาพอยู่ในระดับ  ..................... 

 โดยมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

 1) สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ  
 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

 
ข้อสังเกต 
 
 
 
 
 
 
3.2  เรื่อง  ................................................. 

เผยแพร่ใน  ..................................................     เมื่อ  .................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  ..................     คุณภาพอยู่ในระดับ  ..................... 

 โดยมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

 1) สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ  
 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ข้อสังเกต 
 
 
 
 
 
 
สรุป    ผลงานในลักษณะอื่น  จ านวน.......เรื่อง คุณภาพ.........(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด.......เรื่อง 
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4. ประเภทบทความทางวิชาการ    จ านวน.............เรื่อง 
ประเด็นการประเมิน 
ค านิยาม   งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเดน็ที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการ
วิเคราะห์ประเด็นดังกลา่วตามหลักวิชาการโดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ใน
ประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียน
แสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 
รูปแบบ       ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการ
อธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
การเผยแพร่   การเผยแพร่ในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี้ 
1. เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวชิาการ 

ทั้งนี้วารสารทางวชิาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่    
อย่างแน่นอนชัดเจน 
2.   เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของ 
บทความตา่ง ๆ ในหนังสือนัน้แล้ว 
3. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวชิาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ทีน่ าเสนอนั้นแล้ว  
 เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “บทความทางวิชาการ” นั้นแล้ว  
การน า “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวชิาการ  และให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความทางวชิาการ” นั้นอีกคร้ังหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้ คุณภาพต่ ากว่าระดับด ี
ดี    เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนือ้หาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทนัสมัย มีแนวคิดและการน าเสนอ
ที่ชัดเจนเปน็ประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
ดีมาก    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี  โดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติม ดังนี้คือ มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่
ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได ้
ดีเด่น    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก  โดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติม  ดังนีค้ือ มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและ 
มีการสังเคราะห์จนถึงระดบัที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งมีการกระตุ้นให้เกิด
ความคิดและค้นควา้ต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาต ิ
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4.1  เรื่อง  ................................................. 
เผยแพร่ใน  ..................................................     เมื่อ  .................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  ..................     คุณภาพอยู่ในระดับ  ..................... 

โดยมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

 1) สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ  
 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ข้อสังเกต 
 
 
 
 
 
 
4.2  เรื่อง  ................................................. 

เผยแพร่ใน  ..................................................     เมื่อ  .................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  ..................     คุณภาพอยู่ในระดับ  ..................... 

โดยมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

 1) สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ  
 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ข้อสังเกต 
 
 
 
 
 
 
สรุป     บทความทางวิชาการ  จ านวน........เร่ือง คุณภาพ.......(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด.......เร่ือง 
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5.  ประเภทหนังสือ    จ านวน.............เรื่อง 
ประเด็นการประเมิน 
ค านิยาม   ผลงานทางวชิาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวชิาการทีม่ั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้าง
เสริมปัญญาความคิด   และสรา้งความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ   และ / หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง  
มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร
หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ าเปน็ต้องน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนในวชิาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหา
สาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์ 
รูปแบบ   เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและบรรณานุกรม 
ทั้งนี้อาจมีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทนัสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ 

การอธิบายสาระส าคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอยา่งหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่าน
สามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนัน้ไดโ้ดยเบ็ดเสร็จ 
การเผยแพร่   มีวิธีการเผยแพร่  ดังนี ้
1.   การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE) 
2.   การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเชน่ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้  คุณภาพต่ ากว่าระดับด ี
ดี    เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทนัสมัย มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจน 
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ดีมาก    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นประโยชนต์่อวงวิชาการ มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์ หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  สามารถน าไปใช้อ้างอิง หรือน าไปปฏิบัติได้ 
ดีเด่น    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีลักษณะเปน็งานบกุเบิกทางวิชาการ และมีการสังเคราะห์จนถึง
ระดับที่สรา้งองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้า
ต่อเนื่อง  เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการ  หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ  และ/หรือนานาชาต ิ
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5.1  เรื่อง  ................................................. 
เผยแพร่ใน  ..................................................     เมื่อ  .................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  ..................     คุณภาพอยู่ในระดับ  ..................... 

โดยมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

 1) สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ  
 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ข้อสังเกต 
 
 
 
 
 
 
5.2  เรื่อง  ................................................. 

เผยแพร่ใน  ..................................................     เมื่อ  .................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  ..................     คุณภาพอยู่ในระดับ  ..................... 

โดยมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา  
ดังต่อไปนี้ 

 1) สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ  
 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ข้อสังเกต 
 
 
 
 
 
สรุป          หนังสือ   จ านวน..........เรื่อง คุณภาพ.......... (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด.........เร่ือง 
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6.  ประเภทต ารา    จ านวน.............เรื่อง 
ประเด็นการประเมิน 
ค านิยาม   ผลงานทางวชิาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนใน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทนัสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันทีผู่้ขอยื่นเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ทั้งนี้ผู้ขอจะต้องระบุวชิาที่เก่ียวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่งทางวชิาการด้วย ผลงานทาง
วิชาการที่เปน็ “ต ารา” นี้อาจได้รับการพฒันาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึงระดบัที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึง่ผู้อ่านอาจ
เป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แตส่ามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้อง
เข้าศึกษาในวิชานัน้ 
รูปแบบ   เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุปการอ้างอิงและ
บรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน 
โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดย
เบ็ดเสร็จ 
การเผยแพร่  มีวิธีการเผยแพร่  ดังนี ้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE) 

หรือ  โดยการถ่ายส าเนาเยบ็เปน็รูปเล่ม หรือท าในรูปแบบอื่น ๆ  
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเชน่ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้  คุณภาพต่ ากว่าระดับด ี
ดี    เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมยั มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชดัเจนเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ดีมาก    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับด ี และต้องมีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์ หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏบิัติได้ 
ดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก  และต้องมีลักษณะเปน็งานบุกเบิกทางวชิาการและมีการสังเคราะห์จนถึง
ระดับที่สรา้งองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้า
ต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวชิาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ และ / หรือนานาชาติ 
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6.1  เรือ่ง  ................................................. 
เผยแพร่ใน  ..................................................     เมื่อ  .................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  ..................     คุณภาพอยู่ในระดับ  ..................... 

โดยมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

 1) สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ  
 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ข้อสังเกต 
 
 
 
 
 
 
6.2  เรื่อง  ................................................. 

เผยแพร่ใน  ..................................................     เมื่อ  .................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  ..................     คุณภาพอยู่ในระดับ  ..................... 

โดยมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

 1) สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ  
 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ข้อสังเกต 
 
 
 
 
 
 
สรุป          ต ารา    จ านวน..........เรื่อง คุณภาพ.......... (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด.........เร่ือง 
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7.  ประเภทงานแปล    จ านวน.............เร่ือง 
ประเด็นการประเมิน 
ค านิยาม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เปน็งานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร ์ หรือ
วิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มคีวามส าคัญและทรงคุณคา่ในสาขานัน้ๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแลว้จะเปน็การเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาตา่งประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็น
ภาษาตา่งประเทศ หรือแปลจากภาษาตา่งประเทศหนึ่งเป็นภาษาตา่งประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้จัด 
เป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง) 
การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่  ดังนี ้
1.  การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส านักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE) 
2.  การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนกิส์อื่น ๆ ตวัอย่างเชน่ การเผยแพรใ่นรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
ระดับคุณภาพ 
พอใช้  คุณภาพต่ ากว่าระดับด ี
ดี    เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ / หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและ
บ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี  มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานใน
ลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย   มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ   อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและ
จุลภาค 
ดีมาก    เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/หรือวัฒนธรรมต้น
ก าเนิด และบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดบัสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตวับทและ
บริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณีมีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ  อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 
ดีเด่น ให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก   โดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติม
ดังนี้ คือ เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความส าคัญในระดับที่มีผลการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ  เป็น
งานที่แปลอยู่ในระดบัที่พงึยึดถอืเป็นแบบฉบบัได้ มีการให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะ
เป็นการบุกเบิกทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

7.1  เรื่อง  ................................................. 
เผยแพร่ใน  ..................................................     เมื่อ  .................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  ..................     คุณภาพอยู่ในระดับ  ..................... 

โดยมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

 1) สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ  
 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ข้อสังเกต 
 
 
 
 

 

7.2  เรื่อง  ................................................. 
เผยแพร่ใน  ..................................................     เมื่อ  .................. 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ  ..................     คุณภาพอยู่ในระดับ  ..................... 

โดยมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

 1) สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ  
 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ข้อสังเกต 
 
 
 
 

 

สรุป          งานแปล   จ านวน..........เรื่อง คุณภาพ.......... (อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด.........เรื่อง 
  
 

ลงชื่อผูป้ระเมิน……………………………..…………..…………..……….. 
                   (………………………………..……….….……..………..) 

                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวชิาการ  
                   และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

                   วันที…่…..….เดือน…………..………..พ.ศ...……........ 
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(ส าหรับผูท้รงคุณวุฒิ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ของ..................................................................................... 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง...........................ในสาขาวิชา.................................... 
สังกัด หมวดวิชา / ภาควิชา..........................................คณะ.................................................... 

 
--------------------------------------------- 

 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

1.  มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  ไม่เคยน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองและไม่เคยลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่น   รวมทั้งไม่เคยน าผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพร่ในสิ่งพิมพท์างวชิาการที่ยอมรับได้
มากกว่าหนึ่งแหล่ง  ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดวา่เป็นผลงานใหม่ 

2.  ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดง
หลักฐานของการค้นคว้าไว้อย่างชัดเจน 

3.  ไม่เคยละเลยหรือละเมิดสทิธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานทางวิชาการ 
4.  ศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์   ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้องและเสนอผลงานตามความเป็นจริง  

ไม่เคยจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจยัโดยหวังผลประโยชนส์่วนตัว หรือไม่เคยสร้างความเสียหายแก่ผูอ้ื่น และเสนอผลงาน
ตามความเปน็จริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยนัในทางวชิาการ 

5.  ได้น าผลงานทางไปใชป้ระโยชน์ในทางทีช่อบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 
สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อผูป้ระเมิน……………………………..…………..…………..……….. 
                   (………………………………..……….….……..………..) 

                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวชิาการ  
                   และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

                   วันที…่…..….เดือน…………..………..พ.ศ...……........ 
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(ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ของ..................................................................................... 

เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง...........................ในสาขาวิชา.................................... 
สังกัด หมวดวิชา / ภาควิชา..........................................คณะ.................................................... 

--------------------------------------------- 
 

สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมกับต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 ท่านเห็นว่าผู้ที่ถูกประเมินสมควรได้รับการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่ง.............................หรือไม่ 
 

  สมควร (โปรดระบุ).........................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
 

  ไม่สมควร (โปรดระบุ).....................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................  
  
หมายเหตุ     ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารยแ์ละต าแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
โปรดสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ   (ประกอบด้วย : ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร  ผลที่ได้รับ  การน าไปใช้ประโยชน์
และแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญอย่างไร) ที่มาจากหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ที่ ศธ 0520(2)/ ว1263 ลงวันท่ี 18  ตุลาคม  พ.ศ.2554  
 
ค าแนะน าเกณฑก์ารประเมิน  โดยวิธีปกติ 

-   ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตอ้งมีคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดบั “ดี - ดีเด่น” 
-   ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมีคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับ “ดี - ดีเด่น” 
-   ต าแหน่งศาสตราจารย์  วิธีที่ 1 ต้องมีคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดบั “ดีมาก - ดีเด่น” 
                                 วิธีที่ 2 ต้องมีคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับ “ดีเด่น” 

ค าแนะน าเกณฑก์ารประเมิน  โดยวิธีพิเศษ 
-    ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ ต้องมีคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับ “ดีมาก - ดีเด่น” 
-   ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องมีคณุภาพของผลงานทางวิชาการในระดับ “ดีเด่น” 

 
หมายเหต ุ    ผลการประเมินผลงานทางวิชาการทุกต าแหน่ง อยู่ในระดับ “พอใช้” หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน 
 
 
 

ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………..…………..…………..……….. 
                   (………………………………..……….….……..………..) 

                   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  
                   และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ มหาวทิยาลัยศลิปากร 

                   วันท่ี……..….เดือน…………..………..พ.ศ...……........ 
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