หลักเกณฑการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ของ
โรงเรียนนายเรือ
พ.ศ.๒๕๖๑

ฝายศึกษา
โรงเรียนนายเรือ

ก

คํานํา
การจัดทําหลักเกณฑการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๖๑ เปนการ
ปรับปรุงหลักเกณฑการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือใหมีความทันสมัย เหมาะสม และ
สอดคล องตามข อบั งคั บ สภาการศึ กษาวิช าการทหาร วาด ว ยคุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและ
ถอดถอน ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๙
โดยการปรับปรุงไดเทียบเคียงกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง
ตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่ ง จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช กั บ
สถาบันอุดมศึกษาภายนอกเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศ
เมื่อ ๓๑ ต.ค.๒๕๖๐) อีกทั้งยังเทียบเคียงกับหลักเกณฑการพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการของโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา และคูมือการขอดํารงตําแหนงทางวิชาการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
รวมทั้งแนวทางทีโ่ รงเรียนนายเรือกําหนด
เนื้อหาในหลักเกณฑ ฯ ประกอบดวย ๙ หมวด ไดแก ผูเสนอผลงาน คําจํากัดความของผลงานทาง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการและเกณฑการพิจารณา ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาผลงานทางวิชาการ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และการเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา รวมทั้งแบบฟอรมตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาหลักเกณฑ ฯ จะเปนประโยชนสําหรับผูเกี่ยวของในกระบวนการขอดํารง
ตําแหนงทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ เพื่อใหการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ
มีความชัดเจน และมีมาตรฐานที่ใกลเคียงกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับเดียวกันตอไป
พล.ร.ต.

หน.ฝศษ.รร.นร.
ต.ค.๖๑

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
เนื้อหา
หมวด ๑ ผูเสนอผลงาน
หมวด ๒ คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ
หมวด ๓ ผลงานทางวิชาการและเกณฑการพิจารณา
หมวด ๔ ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาผลงานทางวิชาการ
หมวด ๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
หมวด ๖ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
หมวด ๗ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
หมวด ๘ หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
หมวด ๙ การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ผนวก ก คําแนะนําสําหรับผูเสนอผลงาน
ผนวก ก – ๑ หลักฐานประกอบการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ผนวก ก – ๒ การตรวจสอบเนื้อหาของผลงานวิชาการประเภทตํารา เอกสารคําสอน
และเอกสารประกอบการสอน
ผนวก ก – ๓ การจัดทําแผนการสอน
ผนวก ข แบบฟอรมสําหรับผูเสนอผลงาน
ผนวก ข – ๑ รายงานเสนอผลงานเพื่อขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ผนวก ข – ๒ ประวัติยอและผลงานทางวิชาการ
ผนวก ข – ๓ การมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
ผนวก ข – ๔ การขอใหทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ผนวก ข – ๕ การแกไขเอกสารผลงานทางวิชาการ
ผนวก ค แบบฟอรมสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผนวก ค – ๑ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย
ผนวก ค – ๒ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผนวก ค – ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิชาการรับใชสังคม
ผนวก ค – ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทตํารา
ผนวก ค – ๕ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ/หนังสือแปล
ผนวก ค – ๖ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความทางวิชาการ
ผนวก ค – ๗ สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ผนวก ค – ๘ การแกไขเอกสารผลงานทางวิชาการ
ผนวก ง แบบฟอรมสําหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
ผนวก ง – ๑ แบบประเมินผลการสอน
ผนวก ง – ๒ แบบรายงานผลการประเมินผลการสอน
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สารบัญ (ตอ)
ผนวก จ แบบฟอรมสําหรับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผนวก จ – ๑ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
ผนวก จ – ๒ แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย
ผนวก จ – ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผนวก จ – ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิชาการรับใชสังคม
ผนวก จ – ๕ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทตํารา
ผนวก จ – ๖ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือแตง/เรียบเรียง
ผนวก จ – ๗ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือแปล
ผนวก จ – ๘ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความทางวิชาการ
ผนวก จ – ๙ สรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ผนวก ฉ การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ผนวก ช การจัดทําผลงานทางวิชาการ
ผนวก ซ การจัดทําเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน
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หลักเกณฑ์การเสนอขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๖๑
...........................................
ด้วยเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ โดยสอดคล้องตามข้อบังคับสภาการศึกษา
วิชาการทหาร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐
หลักเกณฑ์การเสนอขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยภายนอก ตลอดจนแนวทางที่สภาการศึกษา
วิชาการทหารกําหนด ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ จึงได้จัดทําหลักเกณฑ์การเสนอขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ของโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เอกสารนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การเสนอขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ
พ.ศ.๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเสนอขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ คําจํากัดความ
๓.๑ “ผู้เสนอผลงาน” หมายถึง ผู้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ
๓.๒ “กอง” หมายถึง กองวิชาต่าง ๆ ในฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
๓.๓ “รองผู้ อํ า นวยการกอง” หมายถึ ง รองผู้ อํ านวยการกองวิ ชาต่ าง ๆ ในฝ่ ายศึ กษา
โรงเรียนนายเรือ
๓.๔ “ผู้อํานวยการกอง” หมายถึง ผู้อํานวยการกองวิชาต่าง ๆ ในฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
๓.๕ “ฝ่ายศึกษา” หมายถึง ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
๓.๖ “หัวหน้าฝ่ายศึกษา” หมายถึง หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
๓.๗ “สภาการศึกษา” หมายถึง สภาการศึกษา โรงเรียนนายเรือ
.
๓.๘ “คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน” หมายถึง คณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอนของผู้เสนอผลงาน
๓.๙ “คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายถึง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติและพิจารณาผลงานทางวิชาการในเบื้องต้นของผู้เสนอผลงาน
๓.๑๐ “คณะกรรมการสภาการศึกษา” หมายถึง คณะกรรมการสภาการศึกษา โรงเรียนนายเรือ
๓.๑๑ “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
๓.๑๒ “ตําแหน่งทางวิชาการ” หมายถึง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓.๑๓ “ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
อาจารย์” หมายถึง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์
ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

-๒-

หมวด ๑
ผู้เสนอผลงาน
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้เสนอผลงาน ดังนี้
๔.๑ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
๔.๑.๑ เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งบริหารสังกัดฝ่ายศึกษา ที่ทําหน้าที่สอน
ในหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนายเรือ
๔.๑.๒ เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในวิชาที่มีการสอนในโรงเรียนนายเรือ
๔.๑.๓ มีความสามารถในการสอนหรืออํานวยการสอน โดยมีผลประเมินการสอนหรือ
อํานวยการสอนอยู่ในระดับดีเด่น จากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
๔.๑.๔ มี ร ะยะเวลาการสอนหรื อ อํ า นวยการสอนหลั ง สุ ด ต่ อ เนื่ อ งกั น ก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ
การแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้
๔.๑.๔.๑ ผู้มวี ุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๔.๑.๔.๒ ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔.๑.๔.๓ ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๑ ปี
โดยผู้เสนอผลงานสามารถยื่นผลงานทางวิชาการต่อสภาการศึกษา ล่วงหน้าได้ไม่เกิน
๖ เดือน ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการสอนหรืออํานวยการสอนตามข้อ ๔.๑.๔.๑ - ๔.๑.๔.๓ แต่การรายงานผล
การประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อสภาโรงเรียนนายเรือ จะกระทําได้เมื่อผู้เสนอ
ผลงานมีระยะเวลาการสอนหรืออํานวยการสอนครบตามข้อ ๔.๑.๔.๑ - ๔.๑.๔.๓ เท่านั้น
๔.๑.๕ มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา หรือมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า
๖๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา และภาระงานอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตลอดระยะเวลาตามข้อ ๔.๑.๔ ดังนี้ ภาระงาน
ด้านอํานวยการสอน ด้านการพัฒนาและรับผิดชอบหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ ภาระงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภาระงานด้านการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หรือภาระงานด้านฝ่ายอํานวยการ
ของฝ่ายศึกษา ในระดับฝ่ายศึกษาขึ้นไป หรือภาระงานวิจัย หรือภาระงานบริการวิชาการ หรือภาระงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามอนุมัติของโรงเรียนนายเรือ
๔.๑.๖ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
๔.๑.๖.๑ ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน
และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ
รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะ
ที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
๔.๑.๖.๒ ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง เพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
๔.๑.๖.๓ ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน
๔.๑.๖.๔ ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษา โดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์
ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ

-๓๔.๑.๖.๕ ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
๔.๑.๖.๖ หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทําการวิจัยในคนหรือสัตว์
ผู้ เ สนอผลงานจะต้ อ งยื่ น หลั ก ฐานแสดงการอนุ ญ าตจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจั ย ของสถาบั น ที่ มีก าร
ดําเนินการ
๔.๒ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.)
๔.๒.๑ เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งบริหารสังกัดฝ่ายศึกษา ที่ทําหน้าที่สอน
ในหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ
๔.๒.๒ เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในวิชาที่มีการสอนในโรงเรียนนายเรือ
๔.๒.๓ มี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ทางราชการ โดยผลงานที่ ยื่ น
เพื่อการพิจารณาขอดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์นั้นจะต้องไม่ซ้ํากับผลงานที่เคยใช้สําหรับการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔.๒.๔ มีความสามารถในการสอนหรืออํานวยการสอน โดยมีผลประเมินการสอนหรือ
อํานวยการสอนอยู่ในระดับดีเด่น จากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
๔.๒.๕ เป็ น ผู ้ ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นตํ า แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์และมีระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนหลังสุดขณะดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารยต่อเนื่องกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ๖ เดือน แต่การรายงานผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่อสภาโรงเรียนนายเรือ จะกระทําได้เมื่อผู้เสนอผลงานมีระยะเวลาการสอนหรืออํานวยการสอนขณะดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครบ ๓ ปีเต็ม
๔.๒.๖ ภาระงานสอน ให้นําข้อความในข้อ ๔.๑.๕ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
๔.๒.๗ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอผลงาน ให้นําข้อความในข้อ
๔.๑.๖ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
๔.๓ ตําแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.)
การแต่ ง ตั้ ง ศาสตราจารย์ ฝ่ า ยศึ ก ษา โรงเรี ย นนายเรื อ กระทํ า ได้ ๒ รู ป แบบ คื อ
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ รายละเอียดดังต่อไปนี้
๔.๓.๑ ตําแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.)
๔.๓.๑.๑ เป็ นอาจารย์ ประจํ าหรื อผู้ ที่ ดํ ารงตํ าแหน่ งบริ หารสั งกั ดฝ่ ายศึ กษา
ที่ทําหน้าที่สอนในหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ
๔.๓.๑.๒ เป็ นผู ้ ที่ ได้ รั บปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ าขึ้ นไปในวิ ชาที่ มี การสอนใน
โรงเรียนนายเรือ
๔.๓.๑.๓ มีผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยผลงานที่ยื่น
เพื่อการพิจารณาขอดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์นั้นจะต้องไม่ซ้ํากับผลงานที่เคยใช้สําหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์มาแล้ว
๔.๓.๑.๔ มีค วามสามารถในการสอนหรื ออํานวยการสอน โดยมีผลประเมิ น
การสอนหรืออํานวยการสอนอยู่ในระดับดีเด่น จากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
๔.๓.๑.๕ เป็ นผู ้ ที่ ดํ ารงตํ าแหน่ งรองศาสตราจารย์ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ในตํ าแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ และมีระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนหลังสุดขณะดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ต่อเนื่องกัน
มาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๑ ปี ๖ เดื อ น ก่ อ นเสนอผลงานเพื่ อ ขอดํ า รงตํ า แหน่ ง ศาสตราจารย์ แต่ ก ารรายงานผล
การประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อสภาโรงเรียนนายเรือ จะกระทําได้เมื่อผู้เสนอ
ผลงานมีระยะเวลาการสอนหรืออํานวยการสอนขณะดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ครบ ๒ ปีเต็ม

-๔๔.๓.๑.๖ ภาระงานสอน ให้นําข้อความในข้อ ๔.๑.๕ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
๔.๓.๑.๗ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้นําข้อความในข้อ ๔.๑.๖
มาบังคับใช้โดยอนุโลม
๔.๓.๒ ตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ต้องเคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการในตําแหน่งศาตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
และได้ทําคุณประโยชน์ต่อทางราชการที่สมควรยกย่อง ซึ่งได้พ้นจากตําแหน่งไปโดยมิใช่เนื่องจากการกระทํา
ความผิด ให้แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติตลอดไป
ข้อ ๕ การนับระยะเวลาการสอนหรืออํานวยการสอน ดังนี้
๕.๑ การสอน หมายถึง การสอนภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติในรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษาโรงเรียนนายเรือ เช่น การบรรยายในชั้นเรียน การสอนภาคปฏิบัติ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ของนักเรียนนายเรือ เป็นต้น
๕.๒ การอํานวยการสอน หมายถึง การมอบหมาย การชี้แนะ การติดตาม การอํานวยความ
สะดวกและการตรวจสอบการทํางานของอาจารย์ให้การดําเนินการสอนเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่กําหนดไว้
๕.๓ การนับระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอน
๕.๓.๑ การนับระยะเวลาการสอนหรืออํานวยการสอนให้นับวันชนวัน โดยให้เริ่มนับเวลา
สอนในวันเปิดภาคการศึกษาภาคต้นหรือภาคปลายของปีการศึกษานั้น ๆ ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่สอนหรืออํานวยการสอน
อยู่ในภาคการศึกษาใด เช่น วิชาภาษาอังกฤษ ๑ กําหนดเปิดการศึกษาภาคปลาย ในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ดัง นั้ น ระยะเวลาการสอนจะครบ ๑ ปี เ ต็ ม ในวั นที่ ๑ ตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยไม่ จํ า เป็น ต้ อ งสอนในทุ ก ภาค
การศึกษา
๕.๓.๒ กรณีที่ระยะเวลาการสอนหรืออํานวยการสอนไม่ต่อเนื่องกันเพราะเหตุต้องไป
ศึกษาต่อในหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการหรือหลักสูตรที่โรงเรียนนายเรือ หรือกองทัพเรือ อนุมัติให้ไปศึกษา
หรือไปเพิ่มพูนความรู้ในวิชาที่สอนหรือไปดูกิจการที่เป็นประโยชน์แก่การฝึกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ เมื่อกลับมา
ประจําการและทําการสอนหรืออํานวยการสอนในรายวิชาที่ทําการสอนหรืออํานวยการสอนอยู่เดิม ยอมให้นับ
ระยะเวลาการสอนหรืออํานวยการสอนต่อเนื่องกันได้แต่ไม่นับเวลาที่ไปศึกษาหรือไปเพิ่มพูนความรู้หรือไปดูกิจการ
ดังกล่าวให้เป็นเวลาสอนหรืออํานวยการสอน และหากการไปศึกษาต่อหรือไปเพิ่มพูนความรู้ในวิชาที่สอนหรือไปดู
กิจการดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเหตุให้ได้รับปริญญาที่สูงขึ้นและส่งผลให้เวลาสอนในระยะแรกก่อนไปเพียงพอ
แก่การพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ผู้นั้นจะต้องทําการสอนหรือ
อํานวยการสอนในวิชาเดิม ในระยะหลังต่อเนื่องกันอีกไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยให้นับจากวันที่กลับมาทําหน้าที่สอนหรือ
อํานวยการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ หรือวันเปิดภาคการศึกษา
๕.๓.๓ ข้าราชการนอกสังกัดโรงเรียนนายเรือที่โรงเรียนนายเรือเคยแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์
ช่วยสอนนักเรียนนายเรือ และได้ปฏิบัติงานสอนหรืออํานวยการสอนนักเรียนนายเรือ ต่อมาได้โอนหรือย้ายมาสังกัด
โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรือมีคําสั่งแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนหรืออาจารย์ช่วยสอนนักเรียนนายเรือ
โดยได้ปฏิบัติงานสอนนักเรียนนายเรืออย่างต่อเนื่อง สามารถนําระยะเวลาระหว่างที่เป็นอาจารย์สอนหรืออาจารย์
ช่วยสอนนักเรียนนายเรือ (ก่อนย้ายมาสังกัดโรงเรียนนายเรือ) มานับต่อเนื่องเป็นเวลาสอนหรืออํานวยการสอนได้
๕.๓.๔ หากมีเหตุจําเป็นต้องย้ายสังกัด หรือได้รับการพิจารณาให้ย้ายบรรจุในตําแหน่ง
ผู้บริหารหรือตําแหน่งอื่นใด ซึ่งมิใช่ตําแหน่งอาจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ แต่ยังคงได้รับการแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ช่วยสอนนักเรียนนายเรือ และได้ปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนนายเรืออย่างต่อเนื่อง ให้นับเวลาที่ทําการสอน
ดังกล่าวเป็นเวลาการสอนได้้

-๕หมวด ๒
คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๖ ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๔ ประเภท ได้แก่ (๑) งานวิจัย (๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
(๓) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และ (๔) ตํารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ
ข้อ ๗ ความหมายของผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๗.๑ งานวิ จั ย หมายถึ ง ผลงานวิ ช าการที่ เ ป็ น งานศึ ก ษาหรื อ งานค้ น คว้ า อย่ า งมี ร ะบบ
ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
คําตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการนําวิชาการนั้นมาใช้
ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์
๗.๑.๑ รูปแบบ อาจจัดได้เป็น ๒ รูปแบบ แบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
๗.๑.๑.๑ รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้ง
กระบวนการวิจัย อาทิ การกําหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โจทย์หรือ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การอภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ และการอ้างอิง
๗.๑.๑.๒ บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้นให้มี
ความกระชับและสั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
๗.๑.๒ มีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Reviewer) ดังนี้
๗.๑.๒.๑ เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ทั้งนี้
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๗.๑.๒.๒ เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย (Proceeding)
๗.๑.๒.๓ นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของ
การประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความ ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่คัดสรร กลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความ
ถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยคําหรือรูปแบบการนําเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือรวมบทความ
วิจัยในการประชุมทางวิชาการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลัง
การประชุมก็ได้
๗.๑.๒.๔ เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้
เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer
Reviewer) จะต้องไม่ใช่ คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือข้อกําหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น
๗.๑.๒.๕ งานวิ จั ย ที่ ไ ม่ ส มารถเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ใ นข้ อ ๗.๑.๒.๑ ๗.๑.๒.๔ ได้นั้น ต้องเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือคําชมเชยจากเหล่าทัพหรือจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่
เป็นที่ยอมรับในวงการทางการศึกษา
เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ
งานวิจัยนั้นแล้ว การนํางานวิจัยนั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไม่ได้

-๖๗.๒ หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการหรือกึ่งวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เนื้อหา
ทั้งหมดหรือบางส่วนของหนังสือต้องสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับสาขา เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย
เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้เสนอผลงานยื่นเสนอขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
๗.๒.๑ รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง และบรรณานุกรม
ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูลแผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
๗.๒.๑.๑ เป็นงานวิชาการที่ผู้เสนอผลงานเรียบเรียงขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ
มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการ หรือ
๗.๒.๑.๒ เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน
โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจในสาระสําคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ
ในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่
ยอมรับ จนได้ข้อสรุปที่ทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนําไปประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียน
หลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน
๗.๒.๒ การเผยแพร่
๗.๒.๒.๑ การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือสํานักพิมพ์ หรือ
๗.๒.๒.๒ การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ และ
๗.๒.๒.๓ มีเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (International Standard Book
Number: ISBN)
๗.๓ ตํารา หมายถึ ง งานวิ ชาการที่ใ ช้ สําหรับการเรี ยนการสอนวิชาใดวิ ชาหนึ่งโดยเฉพาะ
ซึ่งเกิดจากการนําข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอหรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์
สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ เนื้อหาสาระของตําราต้องมี
ความทันสมัยและมีรายละเอียดครอบคลุมวิชาที่ตนเชี่ยวชาญ เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้เสนอผลงานยื่นเสนอขอดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตําราเล่มที่เสนอขอดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการด้วย ผลงานทางวิชาการที่เป็นตํารานี้ อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอนจนถึงระดับ
ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและทําความเข้าใจในสาระ
ของตํารานั้นด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น
๗.๓.๑ รู ป แบบ เป็ น รู ป เล่ ม ที่ ป ระกอบด้ ว ย ปกนอก ปกใน คํา นํ า สารบัญ เนื้อ เรื่ อ ง
การอ้างอิง บรรณานุกรม และภาคผนวก (ถ้ามี) ทั้งนี้มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูร ณ์
การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบ จนผู้อ่าน
สามารถทําความเข้าใจในสาระสําคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ
๗.๓.๒ การเผยแพร่
๗.๓.๒.๑ การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
๗.๓.๒.๒ การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม, E-learning, Online learning หรือ
๗.๓.๒.๓ การเผยแพร่เป็น E-book โดยสํานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และ

-๗๗.๓.๒.๔ ใช้เป็นตําราสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรือมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
๗.๔ บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการ ซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ต้องการ
อธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสํารวจวรรณกรรม
เพื่อสนับสนุน จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนําความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวล
ร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย
๗.๔.๑ รูปแบบ ประกอบด้วยการนําความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการ
อธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ หรือเป็นไปตามรูปแบบของวาสารวิชาการนั้น ๆ
๗.๔.๒ มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยได้ผ่านการประเมินคุณภาพผลงาน
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Reviewer) ดังนี้
๗.๔.๒.๑ เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ อาจเผยแพร่เป็น
รูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
๗.๔.๒.๒ เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความ
เมื่อได้เผยแพร่บทความทางวิชาการตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณา
ประเมินคุณภาพของบทความทางวิชาการนั้นแล้ว การนําบทความทางวิชาการนั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
ส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการนั้น
อีกครั้งหนึ่งจะกระทําไม่ได้
๗.๕ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน ซึ่งโรงเรียนนายเรือ
หรือกองทัพเรือ หรือกองวิชา ให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ รวมทั้งได้รับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม
โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อสาธารณชน
๗.๖ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หมายถึง ผลงานทางวิชาการอื่นที่นอกเหนือจากข้อ
๗.๑ – ๗.๕ หมายถึง ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา (Case Study) งานแปล พจนานุกรม สารานุกรม
นามานุ ก รม
และงานวิ ช าการในลั ก ษณะเดี ย วกั น ผลงานสร้ า งสรรค์ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ สิทธิบัตร และ ซอฟต์แวร์ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอนั้น
จะต้ อ งประกอบด้ ว ยคํ า อธิ บ ายที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า งานดั ง กล่ า วทํ า ให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการหรื อ เสริ ม สร้ า ง
องค์ความรู้ หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชา
สําหรับผลงานที่มุ่งผลเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสูจน์ หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแสดงให้เห็น
คุณค่าของผลงาน โดยผลงานต้องได้รับรางวัลหรือคําชมเชยจากเหล่าทัพหรือจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่
เป็นที่ยอมรับในวงการนั้น ๆ
๗.๗ เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน ให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการสอน
ของผู้เสนอผลงาน รายละเอียดดังนี้
๗.๗.๑ เอกสารประกอบการสอน หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอน
วิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่าง
เป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน มีลักษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องในวิชาที่ผู้เสนอผลงานสอน มีเนื้อหาครบถ้วนตามคําอธิบายรายวิชา ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) แบบฝึกหัดประจําบท (ถ้ามี) การอ้างอิงแหล่งที่มาที่ถูกต้องตาม

-๘กฎหมาย และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสือหรือตําราอ่านประกอบ
บทเรียบเรียง บทคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) เป็นต้น
จัดทําเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสําเนาเย็บเล่มหรือจัดทําเป็นแฟ้มข้อมูลและจัดทําดัชนี
บ่งชี้เนื้อหาให้เรียบร้อย อ่านง่าย ถ้าเป็นสื่ออื่น ๆ เช่น ซีดีรอม โปรแกรม ฯลฯ ให้จัดทําคําอธิบายประกอบให้ชัดเจน
เอกสารประกอบการสอนนั้น ๆ ต้องใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
๗.๗.๒ เอกสารคําสอน หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาของโรงเรี ย นนายเรื อ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง เนื้ อ หาวิ ช าและวิ ธี ก ารสอนอย่ า งเป็ น ระบบ
อาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์มากกว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือ
สําคัญของผู้เรียนที่นําไปศึกษาด้วยตนเอง หรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ดังนั้น เอกสารคําสอนจึงมีความ
สมบูรณ์มากกว่าเอกสารประกอบการสอน
มี ลั ก ษณะเป็ น เอกสารหรื อ อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในวิ ช าที่ ผู้ เ สนอผลงานสอน
มี เ นื้ อ หาครบถ้ ว นตามคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า ประกอบด้ ว ย ปก คํ า นํ า สารบั ญ แผนการสอน หั ว ข้ อ บรรยาย
(มีรายละเอียดประกอบมากพอสมควร) การอ้างอิง และบรรณานุกรมที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย และ
มีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น ได้แก่ ๑) งานวิจัยสนับสนุน หรือรายชื่อบทความ หรือหนังสืออ่านประกอบ หรือ
บทเรียบเรียง คัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง ๒) แผนภูมิ (Chart) หรือแถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) หรือ
กรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ ๓) แบบฝึกปฏิบัติ (ถ้ามี)
จัดทําเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย อ่านง่าย ถ้าเป็นสื่ออื่น ๆ เช่น ซีดีรอม โปรแกรม
ให้จัดทําคําอธิบายประกอบให้ชัดเจน เอกสารคําสอนนั้น ๆ ต้องใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร
การศึกษาของโรงเรียนนายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
ข้อ ๘ การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิ ช าการบางประเภทอาจมี ผู้ ร่ ว มดํ า เนิ น งานหลายคน ดั ง นั้ น ให้ ผู้ เ สนอผลงาน
กรอกข้อมูลการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ โดยให้มีแนวทางในการพิจาณาและดําเนินการ ดังนี้
๘.๑ ผลงานทางวิชาการที่ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ดําเนินการเอง (ร้อยละ ๑๐๐) หรือ
๘.๒ ถ้าเป็นงานที่ผู้เสนอผลงานมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ ต้องมีลักษณะดังนี้
๘.๒.๑ ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจัย ผู้เสนอผลงานจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
๘.๒.๒ สําหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๘.๒.๒.๑ ผู้เสนอผลงานมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๘.๒.๒.๒ ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ดําเนินการหลักและมีผลงานวิจัยเรื่องอื่นที่
เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง
๘.๒.๒.๓ ในกรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ Reserch Program ผู้เสนอ
ผลงานจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงาน
รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๘.๒.๒.๔ ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้เสนอผลงานจะต้อง
เป็นผู้ดําเนินการหลักและมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ผู้ดําเนินการหลัก หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบ
การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งเป็นผู้ดําเนินการหลักในการ
เผยแพร่ผลงานดังกล่าว ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีผู้ดําเนินการหลักได้เพียงคนเดียว

-๙๘.๓ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการ
ที่มีผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด
รวมทั้ง ระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้ลงนามรับรอง
ได้ครบทุกคนให้ดําเนินการดังนี้
๘.๓.๑ กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจํานวน
ผู้ร่วมงานทุกคน และให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน
๘.๓.๒ กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้
ให้มีการลงนามรับรองโดย ผอ.กองวิชา และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเป็นที่ผู้นั้นไม่สามารถ
ลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้
ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจําเป็นดังกล่าว
การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากตรวจสอบ
พบภายหลังว่าผู้เสนอผลงานระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่ าการกระทําของผู้นั้นเข้าข่าย
ผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยให้ โรงเรียนนายเรือ สอบ
หาข้อเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยต่อไป
๘.๔ ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนนายเรือกําหนด โดยมี
ชื่อผู้ใดระบุเป็นผู้เสนอผลงาน ผู้มีชื่อที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ
หมวด ๓
ผลงานทางวิชาการและเกณฑ์การพิจารณา
ข้อ ๙ ผู้สมควรดํารงตําแหน่งทางวิชาการจะต้องมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ สําหรับคุณภาพการสอนนั้น พิจารณาได้จากการจัดทําเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน
ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จะต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ร่วมกับการประเมินคุณภาพการ
สอนในชั้นเรียน
ข้อ ๑๐ ผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้
๑๐.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้เสนอขอดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ ผลงาน
ใช้ผลงานประเภทเดียวกันได้ (ไม่ควรเสนอผลงานเกิน ๒ เท่าของเกณฑ์ขั้นต่ํา) จากรายการดังต่อไปนี้
๑๐.๑.๑ บทความทางวิชาการ (คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป)
๑๐.๑.๒ หนังสือ หรือตํารา (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
๑๐.๑.๓ งานวิจัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
๑๐.๑.๔ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
๑๐.๑.๕ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
๑๐.๒ รองศาสตราจารย์
ผู้เสนอขอดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ ผลงาน
(ไม่ควรเสนอผลงานเกิน ๒ เท่าของเกณฑ์ขั้นต่ํา) ดังนี้
๑๐.๒.๑ งานวิจัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) อย่างน้อย ๑ ผลงาน และ

- ๑๐ ๑๐.๒.๒ ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ อย่างน้อย ๒ ผลงาน ใช้ผลงานประเภทเดียวกันได้
จากรายการดังต่อไปนี้
(๑) บทความทางวิชาการ (คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป)
(๒) หนังสือ หรือตํารา (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
(๓) งานวิจัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
(๔) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
(๕) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
๑๐.๓ ศาสตราจารย์
ผู้เสนอขอดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ สามารถกระทําได้ ๒ วิธี (ไม่ควรเสนอผลงานเกิน
๒ เท่าของเกณฑ์ขั้นต่ํา) ดังต่อไปนี้
วิธีที่ ๑ เสนอผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๕ ผลงาน ดังนี้
๑.๑ งานวิ จั ย ต้ องได้ รั บการเผยแพร่ ในวารสารวิ ชาการในฐานข้ อมู ล TCI
กลุ่มที่ ๑ (คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป) หรือผลงานที่ได้รับรางวัลหรือคําชมเชยจากเหล่าทัพหรือจากคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในวงการทางการศึกษา อย่างน้อย ๑ เรื่อง และ
๑.๒ ตํารา (คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป) อย่างน้อย จํานวน ๑ เล่ม และ
๑.๓ ผลงานทางวิ ช าการอื่ น ๆ อย่ า งน้ อ ย ๓ ผลงาน ใช้ ผ ลงานประเภท
เดียวกันได้ จากรายการดังต่อไปนี้
๑.๓.๑ บทความทางวิชาการ (คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป)
๑.๓.๒ หนังสือ หรือตํารา (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
๑.๓.๓ งานวิจัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
๑.๓.๔ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
๑.๓.๕ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
วิธีที่ ๒ มีผลงานอย่างน้อย ๓ ผลงาน ดังนี้
๒.๑ งานวิจัย ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามที่สภาการศึกษาวิชาการทหารกําหนด (คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป) อย่างน้อย จํานวน ๑ เรื่อง และ
๒.๒ ตํารา (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) อย่างน้อย จํานวน ๑ เล่ม และ
๒.๓ ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ อย่างน้อย จํานวน ๑ ผลงาน จากรายการดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ บทความทางวิชาการ (คุณภาพระดับดีมากขึ้นไป)
๒.๓.๒ หนังสือ หรือตํารา (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
๒.๓.๓ งานวิจัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
๒.๓.๔ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
๒.๓.๕ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)
ข้อ ๑๑ คุณภาพของผลงานทางวิชาการ และเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน
๑๑.๑ คุณภาพของผลงานทางวิชาการมี ๓ ระดับ คือ
๑๑.๑.๑ “ดี” เป็นเกณฑ์ผ่านขั้นต้น (ระดับคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน)
๑๑.๑.๒ “ดีมาก” เป็นเกณฑ์ที่มีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ผ่าน (ระดับคะแนน ๘๐ – ๘๙ คะแนน)
๑๑.๑.๓ “ดีเด่น” เป็นเกณฑ์คุณภาพสูงสุด (ระดับคะแนน ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน)
๑๑.๒ เกณฑ์การตรวจสอบ “ถูกต้องสมบูรณ์” ใช้สําหรับการพิจารณาเอกสารประกอบการสอน
และเอกสารคําสอน

- ๑๑ หมวด ๔
ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๑๒ ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาผลงานทางวิชาการ มีลําดับดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ผู้ เ สนอผลงานรายงานเสนอผลงานทางวิ ช าการตามลํ า ดั บ ชั้ น ผ่ า นกองวิ ช าถึ ง
ฝ่ายศึกษา พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้
๑๒.๑.๑ รายงานเสนอผลงานเพื่อขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ผนวก ข – ๑)
๑๒.๑.๒ แบบประวัติย่อและผลงานทางวิชาการ (ผนวก ข – ๒)
๑๒.๑.๓ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ผนวก ข – ๓) ถ้ามี
๑๒.๑.๔ ผลงานทางวิชาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กําหนดในข้อ ๑๐ จํานวน ๕ ชุด
๑๒.๑.๕ เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน จํานวน ๕ ชุด
๑๒.๒ ฝ่ายศึกษา เปิดประชุมสภาการศึกษา
๑๒.๓ สภาการศึกษาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน
๑๒.๔ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการดังนี้
๑๒.๔.๑ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ และพิจารณา
ผลงานทางวิชาการในเบื้องต้นของผู้เสนอผลงาน ตามที่ระบุในหมวด ๓ ข้อ ๑๐ และหัวข้อพิจารณาผลงานทาง
วิชาการตามที่ระบุในหมวด ๘ ข้อ ๒๘ และเสนอแนวทางแก้ไขผลงาน โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
นับจากวันที่สภาการศึกษามีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
๑๒.๔.๒ กรณีมีหัวข้อที่ต้องให้ผู้เสนอผลงานแก้ไขหรือปรับปรุง ให้ขยายระยะเวลา
การพิจารณาผลงาน ได้อีกไม่เกิน ๓ เดือน นับจากวันที่ครบกําหนดตามข้อ ๑๒.๔.๑ ทั้งนี้ระยะเวลาการดําเนินการ
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและการแก้ไขผลงานของผู้เสนอผลงาน รวมแล้วต้องไม่เกิน ๖ เดือน
โดยให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติมีบันทึกแจ้งผู้เสนอผลงานตามผลการพิจารณา ทั้งนี้ผู้เสนอผลงาน
จะต้องรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขผลงานให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติทราบทุก ๑ เดือน
๑๒.๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเสนอผลการพิจารณาให้สภาการศึกษาทราบ
๑๒.๖ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดําเนินการประเมินผลการสอนของผู้เสนอ
ผลงาน ตามแนวทางในข้อ ๒๒ และเสนอรายงานผลการประเมินการสอนต่อสภาการศึกษา ภายใน ๓ เดือน
๑๒.๗ สภาการศึกษาให้การรับรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้โรงเรียนนายเรือลงคําสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒.๘ โรงเรียนนายเรือลงคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒.๙ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรายงานผลการพิจารณาให้สภาโรงเรียนนายเรือทราบ
๑๒.๑๐ สภาโรงเรียนนายเรืออนุมัติรับรองผลงานทางวิชาการ
๑๒.๑๑ โรงเรียนนายเรือเสนอผลการพิจารณาและรายชื่อผู้เสนอผลงานให้กองทัพเรือทราบ (ผ่าน กพ.ทร.)
๑๒.๑๒ กองทัพเรือให้การเห็นชอบและเสนอรายชื่อผู้เสนอผลงานต่อสภาการศึกษาวิชาการทหาร
เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
๑๒.๑๓ สภาการศึกษาวิชาการทหารเสนอรายชื่อผู้เสนอผลงานต่อเหล่าทัพ เพื่อลงคําสั่ง
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

- ๑๒ ๑๒.๑๔ การขอดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ สภาการศึกษาวิชาการทหารให้ความเห็นชอบ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และเหล่าทัพลงคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต่อไป
ข้อ ๑๓ แผนภาพแสดงขั้นตอนการเสนอและพิจารณาผลงานทางวิชาการ
วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ สามารถ
ดําเนินการได้ ๒ วิธี คือ วิธีปกติ และวิธีพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑๓.๑ การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการด้วย วิธีปกติ
๑๓.๑.๑ การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ (ผศ. และ รศ.)
๑. ผู้เสนอผลงานส่งรายงานและ
ผลงานทางวิชาการเสนอผ่านกองวิชาถึงฝ่ายศึกษา
๒. เปิดประชุมสภาการศึกษา
๓. สภาการศึกษาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
๔. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ฯ
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ขอยกเลิกการพิจารณา

ไม่ผา่ น

๕. สภาการศึกษารับรอง
ผลการพิจารณา

ยุติการดําเนินการ

ขอยกเลิก
ไม่ผา่ น

ผ่าน

๖. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอผลการพิจารณาผ่านสภา รร.นร.
เพื่อรับรองผลงานทางวิชาการ

ไม่ผ่าน

ผู้เสนอผลงานสามารถยืน่ เรื่องต่อสภา รร.นร.
เพื่อขอให้ทบทวนผลการพิจารณาภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ทราบมติ และให้สภา รร.นร. แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ดําเนินการ
ภายใน ๓๐ วัน ถ้าผลการพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
สามารถขยายเวลาพิจารณาได้อีก ๓๐ วัน
โดยผลการพิจารณาของสภา รร.นร.เป็นทีส่ ุด

ผ่าน
๘. โรงเรียนนายเรือเสนอผลการพิจารณา และรายชื่อผู้เสนอผลงานให้กองทัพเรือทราบ ผ่านกรมกําลังพลทหารเรือ
๙. กองทัพเรือให้การเห็นชอบ และเสนอรายชื่อผู้เสนอผลงานต่อสภาการศึกษาวิชาการทหาร
เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
๑๐. สภาการศึกษาวิชาการทหารเห็นชอบ และเสนอเหล่าทัพ ลงคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

- ๑๓ ๑๓.๑.๒ การแต่งตั้งศาตราจารย์ (ศ.)
๑. ผู้เสนอผลงานส่งรายงานและ
ผลงานทางวิชาการเสนอผ่านกองวิชาถึงฝ่ายศึกษา
๒. เปิดประชุมสภาการศึกษา
๓. สภาการศึกษาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
๔. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ขอยกเลิกการพิจารณา

ไม่ผา่ น

๕. สภาการศึกษารับรอง
ผลการพิจารณา

ยุติการดําเนินการ

ขอยกเลิก
ไม่ผา่ น

ผ่าน

๖. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอผลการพิจารณาผ่านสภา รร.นร.
เพื่อรับรองผลงานทางวิชาการ

ไม่ผ่าน

ผู้เสนอผลงานสามารถยืน่ เรื่องต่อสภา รร.นร.
เพื่อขอให้ทบทวนผลการพิจารณาภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ทราบมติ และให้สภา รร.นร. แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ดําเนินการ
ภายใน ๓๐ วัน ถ้าผลการพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
สามารถขยายเวลาพิจารณาได้อีก ๓๐ วัน
โดยผลการพิจารณาของสภา รร.นร.เป็นทีส่ ุด

ผ่าน
๘. โรงเรียนนายเรือเสนอผลการพิจารณา และรายชื่อผู้เสนอผลงานให้กองทัพเรือทราบผ่านกรมกําลังพลทหารเรือ
๙. กองทัพเรือให้การเห็นชอบ และเสนอรายชื่อผู้เสนอผลงานต่อสภาการศึกษาวิชาการทหาร
เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
๑๐. สภาการศึกษาวิชาการทหารให้ความเห็นชอบและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรี
๑๑. นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
๑๒. เหล่าทัพลงคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

- ๑๔ ๑๓.๒ การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการด้วย วิธีพิเศษ
กรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนนายเรืออาจเสนอแต่งตั้งให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ต่างไปจากที่
กําหนดไว้ด้วยวิธีปกติ ให้สามารถเสนอขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นก็ได้ ตามมติของสภาโรงเรียนนายเรือ
โดยคําแนะนําของสภาการศึกษา เช่น
(๑) การเสนอแต่งตั้ งอาจารย์ (อจ.) ให้ ดํารงตํ าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ (รศ.)
โดยที่อาจารย์ผู้นั้นมิได้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) มาก่อน
(๒) การเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยัง
ไม่ครบวาระ ๓ ปี และ ๒ ปี ตามลําดับ ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้
(๓) การเสนอแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น โดยการ
เปลี่ยนแปลงสาขาที่เชี่ยวชาญ
(๔) การเสนอเปลี่ยนแปลงให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสาชาวิชาเชี่ยวชาญที่
แตกต่างไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม
๑๓.๒.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ และรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ)
๑๓.๒.๑.๑ ให้ เ สนอผลงานทางวิ ช าการและให้ ดํ า เนิ น การตามวิ ธี ก าร
เช่นเดียวกับการแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ด้วยวิธีปกติโดยอนุโลม ด้วยการให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนห้าคน (๕ คน) จากรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาการศึกษาวิชาการ
ทหารแต่งตั้งไว้แล้ว หรือโรงเรียนนายเรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ในสาขาวิชานั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนนายเรือกําหนด ในกรณีที่ไม่สามารถเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาการศึกษาวิชาการทหารแต่งตั้งไว้แล้ว โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สี่ในห้าเสียง (๔ ใน ๕ เสียง)
๑๓.๒.๑.๒ ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ และผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
๑๓.๒.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตรจารย์ (วิธีพิเศษ)
๑๓.๒.๒.๑ ให้ เ สนอผลงานทางวิ ช าการและให้ ดํ า เนิ น การตามวิ ธี ก าร
เช่นเดียวกับการแต่งตั้งตําแหน่งศาสตราจารย์ด้วยวิธีปกติโดยอนุโลม ด้วยการให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวนห้าคน (๕ คน) จากรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาการศึกษาวิชาการทหารแต่งตั้งไว้แล้ว หรือโรงเรียนนายเรือ
อาจแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในสาขาวิชานั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนนายเรือ
กําหนด ในกรณีที่ไม่สามารถเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาการศึกษาวิชาการทหารแต่งตั้งไว้แล้ว
โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง (๔ ใน ๕ เสียง)
๑๓.๒.๒.๒ ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น
หมวด ๕
คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ข้อ ๑๔ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ สภาการศึกษามีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
คณะอนุก รรมการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ เพื่อ เสนอชื่อ ให้ หั วหน้ าฝ่า ยศึก ษา/ประธานสภาการศึ ก ษาแต่งตั้ งเป็ น
คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

- ๑๕ ข้อ ๑๕ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ มีจํานวน ๓ - ๕ คน โดยสภาการศึกษา
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ หากระหว่างขั้นการพิจารณา
รายละเอียด องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุผลใด ๆ ทําให้องค์ประกอบ
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไม่สามารถพิจารณาตัดสินผลงานทางวิชาการได้ ให้คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ รายงานขออนุมัติเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติต่อ
สภาการศึกษา
ข้อ ๑๖ คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ จะต้องครบทุกข้อดังนี้
๑๖.๑ เป็นข้าราชการสังกัดโรงเรียนนายเรือ
๑๖.๒ มีคุณวุฒิการศึกษาหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้เสนอผลงาน
หรือเป็นผู้ที่สภาการศึกษาแต่งตั้ง
๑๖.๓ มีชั้นยศไม่ต่ํากว่าผู้เสนอผลงานหรือมีประสบการณ์ในการทํางานหรือเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๑๖.๔ ผ่านความเห็นชอบจากสภาการศึกษา
ข้อ ๑๗ หน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
๑๗.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอผลงาน ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ หากผู้เสนอผลงาน
มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ ให้คณะอนุกรรมการเสนอผลการพิจารณาต่อสภาการศึกษา โดยไม่ต้องพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ
๑๗.๒ พิจารณาผลงานทางวิชาการ ตามแนวทางดังนี้
๑๗.๒.๑ ผลงานทางวิชาการสอคคล้องกับคําจํากัดความตามที่ระบุในหมวด ๒
๑๗.๒.๒ จํานวนผลงานทางวิชาการตามที่ระบุในหมวด ๓ ข้อ ๑๐ และหัวข้อพิจารณา
ผลงานทางวิชาการตามที่ระบุในหมวด ๘ ข้อ ๒๘ สําหรั บการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิ ชาการนั้ น ให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน
๑๗.๓ ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ เสนอผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการต่อ
สภาการศึกษา ตามแบบฟอร์มในผนวก ค
๑๗.๔ การสรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ หากไม่เป็นไปตามข้อ ๑๗.๒ ให้มีบันทึก
ถึงผู้เสนอผลงานพร้อมชี้แจงรายละเอียดผลการพิจารณาแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด
๑๗.๕ เสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อสภาการศึกษา
ข้อ ๑๘ ระยะเวลาและการดําเนินงาน
๑๘.๑
ระยะเวลาที่ กํา หนดในข้ อ นี้ ใ ห้นับ ตั้ง แต่ วันที่ ส ภาการศึ ก ษาลงคํ า สั่ง แต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
๑๘.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๗.๒ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓ เดือน กรณีมีหัวข้อที่ต้องให้ผู้เสนอผลงานแก้ไขหรือปรับปรุง ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลงาน
ได้อีกไม่เกิน ๓ เดือน ทั้งนี้ระยะเวลาการดําเนินการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และการแก้ไขผลงาน
ของผู้เสนอผลงาน รวมแล้วต้องไม่เกิน ๖ เดือน
๑๘.๓ การพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติต้องพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการโดยละเอียด ตามที่ระบุในข้อ ๑๗.๒
๑๘.๔ การสรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
รายงานผลการพิจารณาต่อสภาการศึกษา (รายละเอียดตามผนวก ค) ซึ่งผลการพิจารณาเป็นไปดังต่อไปนี้

- ๑๖ ๑๘.๔.๑ กรณีผ่านการพิจารณา ให้รับรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๘.๔.๒ กรณีไม่ผ่านการพิจารณา กรณีที่ผู้เสนอผลงานมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามข้อ ๔
และ/หรือผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๑๗.๒ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไม่ต้องรับรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
๑๘.๔.๓ ขอยุ ติ ก ารพิ จ าณา เนื่ อ งจากผู้ เ สนอผลงานไม่ ร ายงานความก้ า วหน้ า
การปรับปรุงผลงานและไม่ส่งผลงานตามที่กําหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในอํานาจของสภาการศึกษา
๑๘.๕ เกณฑ์การผ่านของผลงานทางวิชาการแต่ละฉบับ ให้ถือผลสรุปการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการเสียงข้างมากของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และหากเสียงของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติเท่ากัน ให้ถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
หมวด ๖
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน สภาการศึกษามีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
คณะอนุก รรมการประเมิ น ผลการสอน เพื่ อเสนอชื่อ ให้หั วหน้ าฝ่า ยศึก ษา/ประธานสภาการศึ ก ษาแต่งตั้ งเป็ น
คณะอนุกรรมกรรมการประเมินผลการสอน
ข้อ ๒๐ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จํานวน ๓ - ๕ คน โดยสภาการศึกษา
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน หากระหว่างขั้นการประเมินผล
การสอน องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุผลใด ๆ ทําให้องค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนไม่ครบตามหลักเกณฑ์ หรือไม่สามารถประเมินผลการสอนให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดได้ ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน รายงานขออนุมัติเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนต่อสภาการศึกษา
ข้อ ๒๑ คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้
๒๑.๑ กองวิชาสาขาปริญญา
คนที่ ๑ ผู้อํานวยการกองวิชาสาขานั้นๆ หรือผู้อํานวยการกองวิชาสาขาที่ใกล้เคียง
คนที่ ๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คนที่ ๓ อาจารย์ประจําหลักสูตร
๒๑.๒ กองวิชาชีพทหารเรือ หรือกองวิชาพื้นฐาน
คนที่ ๑ ผู้อํานวยการกองวิชานั้นๆ หรือผู้อํานวยการกองวิชาสาขาที่ใกล้เคียง
คนที่ ๒ รองผู้อํานวยการกองวิชาหรืออาจารย์อาวุโสในสาขาที่ใกล้เคียง
คนที่ ๓ อาจารย์อาวุโสในกองวิชา
ข้อ ๒๒ หน้าที่ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้
๒๒.๑ ประเมินผลการสอนของผู้เสนอผลงาน
๒๒.๒ รายงานผลการประเมินการสอนของผู้เสนอผลงานต่อสภาการศึกษา ภายใน ๓ เดือน
ระยะเวลาที่กําหนดในข้อนี้ให้นับตั้งแต่วันที่สภาการศึกษาลงคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
๒๒.๓ แนวทางการประเมินผลการสอน ต้องพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
๒๒.๓.๑ คุณภาพเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน โดยรายละเอี ยด
การพิจารณาตามที่ระบุในข้อ ๗.๗ และข้อ ๒๘

- ๑๗ ๒๒.๓.๒ ทักษะการสอน ดังนี้
๒๒.๓.๒.๑ มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกําหนดจุดมุ่งหมายของ
การสอนให้ชัดเจน และคัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินได้ เช่น เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน ซึ่งมี
การอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย
๒๒.๓.๒.๒ มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง
หรือใช้คําถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดและตอบคําถามให้เข้าใจได้ชัดเจน
๒๒.๓.๒.๓ มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒๒.๓.๒.๔ มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน
๒๒.๓.๒.๕ มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับ
วิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๒.๓.๒.๖ มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ตามความเหมาะสม
๒๒.๓.๒.๗ มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัย
เหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถจําลองสถานการณ์สมมติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
๒๒.๓.๒.๘ มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ และรับความคิดเห็น
๒๒.๓.๒.๙ มีความสามารถในการประเมินความรู้ของผู้เรียนในวิชาที่สอน
๒๒.๓.๓ การสรุปผล คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เมื่อดําเนินการแล้ วเสร็จ
ให้รายงานผลการประเมินผลการสอนของผู้เสนอผลงานต่อสภาการศึกษา โดยระบุระดับคุณภาพการสอนว่าอยู่
ในระดับใด ตามแบบฟอร์มในผนวก ง
หมวด ๗
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๒๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษามีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอชื่อให้ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๒๔ องค์ประกอบของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ - ๕ คน
ข้อ ๒๕ คุณสมบัติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องครบทุกข้อดังนี้
๒๕.๑ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อที่สภาการศึกษาวิชาการทหารแต่งตั้งไว้แล้ว
๒๕.๒ มีชั้นยศไม่ต่ํากว่าผู้เสนอผลงาน หากจําเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการทรงคุณวุฒิมีชั้นยศ
ที่ต่ํากว่า ต้องไม่มีผลกระทบด้านการปกครองบังคับบัญชา โดยให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป
๒๕.๓ เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับผู้เสนอผลงาน
๒๕.๔ มีตําแหน่งทางวิชาการเท่ากันหรือสูงกว่าตําแหน่งทางวิชาการที่ผู้เสนอผลงานเสนอขอ

- ๑๘ ๒๕.๕ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอผลงาน
๒๕.๖ กรณีที่ไม่สามารถสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๒๕.๑ - ๒๕.๕ ได้ ให้สภา
การศึกษา พิจารณาสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ตามคําแนะนําของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เป็นรายกรณีไป โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
การปกครองบังคับบัญชา ตามแนวทางในผนวก ฉ
๒๕.๗ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งมี ก รรมการอย่ า งน้ อ ย ๑ คน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อที่สภาการศึกษาวิชาการทหารแต่งตั้งไว้แล้ว
๒๕.๘ ให้ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
๒๕.๙ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภาการศึ ก ษา และหากมี ปั ญ หาในเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ถือมติของสภาการศึกษาเป็นที่สุด
ข้อ ๒๖ หน้าที่ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๒๖.๑ ตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลงานทางวิชาการในด้านเนื้อหาสาระ รูปแบบการพิมพ์
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับแนวทางจัดทําผลงานทางวิชาการ (ผนวก ช) โดยต้อง
พิจารณาผลงานทางวิชาการโดยละเอียดตามที่กําหนดในหมวด ๒, ๓ และ ๘
๒๖.๒ ให้คําแนะนําประเด็นสําคัญที่ควรปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการ
๒๖.๓ กําหนดกรอบเวลาในการแก้ไขผลงานทางวิชาการ
๒๖.๔ ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขผลงาน และประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอผลงาน
๒๖.๕ เสนอผลการพิจารณาให้สภาโรงเรียนนายเรือทราบ
ข้อ ๒๗ ระยะเวลาและการประเมินผลงาน
๒๗.๑
ระยะเวลาที่กําหนดในข้อนี้ ให้นับตั้งแต่วันที่โรงเรียนนายเรือ ลงคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๗.๒ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๓ เดื อ น
(รวมระยะเวลาในการแก้ไขผลงานทางวิชาการของผู้เสนอผลงาน) หากไม่สามารถรายงานผลการดําเนินงานได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ให้ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีบันทึกเสนอสภาโรงเรียนนายเรือ พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ
๒๗.๓ การพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการ
โดยละเอียดตามที่กําหนดในหมวด ๒, ๓ และ ๘ ร่วมกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
หากความคิดเห็นขัดแย้งกัน ให้ใช้มติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นข้อยุติ และเสนอแนวทางแก้ไขแก่ผู้เสนอผลงาน
๒๗.๔ ผู้ เ สนอผลงานต้ อ งแก้ ไ ขผลงานให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิกําหนด โดยรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขผลงานให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทราบทุก ๑ เดือน
๒๗.๕ การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการในข้อ ๒๙ และระบุคุณภาพของผลงานทางวิชาการตามข้อ ๑๑
๒๗.๖ การสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการของผู้เสนอผลงาน ให้คณะกรรมการ ฯ เสนอผลการพิจารณาต่อสภาโรงเรียนนายเรือ ตามแบบฟอร์ม
ในผนวก จ ซึ่งผลการพิจารณาเป็นไปดังต่อไปนี้
๒๗.๖.๑ กรณีผ่านการพิจารณา ให้คณะกรรมการ ฯ มีมติรับรองผลงานทางวิชาการ
๒๗.๖.๒ กรณีไม่ผ่านการพิจารณา ให้คณะกรรมการ ฯ มีมติไม่รับรองผลงานทางวิชาการ

- ๑๙ หมวด ๘
หัวข้อการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๒๘ หัวข้อการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๒๘.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๒๘.๑.๑ มี คุ ณประโยชน์ ต่ อการศึ กษาตามหลั กสู ตรโรงเรี ยนนายเรื อ และ/หรื อเป็ น
ประโยชน์ต่อกองทัพเรือ
๒๘.๑.๒ ไม่ล้าสมัย
๒๘.๑.๓ มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒๘.๑.๔ มีปริมาณเนื้องานเพียงพอที่จะเป็นผลงานทางวิชาการได้
๒๘.๑.๕ มีการใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษา และสื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย
๒๘.๑.๖ มีจุดมุ่งหมายชัดเจนและบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว
๒๘.๑.๗ มี ก ารจั ด พิ ม พ์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ทํ า ปกเข้ า เล่ ม และถู ก ต้ อ งตามแนวทาง
การจัดทําผลงานทางวิชาการ (ผนวก ช)
๒๘.๑.๘ เป็นผลงานของผู้เสนอผลงานเอง ในกรณีเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นต้องระบุ
สัดส่วนที่เป็นผลงานทางวิชาการของตนเองให้ชัดเจน
๒๘.๑.๙ ไม่เคยเป็นผลงานที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ
๒๘.๑.๑๐ ไม่เป็นผลงานที่เคยเสนอและได้รับการรับรองเป็นผลงานในการพิจารณา
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน ยกเว้นกรณีที่เป็นการแก้ไขปรับปรุงใหม่ ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เพิ่มขึ้น
๒๘.๑.๑๑ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานวิชาการที่เป็นการคัดลอกข้อความที่เขียน
โดยผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงถึงต้นฉบับ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดจรยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
๒๘.๑.๑๒ มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ทั้งรูปแบบ และความน่าเชื่อถือตามที่กําหนดใน
แนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
๒๘.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๒๘.๒.๑ เอกสารประกอบการสอน
๒๘.๒.๑.๑ มีเนื้อหาครอบคลุมครบ ๑ รายวิชาหรือเทียบเท่า
๒๘.๒.๑.๒ ใช้ประกอบการสอนในวิชาตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรือมาแล้ว
โดยมีผู้อํานวยการกองลงนามรับรอง
๒๘.๒.๑.๓ มีรูปแบบถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ ๗.๗ และ ผนวก ก
๒๘.๒.๑.๔ มีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อถูกต้องเหมาะสม
๒๘.๒.๑.๕ ถ้ามีเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอนต้องมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนดีขึ้น สามารถใช้งานได้จริงตามที่ระบุ โดยให้แนบ
เอกสารหรืออุปกรณ์ดังกล่าวมาด้วย หากไม่สามารถทําได้ให้ใช้ภาพถ่ายของอุปกรณ์นั้นแทน
๒๘.๒.๒ เอกสารคําสอน
หัวข้อการพิจารณาเหมือนกับเอกสารประกอบการสอน แต่ให้มีคําอธิบาย
หรือคําบรรยายโดยละเอียด ลึกซึ้ง สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน

- ๒๐ ๒๘.๒.๓ หนังสือ
๒๘.๒.๓.๑ หนังสือทั่วไป
๑) จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
๒) เป็นเอกสารทางวิชาการ หรือกึ่งวิชาการที่เสนอเนื้อหา
เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของโรงเรียนนายเรือ และหรือเป็นประโยชน์แก่กองทัพเรือ
๓) เป็นเอกสารที่แสดงถึงความสามารถในการแต่ง/เรียบเรียง
ซึ่งพิจารณาจากการจัดลําดับเนื้อหา การบรรยาย หรือการอธิบาย
๔) มีเนื้อหาสาระทางวิชาการลึกซึ้ง ทันสมัย และสมบูรณ์
๒๘.๒.๓.๒ หนังสือแปล (งานแปล)
๑) มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับหนังสือทั่วไป ตามข้อ ๒๘.๒.๓.๑
๒) การแปลแบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ แปลถอดความ แปลเรียบเรียง
และแปลสรุปความ
๓) ผู้แปลต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ก่อนพิมพ์เผยแพร่
๔) ต้องมีสาระถูกต้องตรงตามเนื้อหาเดิม และให้มีเชิงอรรถ
ขยายความตามความเหมาะสม เช่น คําศัพท์เฉพาะ ข้อเท็จจริงที่ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ในเนื้อหา ประวัติบุคคล
ที่กล่าวอ้างในเนื้อหา เป็นต้น
๕) ต้องมีประวัติผู้เขียนและผู้แปล
๖) คํานําต้องกล่าวถึงความสําคัญของหนังสือและประโยชน์
ที่ได้รับจากการแปล
๒๘.๒.๔ ตํารา
๒๘.๒.๔.๑ มีเนื้อหาครอบคลุม ๑ รายวิชา ตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ
๒๘.๒.๔.๒ มีข้อมูลอ้างอิงหลากหลายและถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒๘.๒.๔.๓ มีการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เช่น ประกอบด้วย คํานํา สารบัญ
เนื้อเรื่อง สรุป และการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักการเขียนตํารา สามารถนําเสนอความรู้เป็นลําดับขั้นตอนที่ดี
๒๘.๒.๔.๔ มีคุณค่าเพียงพอต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
๒๘.๒.๔.๕ มี แ บบฝึ ก หั ด หรื อ กิ จ กรรมประกอบบทเรี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น
ใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองได้
๒๘.๒.๕ บทความทางวิชาการ
๒๘.๒.๕.๑ เป็นเอกสารทางวิชาการที่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
หรือหนังสือรวมบทความทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ในกรณีที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารกึ่งวิชาการ
บทความนั้นจะต้องมีคุณค่าทางวิชาการมากเพียงพอ
๒๘.๒.๕.๒ มี รู ป แบบการเขี ยนบทความถู กต้ องตามหลั กสากล (บทนํ า
เนื้อเรื่อง บทสรุป และการอ้างอิงที่เหมาะสม)
๒๘.๒.๕.๓ บทความแต่ละเรื่องต้องเป็นผลงานจากการค้นคว้า รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะประเด็น หรืออาจเป็นการปรับปรุงจากส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัย
๒๘.๒.๕.๔ ส่วนของเนื้อหา เช่น ข้อมูล ข้อเสนอแนะ คําอธิบาย และแนวคิด
มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ

- ๒๑ ๒๘.๒.๖ งานวิจัย
๒๘.๒.๖.๑ มีความชัดเจนของปัญหาและจุดมุ่งหมายของการวิจัย มีการ
อธิบายถึงที่มาและขอบเขตปัญหา มีการกําหนดจุดมุ่งหมายสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย
๒๘.๒.๖.๒ มีการศึกษาเอกสารหรือผลงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาในด้าน
ความเข้าใจทางทฤษฎี ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปผลงานที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตเนื้อเรื่องที่กําลังศึกษา
เพื่อให้ปัญหาการวิจัยมีความชัดเจน อันเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยตามกระบวนการของการวิจัยที่ถูกต้อง
๒๘.๒.๖.๓ วิธีดําเนินการวิจัยมีความเหมาะสมต่อการหาคําตอบของ
สมมติฐานหรือปัญหาที่ตั้งไว้
๒๘.๒.๖.๔ การสรุปผลและอภิปรายผลอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเพื่อตอบ
ปัญหาการวิจัย
๒๘.๒.๖.๕ การเสนอรายงานการวิจัย พิจารณาในด้านการนําเสนองานวิจัย
เป็นขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย มีการจัดลําดับเนื้อหาหรือคําอธิบายอย่างเหมาะสม
๒๘.๒.๖.๖ คุณค่าหรือประโยชน์ มีคุณค่าทางวิชาการสามารถนําไปใช้
อ้างอิงในการศึกษาวิจัย ประกอบการสอน หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ
๒๘.๒.๖.๗
เป็นผลงานวิจั ยที่ได้รับการยอมรับ ให้ พิม พ์เผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการ หรือหนังสือรวมบทความวิชาการ หรือนําเสนอในการประชุมวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
หรืออาจพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เชื่อถือได้ในสาขานั้น ๆ
๒๘.๒.๗ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
๒๘.๒.๗.๑ เป็นผลงานวิชาการที่โรงเรียนนายเรืออนุมัติให้ดําเนินการ
๒๘.๒.๗.๒ เป็นผลงานที่สร้างคุณูปการให้แก่กองทัพหรือสังคม
๒๘.๒.๗.๓ เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ รวมทั้งได้รับรองการใช้ประโยชน์
ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะชน
๒๘.๒.๗.๔ มีรายงานการดําเนินการและมีการพิมพ์เผยแพร่
๒๘.๒.๗.๕ มีการจัดทํารูปเล่ม ซึ่งประกอบด้วยคํานํา สารบัญเนื้อเรื่อง
ภาคผนวก และประวัติผู้เสนอผลงาน (เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ)
๒๘.๒.๘ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ
๒๘.๒.๘.๑ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผลงานที่มีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ํา
กับของผู้อื่น
๒๘.๒.๘.๒ ผลงานทางวิชาการมีคุณค่า เชื่อถือได้และสามารถนําผลงานไปใช้
ศึกษาเพิ่มเติม และใช้ในการอ้างอิง
๒๘.๒.๘.๓ ผลงานวิชาการได้รับการเผยแพร่ และเป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการ หรือวิชาชีพ ถ้าเป็นผลงานที่ไม่สามารถเผยแพร่โดยการพิมพ์ได้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้มีการเผยแพร่แล้ว
ข้อ ๒๙ เกณฑ์ประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการ
๒๙.๑ บทความทางวิชาการ (๑๐๐ คะแนน) กําหนดระดับคะแนนของแต่ละหัวข้อพิจารณาดังนี้
๒๙.๑.๑ ความเป็นประโยชน์ (๒๐ คะแนน)
มีคุณค่าทางวิชาการ สามารถนําไปใช้อ้างอิงในการศึกษาวิจัย ประกอบ
การสอน หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ
๒๙.๑.๒ เนื้อหา (๔๐ คะแนน)
๒๙.๑.๒.๑ ความถูกต้องสมบูรณ์ทางวิชาการ

- ๒๒ ๒๙.๑.๒.๒ ความทันสมัย
๒๙.๑.๒.๓ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
๒๙.๑.๒.๔ การเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ
๒๙.๑.๒.๕ การอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
๒๙.๑.๓ การเขียน (๒๐ คะแนน)
๒๙.๑.๓.๑ ความสามารถในการแต่งและเรียบเรียงเป็นขั้นเป็นตอน มีการ
จัดลําดับเนื้อหาหรือคําอธิบาย
๒๙.๑.๓.๒ ใช้ภาษาและศัพท์บัญญัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒๙.๑.๓.๓ การเขียนเข้าใจง่าย สื่อสารได้ชัดเจน และไม่ใช้คําฟุ่มเฟือย วกวน
๒๙.๑.๔ การพิมพ์เผยแพร่ (๒๐ คะแนน) กําหนดระดับคะแนน ตามลักษณะของวารสาร ดังนี้
๒๙.๑.๔.๑ วารสารวิชาการหรือหนังสือรวมบทความทางวิชาการ
๑) ระดับนานาชาติ (๒๐ คะแนน)
๒) ระดับชาติ (๑๕ คะแนน)
๓) ระดับสถาบัน (๑๐ คะแนน)
๒๙.๑.๔.๒ วารสารกึ่งวิชาการ
๑) ระดับนานาชาติ (๑๕ คะแนน)
๒) ระดับชาติ (๑๐ คะแนน)
๓) ระดับสถาบัน (๕ คะแนน)
๒๙.๒ หนังสือ
๒๙.๒.๑ หนังสือแต่ง/เรียบเรียง (๑๐๐ คะแนน) กําหนดระดับคะแนนของแต่ล ะ
หัวข้อพิจารณาดังนี้
๒๙.๒.๑.๑ ความเป็นประโยชน์ (๒๐ คะแนน)
มีคุณค่าทางวิชาการ สามารถนําไปใช้เป็นหนังสือประกอบ
การสอน ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และการอ้างอิง
๒๙.๒.๑.๒ เนื้อหา (๔๐ คะแนน)
๑) ความถูกต้องสมบูรณ์ทางวิชาการ
๒) ความทันสมัย
๓) การวิเคราะห์และสังเคราะห์
๔) การเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อผู้อ่าน
หรือนําไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้
๕) การอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
๒๙.๒.๑.๓ การเขียน (๓๐ คะแนน)
๑) ความสามารถในการแต่งและเรียบเรียงเป็นขั้นเป็นตอน
มีการจัดลําดับเนื้อหาหรือคําอธิบายที่เหมาะสม
๒) ใช้ภาษาและศัพท์บัญญัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๓) การเขียนเข้าใจง่าย สื่อสารได้ชัดเจน และไม่ใช้คําฟุ่มเฟือย วกวน
๒๙.๒.๑.๔ การพิมพ์เผยแพร่ (๑๐ คะแนน)
๑) ความน่าเชื่อถือของสํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์
๒) จํานวนเล่ม และจํานวนครั้งที่พิมพ์

- ๒๓ ๒๙.๒.๒ หนั งสือ แปล/งานแปล (๑๐๐ คะแนน) กํ าหนดระดั บคะแนนของแต่ล ะ
หัวข้อพิจารณา ดังนี้
๒๙.๒.๒.๑ ความเป็นประโยชน์ (๒๐ คะแนน)
มีคุณค่าทางวิชาการ สามารถนําไปใช้เป็นหนังสือประกอบ
การสอน ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และการอ้างอิง
๒๙.๒.๒.๒ เนื้อหา (๒๐ คะแนน)
๑) ความสําคัญของหนังสือแปลในสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒) ความยากง่ายของหนังสือที่แปล
๒๙.๒.๒.๓ การแปล (๕๐ คะแนน)
๑) การรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
๒) การสื่อความหมายและสํานวนการแปล
๓) การใช้ภาษาไทยตามหลักภาษา
๔) การอธิบายความเพิ่มเติม หรือมีบทวิเคราะห์ของผู้แปล
๒๙.๒.๒.๔ การพิมพ์เผยแพร่ (๑๐ คะแนน)
๑) ความน่าเชื่อถือของสํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์
๒) จํานวนเล่ม และจํานวนครั้งที่พิมพ์
๒๙.๓ ตํารา (๑๐๐ คะแนน) กําหนดระดับคะแนนของแต่ละหัวข้อ พิจารณาดังนี้
๒๙.๓.๑ การใช้ประกอบการสอน (๑๐ คะแนน)
๒๙.๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่เสนอตํารา ให้คะแนน ดังนี้
๑) จํานวน ๓ หน่วยกิตขึ้นไป ๖ คะแนน
๒) จํานวน ๒ หน่วยกิต ๔ คะแนน
๓) จํานวน ๑ หน่วยกิต ๒ คะแนน
๒๙.๓.๑.๒ การใช้ประกอบการสอน ให้คะแนน ดังนี้
๑) เคยใช้ หรือกําลังใช้ประกอบการสอน ๔ คะแนน
๒) ไม่เคยใช้ ๐ คะแนน
๒๙.๓.๒ เนื้อหา (๖๐ คะแนน)
๒๙.๓.๒.๑ ความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ
๒๙.๓.๒.๒ มีสาระครบถ้วนสมบูรณ์
๒๙.๓.๒.๓ มีความทันสมัย
๒๙.๓.๒.๔ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
๒๙.๓.๒.๕ มีการเสนอความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
๒๙.๓.๒.๖ มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ
๒๙.๓.๒.๗ มีการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
๒๙.๓.๓ การเขียน (๓๐ คะแนน)
๒๙.๓.๓.๑ ความสามารถในการเขียนและเรียบเรียงเป็นขั้นตอน มีการ
จัดลําดับเนื้อหา หรือคําอธิบายอย่างเหมาะสม
๒๙.๓.๓.๒ การใช้ภาษาและศัพท์บัญญัติถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒๙.๓.๓.๓ การเขียนเข้าใจง่าย สื่อสารได้ชัดเจน และไม่ใช้คําฟุ่มเฟือย วกวน

- ๒๔ ๒๙.๔ งานวิจัย (๑๐๐ คะแนน) กําหนดระดับคะแนนของแต่ละหัวข้อ พิจารณาดังนี้
๒๙.๔.๑ ความเป็นประโยชน์ (๒๐ คะแนน)
๒๙.๔.๑.๑ มีคุณค่าทางวิชาการสามารถใช้ประกอบการสอน ศึกษาเพิ่มเติม และใช้อ้างอิง
๒๙.๔.๑.๒ มีความสําคัญเชิงการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ หรือประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ
๒๙.๔.๒ เนื้อหา (๕๐ คะแนน)
๒๙.๔.๒.๑ ความถูกต้องและเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยตามสาขาวิชา
๒๙.๔.๒.๒ ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
๒๙.๔.๒.๓ การให้ข้อมูลหรือคําอธิบายใหม่ที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือการประยุกต์ใช้ข้อมูลหรือคําอธิบายใหม่ในสาขาวิชาการนั้น ๆ
๒๙.๔.๒.๔ เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่า ทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
๒๙.๔.๒.๕ มีการอ้างอิงที่เป็นระบบถูกต้องตามแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการหรือตามที่แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยกําหนด
๒๙.๔.๓ การเขียน (๒๐ คะแนน)
๒๙.๔.๓.๑
ความสามารถในการนําเสนองานวิจัยเป็นขั้นเป็นตอน
ตามระเบียบวิธีวิจัยของแต่ละสาขา มีการจัดลําดับเนื้อหาหรือคําอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล
๒๙.๔.๓.๒ ใช้ภาษาและศัพท์บัญญัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาของแต่ละสาขา
๒๙.๔.๓.๓ การเขียนเข้าใจง่าย สื่อสารได้ชัดเจน และไม่ใช้คําฟุ่มเฟือย วกวน
๒๙.๔.๔ การพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือหนังสือรวมบทความทางวิชาการ หรือ
การนําเสนอในการประชุมวิชาการ หรือรายงานการวิจัยฉบับเต็มที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง กําหนดระดับ
คะแนนตามระดับการพิมพ์เผยแพร่หรือการนําเสนอ ดังนี้ (๑๐ คะแนน)
๒๙.๔.๔.๑ ระดับนานาชาติ (๑๐ คะแนน)
๒๙.๔.๔.๒ ระดับประเทศ (๘ คะแนน)
๒๙.๕ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (๑๐๐ คะแนน) กําหนดระดับคะแนนของแต่ละหัวข้อ พิจารณาดังนี้
๒๙.๕.๑ ความเป็นประโยชน์ (๔๐ คะแนน)
๒๙.๕.๑.๑ ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับชุมชน (๒๐ คะแนน)
๒๙.๕.๑.๒ ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับจังหวัด (๓๐ คะแนน)
๒๙.๕.๑.๓ ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับประเทศขึ้นไป (๔๐ คะแนน)
๒๙.๕.๒ คุณลักษณะพิเศษ (๔๐ คะแนน)
๒๙.๕.๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน
๒๙.๕.๒.๒ มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ
๒๙.๕.๒.๓ มีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย
๒๙.๕.๒.๔ มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นหรือการทําความเข้าใจสถานการณ์
๒๙.๕.๒.๕ ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
๒๙.๕.๓ การเผยแพร่ (๒๐ คะแนน)
๒๙.๕.๓.๑ ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นที่หรือ
การเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่ (๑๐ คะแนน)

- ๒๕ ๒๙.๕.๓.๒ จะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเนื้อหาเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์
อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ (๑๐ คะแนน)
๒๙.๖ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ (๑๐๐ คะแนน) กําหนดระดับคะแนนของ
แต่ละหัวข้อ พิจารณาดังนี้
๒๙.๖.๑ ความเป็นประโยชน์ (๓๐ คะแนน)
๒๙.๖.๑.๑ เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนนายเรือ หรือกองทัพเรือ
๒๙.๖.๑.๒ มีคุณค่าทางวิชาการตรงตามสาขาที่ตนเชี่ยวชาญหรือทําการสอน
๒๙.๖.๑.๓ สามารถนําไปใช้ได้จริง
๒๙.๖.๒ คุณลักษณะพิเศษ (๕๐ คะแนน)
๒๙.๖.๒.๑ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๒๙.๖.๒.๒ เป็นผลงานใหม่หรือเป็นการนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วย
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ
๒๙.๖.๒.๓ มีความถูกต้องสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
๒๙.๖.๒.๔ เอกสารประกอบผลงานมีการใช้ภาษาที่ถูกต้องชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย
๒๙.๖.๓ การเผยแพร่ (๒๐ คะแนน)
๒๙.๖.๓.๑ มีการเผยแพร่ผลงานในวงวิชาการที่เชื่อถือได้
๒๙.๖.๓.๒ มีผู้นําผลงานไปใช้อย่างแพร่หลาย
หมวด ๙
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา
ข้อ ๓๐ กรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ไม่ผ่านการพิจารณา
ผู้เสนอผลงานอาจร้องขอให้มีการทบทวนผลการพิจารณา โดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
๓๐.๑ ผู้เสนอผลงานเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาโรงเรียนนายเรือ โดยแสดง
เหตุผลทางวิชาการสนับสนุน โดยการขอทบทวนดังกล่าวให้ยื่นเรื่องได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบมติ
จากสภาโรงเรียนนายเรือ
๓๐.๒ สภาโรงเรียนนายเรือ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดใหม่) เพื่อพิจ ารณา
คําขอให้ทบทวน รวมทั้งพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้เสนอผลงาน และพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และเสนอผลการพิจารณาให้สภาโรงเรียนนายเรือทราบ และให้สภาโรงเรียนนายเรือ
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หากมีเหตุ
จําเป็นทําให้ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๓๐ วัน ให้ขยายเวลาพิจารณาออกไปอีกได้ไม่เกิน ๓๐ วัน
นับจากวันที่ครบกําหนด กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัย ให้สภาโรงเรียนนายเรือเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้คําวินิจฉัย
ของสภาโรงเรียนนายเรือเป็นที่สุด
๓๐.๓ การประเมินจรยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ หากไม่ผ่านการพิจารณา ผู้เสนอ
ผลงานไม่สามารถร้องขอให้มีการทบทวนผลการพิจารณาได้

บรรณานุกรม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๖๐, ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖๕ ง
(๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐).
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, สวนการศึกษา. (๒๕๕๖). หลักเกณฑการพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๖. (อัดสําเนา)
โรงเรียนนายเรือ, ฝายศึกษา. (๒๕๔๕). หลักเกณฑการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ
พ.ศ.๒๕๔๕. (อัดสําเนา)
โรงเรียนนายเรือ, ฝายศึกษา. มติสภาการศึกษา โรงเรียนนายเรือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐. วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, กองการศึกษา. (๒๕๕๑). คูมือการขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ.
(อัดสําเนา).
สภาการศึกษาวิชาการทหาร. (๒๕๕๙). ขอบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการ แต ง ตั้ ง และถอดถอน ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผู ช ว ยศาสตราจารย
สถาบันการศึกษา วิชาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๙.
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ. (๒๕๖๑). รายงานการประชุมสรุปผลการประชุมหารือเพื่อกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และแบบฟอรมในการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร,
วันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ภาคผนวก

- ๒๘ ผนวก ก
คําแนะนําสําหรับผู้เสนอผลงาน
๑. คําแนะนําในการจัดทําตําราและหนังสือ
ให้เป็นไปตามผนวก ช การจัดทําผลงานทางวิชาการ
๒. การทําเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน
ให้เป็นไปตามผนวก ซ การจัดทําเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน
๒.๑ ส่วนประกอบหลักของเอกสารทางวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน
๒.๑.๑ ปกนอก
๒.๑.๒ ปกใน
๒.๑.๓ คํานํา
๒.๑.๔ สารบัญ สารบัญตาราง (ถ้ามี) สารบัญภาพ (ถ้ามี)
๒.๑.๕ แผนการสอนประจําวิชา (รูปแบบคล้ายกับ มคอ.๓)
๒.๑.๖ เนื้อหา
๒.๑.๗ แบบฝึกหัดประจําบท (ถ้ามี)
๒.๑.๘ บรรณานุกรม
๒.๑.๙ ภาคผนวก (ถ้ามี)
๒.๒ วิธีเขียนและรูปแบบ
๒.๒.๑ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์จัดทําเป็นรูปเล่มที่เป็นมาตรฐาน หรือจัดทําเป็นแฟ้มข้อมูล หรือเป็นสื่ออื่น ๆ
เช่น ซีดีรอม ฯลฯ และจัดทําดัชนีบ่งชี้เนื้อหาให้เรียบร้อย
๒.๒.๒ ใช้ฟอนต์มาตรฐานสําหรับระบบงานราชการไทย โดยในส่วนของเนื้อหาให้เป็นไปตามรูปแบบที่ใช้
ในการสอนหรือตามความเหมาะสม
๒.๒.๓ เขี ย นอ้ า งอิ ง ตามระบบที่ เป็ น มาตรฐานสากล เช่ น การอ้ า งอิ ง ตามระบบ APA 6th Edition
(American Psychological Association) หรือ อ้างอิงตาม อทร.๘๐๐๗ การเรียบเรียงเอกสารวิจัย เป็นต้น
๓. งานวิจัย
งานวิจัยที่ใช้สําหรับการเสนอขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการสามารถนําเสนอได้ คือ รายงานการวิจัยฉบับเต็ม
หรือบทความวิจัย หรือหนังสือรวมบทความสําหรับการประชุมวิชาการ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
๓.๑ รายงานการวิจัยฉบับเต็ม
๓.๑.๑ สันปก
๓.๑.๒ ปกนอก
๓.๑.๓ ปกใน
๓.๑.๔ บทคัดย่อ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๓.๑.๕ กิตติกรรมประกาศ
๓.๑.๖ คํานํา
๓.๑.๗ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
๓.๑.๘ บทที่ ๑ บทนํา
๓.๑.๙ บทที่ ๒ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- ๒๙ ๓.๑.๑๐ บทที่ ๓ วิธีดําเนินการวิจัย
๓.๑.๑๑ บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๑.๑๒ บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
๓.๑.๑๓ บรรณานุกรม
๓.๑.๑๔ ภาคผนวก
๓.๑.๑๕ ประวัติผู้วิจัย
๓.๒ บทความวิจัย
๓.๒.๑ ชื่อเรื่อง
๓.๒.๒ ข้อความเกี่ยวกับผู้วิจัย
๓.๒.๓ บทคัดย่อ (ไทยและอังกฤษ)
๓.๒.๔ ที่มาและความสําคัญของปัญหาวิจัย
๓.๒.๕ วัตถุประสงค์การวิจัย
๓.๒.๖ สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
๓.๒.๗ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๘ วิธีดําเนินการวิจัย (ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล)
๓.๒.๙ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสรุปผลการวิจัย
๓.๒.๑๐ การอภิปรายผลการวิจัย
๓.๑.๑๑ บรรณานุกรม
หมายเหตุ สามารถใช้รูปแบบตามที่ผู้ทําการวิจัยได้จัดทําเสนอผลงานวิจัยต่อหน่วยงานหรือที่ประชุมทาง
วิชาการต่างๆ ได้
๔. บทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
๔.๑ ชื่อเรื่อง
๔.๒ ข้อความเกี่ยวกับผู้วิจัย
๔.๓ บทคัดย่อ (ไทยและอังกฤษ)
๔.๔ บทนํา
๔.๕ เนื้อหา
๔.๖ บทสรุป
๔.๗ บรรณานุกรม
๕. ข้อเสนอแนะในการเขียนผลงานวิชาการ
การจัดทําผลงานวิชาการ เพื่อขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดนั้น
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
๕.๑ รูปแบบของผลงาน เช่น การพิมพ์ ประณี ต ชัดเจน การเว้นวรรคตอน มีความต่อเนื่องในการนําเสนอ
เนื้อหา หัวข้อชัดเจน ใช้ศัพท์ทางเทคนิคถูกต้อง มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าใช้รูปแบบที่
สม่ําเสมอ และจัดทําบรรณานุกรมและหรือภาคผนวกไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การอ้างอิงตามระบบ APA

- ๓๐ 6th Edition (American Psychological Association) หรือ อ้างอิงตาม อทร.๘๐๐๗ การเรียบเรียงเอกสารวิจัย
เป็นต้น
๕.๒ ความถูกต้องในด้านเนื้อหาวิชาการ ควรคํานึงความถูกต้องของข้อมูล ทฤษฎี สูตร ศักราช การทดลอง
การตีความ หลักฐานอ้างอิง การเสนอแนวความคิดและเหตุผล ความทันสมัยของหลักวิชาการ เนื้อหาสาระ และ
ข้อมูล
๕.๓ ภาษาที่ ใช้ เขี ย นต้ อ งเป็ น ภาษาไทย ยกเว้ น ตํ า รา หนั ง สื อ หรื อ เอกสารที่ ใช้ ป ระกอบการเรี ย นวิ ช า
ภาษาต่ างประเทศ หรือ หนั งสื อ ตํ ารา หรื อ เอกสารที่ มี ค วามจํ าเป็ น พิ เศษที่ ต้ อ งเขี ย นเป็ น ภาษาต่ างประเทศ
ให้เขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้ กรณี ที่เป็นข้อยกเว้นให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการพิจารณา
เป็นราย ๆ ไป
๕.๔ ความถูกต้องเหมาะสมด้านการใช้ภาษา ภาษาที่ใช้ต้องชัดเจน แจ่มแจ้ง ถูกหลักภาษา และตรงความหมาย
ใช้คําสุภาพที่นิยมใช้ในภาษาเขียน ตัวสะกด การันต์ต้องถูกต้อง ศัพท์บัญญัติต่าง ๆ ต้องถูกต้องและใช้ให้ตรงกัน
ตลอดทั้งเล่ม การใช้วรรคตอนเหมาะสม ข้อความอ่านง่าย กระชับ และมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี การเรียบ
เรียงเรื่องราวในแต่ละย่อหน้า แต่ละบท ต้องมีความเกี่ยวเนื่องกัน สํานวนและโวหารต้องเป็นภาษาเขียนและ
เหมาะกับเรื่องแต่ละตอน
๕.๕ ความสมบูรณ์และความลึกซึ้ง ผลงานที่เขียนควรมีขอบเขตคลุมเนื้อหาวิชาที่ผู้เขียนมุ่งหมายครบถ้วน
แต่ละเรื่อง แต่ละตอน การอธิบายหรือวิเคราะห์ ควรให้ละเอียดถี่ถ้วนและลึกซึ้ง ควรมีส่วนประกอบอื่น เช่น
ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ
๕.๖ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความทันสมัยในวงวิชาการระดับอุดมศึกษา หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่
จัดทําจะต้องมีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย สร้างสรรค์ เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการและเนื้อหามีข้อมูลใหม่ ๆ

- ๓๑ ผนวก ก – ๑
หลักฐานประกอบการเสนอขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
๑. ประวัติย่อและผลงานทางวิชาการ
๒. หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด
๓. สําเนาคําสัง่ บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในกองทัพเรือ
๔. สําเนาคําสัง่ แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนนักเรียนนายเรือ
๕. สําเนาคําสัง่ แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ช่วยสอนนักเรียนนายเรือ (ถ้ามี)
๖. การตรวจสอบเนื้อหาของผลงานวิชาการประเภทตํารา
เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน (ถ้ามี)
๗. เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน
๘. ผลงานทางวิชาการ
๙. สําเนาคําสัง่ แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
(เฉพาะผู้เสนอขอดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์)
๑๐. สําเนาคําสั่งแต่งตั้งให้เป็นรองศาสตราจารย์
(เฉพาะผู้เสนอขอดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์)
๑๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว x ๑ นิ้วครึ่ง
(เฉพาะผู้เสนอขอดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์)

จํานวน ๕ ชุด
จํานวน ๕ ชุด
จํานวน ๕ ชุด
จํานวน ๕ ชุด
จํานวน ๕ ชุด
จํานวน ๕ ชุด
จํานวน ๕ ชุด
จํานวน ๕ ชุด
จํานวน ๕ ชุด
จํานวน ๕ ชุด
จํานวน ๑ รูป

ตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว x ๑ นิ้วครึ่ง จํานวน ๑ รูป
๒. ประวัติย่อและผลงานทางวิชาการ
๓. สําเนาคําสั่งให้ดํารงตําแหน่งปัจจุบัน
๔. สําเนาหนังสือซึ่งแสดงว่าเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์
๕. หนังสือรับรองหรือผลการพิจารณาของฝ่ายศึกษา ว่าเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อทางราชการ

- ๓๒ ผนวก ก – ๒
การตรวจสอบเนื้อหาของตํารา
เอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการสอน
ประเภท
 เอกสารประกอบการสอน วิชา..............  เอกสารคําสอน วิชา............  ตํารา (ชื่อตํารา).............

คําอธิบายรายวิชา
ระบุคําอธิบายรายวิชาที่ปรากฏ
ตามหลักสูตร รร.นร.

เนื้อหาที่ปรากฏใน
ผลงานทางวิชาการ
ให้ระบุเนื้อหาที่ปรากฏในผลงาน
ทางวิชาการที่สอดคล้องตาม
คําอธิบายรายวิชา เช่น บทที่
หรือ หัวข้อหลัก หรือ หัวห้อรอง
เป็นต้น

เนื้อหา
ครบ ไม่ครบ

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)..................................................................
(ผู้เสนอผลงาน)
คําแนะนําการกรอกแบบฟอร์มสําหรับผู้เสนอผลงาน
- เนื้อหาที่ปรากฏในผลงานวิชาการที่เสนอต้องครบถ้วนตามคําอธิบายรายวิชา
- เนื้อหาลําดับใดขาดไป ให้ระบุว่าไม่ครบและชี้แจงเหตุผลในช่องหมายเหตุ
- ตํารา เอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการสอนที่สมบูรณ์ต้องมีเนื้อหาครบถ้วนตามคําอธิบายรายวิชา
- ปรับความกว้างของตารางได้ตามความเหมาะสม

- ๓๓ แบบฟอร์ม ก – ๓
การจัดทําแผนการสอน

แผนการสอนประจําวิชา
รหัสวิชา MR 416
รายวิชา การออกแบบเครื่องจักรกล (๓ – ๐ - ๓)
คําอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์(ควรเขียนให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด)
๑. เพื่อให้ นนร มีความรู้ .
๒. เพื่อให้
เนื้อหา ให้ระบุว่าหัวข้อใดใช้เวลาในการสอนกี่ชั่วโมง ลักษณะเดียวกับ มคอ.๓
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล

ผนวก ข

แบบฟอรมสําหรับผูเสนอผลงาน

- ๓๕ ผนวก ข - ๑
รายงานเสนอผลงานเพื่อขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ .
ศาสตราจารย

เรียน ผอ.กองวิชา.............
ดวย กระผม / ดิฉัน
ตําแหนง
มีความประสงคขอเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง
สาขา
ตามขอบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและ
ถอดถอนศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ และ
หลักเกณฑการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๖๑ ในการนี้กระผม/ดิฉัน ไดแนบ
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ประวัติยอและผลงานทางวิชาการ
จํานวน ๕ ชุด
๒. หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด
จํานวน ๕ ชุด
๓. สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการครั้งแรกในกองทัพเรือ
จํานวน ๕ ชุด
๔. สําเนาคําสั่งแตงตั้งใหเปนอาจารยสอนนักเรียนนายเรือ
จํานวน ๕ ชุด
๕. สําเนาคําสั่งแตงตั้งใหเปนอาจารยชวยสอนนักเรียนนายเรือ (ถามี) จํานวน ๕ ชุด
๖. การตรวจสอบเนื้อหาของผลงานวิชาการประเภทตํารา
เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน (ถามี)
จํานวน ๕ ชุด
๗. เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนวิชา
จํานวน ๕ ชุด
๘. ผลงานทางวิชาการ
๘.๑
จํานวน ๕ ชุด
๙. สําเนาคําสั่งแตงตั้งใหเปนผูชวยศาสตราจารย
จํานวน ๕ ชุด
(เฉพาะผูเสนอขอดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย)
๑๐. สําเนาคําสั่งแตงตั้งใหเปนรองศาสตราจารย
จํานวน ๕ ชุด
(เฉพาะผูเสนอขอดํารงตําแหนงศาสตราจารย)
๑๑. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว x ๑ นิ้วครึ่ง
จํานวน ๑ รูป
(เฉพาะผูเสนอขอดํารงตําแหนงศาสตราจารย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)
(ตําแหนง)

- ๓๖ -

ผนวก ข – ๒
แบบประวัติยอและผลงานทางวิชาการ
ในการขอรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ยศ-ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
๑. ประวัติสวนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปเกิด
๑.๒ อายุ
ป จํานวนปที่รับราชการ
๑.๓ รับราชการในโรงเรียนนายเรือ มาแลว
๑.๔ ตําแหนงทางวิชาการปจจุบัน
๑.๕ อัตราเงินเดือนปจจุบัน
ชั้น

ป

ป
ตั้งแต
เงินเดือน

๒. ประวัติการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา ตั้งแตระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ป พ.ศ. ที่จบ
๒.๑
๒.๒
๒.๓

บาท
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

๓. หลักสูตรการศึกษาทางทหาร
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๔. ประวัติการรับราชการ
หนวยงาน
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

หลักสูตร

ตําแหนง

๕. ภาระงานยอนหลัง
๕.๑ งานสอนในโรงเรียนนายเรือ (ทฤษฎีและปฏิบัติ)
รายวิชาที่สอน
หนวยกิต
๕.๑.๑
๕.๑.๒
๕.๑.๓
๕.๑.๔

ป พ.ศ. ที่จบ

ระยะเวลา

หลักฐานคําสั่ง

ชม./สัปดาห

เปดสอนภาค/ปการศึกษา

- ๓๗ ๕.๒ งานสอนในสถาบันอื่น ๆ (ระบุชื่อสถาบันและระยะเวลา)

๕.๓ งานวิจัย (ระบุเรื่องที่ทําวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ)
๕.๔ งานบริหาร/งานอํานวยการ (ระบุงานบริหาร/งานอํานวยการที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณ
เวลาที่ใชตอสัปดาห)
๕.๕ งานบริการทางวิชาการ (ระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)

๕.๖ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)

๖. ผลงานทางวิชาการ
๖.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
๖.๑.๑ ผลงานวิจัย
๖.๑.๑.๑
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๑.๑.๒
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๑.๑.๓
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )

- ๓๘ ๖.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๖.๑.๒.๑

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๑.๒.๒
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๑.๒.๓
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคม
๖.๑.๓.๑
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๑.๓.๒
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๑.๓.๓
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๑.๔ ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๖.๑.๔.๑
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )

- ๓๙ ๖.๑.๔.๒
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

มาแลวหรือไม
๖.๑.๔.๓
มาแลวหรือไม

[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ.

และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ

)

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ.

และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ

)

๖.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
๖.๒.๑ ผลงานวิจัย
๖.๒.๑.๑
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๒.๑.๒
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๒.๑.๓
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๖.๒.๒.๑
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๒.๒.๒
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )

- ๔๐ ๖.๒.๒.๓
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคม
๖.๒.๓.๑
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๒.๓.๒
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๒.๓.๓
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๒.๔ ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๖.๒.๔.๑
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๒.๔.๒
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๒.๔.๓
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )

- ๔๑ ๖.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
๖.๓.๑ ผลงานวิจัย
๖.๓.๑.๑
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๓.๑.๒
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๓.๑.๓
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๖.๓.๒.๑
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๓.๒.๒
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๓.๒.๓
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคม
๖.๓.๓.๑
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )

- ๔๒ ๖.๓.๓.๒

ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๓.๓.๓
ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๓.๔ ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
๖.๓.๔.๑
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๓.๔.๒
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )
๖.๓.๔.๓
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
[ ] ไมเคยใช
[ ] เคยใช (เมื่อป พ.ศ. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ )

ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(
ตําแหนง
วันที่
เดือน

)

เจาของประวัติ

พ.ศ.

- ๔๓ ผนวก ข – ๓
การมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
ประเภทผลงานทางวิชาการ
 บทความทางวิชาการ  ตํารา  หนังสือ
 งานวิจัย
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 ผลงานวิชาการรับใชสังคม
ชื่อผลงาน
ผูรวมงาน จํานวน

คน แตละคนมีสวนรวมดังนี้ :

ชื่อผูมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ

ปริมาณงานรอยละและหนาที่ความรับผิดชอบ

ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(

)
......./........./.........

(

)
......./........./.........

(

)
......./........./.........

- ๔๔ ผนวก ข – ๔
การขอใหทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง การขอใหทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ

เดือน ป

เสนอ รร.นร. (ผาน สภา รร.นร.)
ตามที่กระผม / ดิฉัน
ตําแหนง
ได เ สนอผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ เสนอขอดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการในตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย /
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย สาขา
และ สภา รร.นร.มีมติเห็นชอบ
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการ ฯ โดยสรุปนั้น ผลงานทางวิช าการของกระผม / ดิ ฉัน มีปริ มาณและคุ ณภาพไม ผานเกณฑ
สํ า หรั บ การแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการในตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย /
ศาสตราจารย โดย กระผม / ดิฉันไดรับทราบมติของ สภา รร.นร.เมื่อ วัน / เดือน/ ป (สิ่งที่สงมาดวย) ดังนั้น
กระผม / ดิฉัน ขอใหสภา รร.นร.ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการดังกลาวอีกครั้ง โดยกระผม / ดิฉัน
ขอแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนการขอใหทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ดังนี้
๑. ประเด็นที่ขอใหทบทวน
เหตุผลทางวิชาการสนับสนุน
๒. ประเด็นที่ขอใหทบทวน
เหตุผลทางวิชาการสนับสนุน
๓. ประเด็นที่ขอใหทบทวน
เหตุผลทางวิชาการสนับสนุน
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)

ตําแหนง

- ๔๕ ผนวก ข – ๕
การแกไขผลงานทางวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
เรื่อง การแกไขเอกสารผลงานทางวิชาการ

วันที่

เดือน ป

เสนอ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
๑. ตามบันทึกคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ที่ / ลง
วัน/เดือน/ป
เรื่อง
โดยให ก ระผม/ ดิ ฉั น แก ไ ขเอกสารผลงานทางวิ ช าการให มี
ความถูกตอง สมบูรณมากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๒. กระผม/ ดิฉัน ไดดําเนินการแกไขเอกสารผลงานทางวิชาการแลว ดังนี้
๒.๑ ดํา เนิ นการแก ไขเอกสารผลงานทางวิช าการตามคํ าแนะนํ าของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ จํานวน
รายการ เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารผลงานทางวิชาการ
ที่แนบ
คุณสมบัติ ดังนี้

๒.๒ ไมแกไขเอกสารผลงานทางวิชาการตามคําแนะนําของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
๒.๒.๑ รายการ/ประเด็น
เนื่องจาก
๒.๒.๒ รายการ/ประเด็น
เนื่องจาก
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)

ตําแหนง

ผนวก ค

แบบฟอรมสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

- ๔๗ -

ผนวก ค – ๑
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย
(สําหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ)

คําแนะนํา
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ ฉบับ / ผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง/ อนุกรรมการ ๑ ทาน
๑. งานวิจัย เรื่อง
๒. เจาของผลงาน
มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ รอยละ
๓. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ

๔. ผลงานทางวิชาการมีเนื้อหาสอดคลองกับคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการที่ระบุในหมวด ๒ หรือไม
 สอดคลอง
 ไมสอดคลอง เนื่องจาก

๕. หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๕.๑.๑ เปนประโยชนตอการศึกษาตามหลักสูตร รร.นร. และ/หรือเปนประโยชนตอ ทร.
 เปนประโยชน
 ไมเปนประโยชน เนื่องจาก
๕.๑.๒ ความลาสมัยของผลงาน
 ไมลาสมัย
 ลาสมัย เนื่องจาก
๕.๑.๓ ความถูกตองตามหลักวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

- ๔๘ ๕.๑.๔ ปริมาณเนื้อหาในผลงานเพียงพอที่จะเปนผลงานทางวิชาการได
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๑.๕ การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา และสื่อความหมายชัดเจน
 ถูกตองและชัดเจน
 ไมถูกตองและ/หรือไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๖ มีจุดมุงหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๗ การจัดพิมพถูกตองตามแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก
๕.๑.๘ เปนผลงานของผูเสนอผลงานเอง หากเปนผลงานรวมกับผูอื่นตองระบุสัดสวนที่ชัดเจน
 ระบุชัดเจน
 ระบุไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๙ ไมเคยเปนผลงานที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 ไมเคยเปน
 เคยเปน เมื่อ
๕.๑.๑๐ ไมเปนผลงานที่เคยเสนอและไดรับการรับรองเปนผลงานในการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมากอน ยกเวนกรณีที่เปนการแกไขปรับปรุงใหม ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้น
 ไมเคยเปน
 เคยเปน ระบุ
๕.๑.๑๑ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดของผลงานวิชาการที่เปนการคัดลอกขอความที่เขียนโดยผูอื่นโดยไมมี
การอางอิงถึงตนฉบับ ซึ่งถือวาเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 ไมมี
 มี ระบุ

- ๔๙ ๕.๑.๑๒ การอางอิงถูกตอง ทั้งรูปแบบ และความนาเชื่อถือ ตามที่กําหนดในแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๒.๑ ความชัดเจนของปญหาและจุดมุงหมายของการวิจัย มีการอธิบายถึงที่มาและขอบเขตปญหา
มีการกําหนดจุดมุงหมายสอดคลองกับปญหาการวิจัย
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๒.๒ การศึกษาเอกสารหรือผลงานที่เกี่ยวของ พิจารณาในดานความเขาใจทางทฤษฎี ความสามารถ
ในการวิเคราะหและสรุปผลงานที่เกี่ยวของกับขอบเขตเนื้อเรื่องที่กําลังศึกษา เพื่อใหปญหาการวิจัยมีความ
ชัดเจน อันเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยตามกระบวนการของการวิจัยที่ถูกตอง
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม เนื่องจาก
๕.๒.๓ วิธีดําเนินการวิจัยมีความเหมาะสมตอการหาคําตอบของสมมติฐานหรือปญหาวิจัยที่ตั้งไว
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม เนื่องจาก
๕.๒.๔ การสรุปผลและอภิปรายผลอยูบนพื้นฐานของขอมูลเพื่อตอบปญหาการวิจัย
 อยูบนพื้นฐานของขอมูล
 ไมอยูบนพื้นฐานของขอมูล เนื่องจาก
๕.๒.๕ การเสนอรายงานการวิจัย พิจารณาในดานการนําเสนองานวิจัยเปนขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย
มีการจัดลําดับเนื้อหาหรือคําอธิบายอยางเหมาะสม
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม เนื่องจาก

- ๕๐ ๕.๒.๖ คุณคาหรือประโยชน มีคุณคาทางวิชาการสามารถนําไปใชอางอิงในการศึกษาวิจัย ประกอบการสอน
หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ
 มีประโยชนและ/หรือสามารถนําไปอางอิงได
 ไมมีประโยชนและ/หรือไมสามารถนําไปอางอิงได เนื่องจาก
๕.๒.๗ เปนผลงานวิจัยที่ไดรับการยอมรับใหพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือหนังสือรวมบทความ
วิชาการ หรือนําเสนอในการประชุมวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ หรืออาจพิมพเผยแพรอยาง
กวางขวาง โดยหนวยงานที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เชื่อถือไดในสาขานั้น ๆ
 มีการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด
 ไมมีมีการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด เนื่องจาก

๖. สรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ใชเปนผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งเปน
ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย
 ได
 ไมได เนื่องจาก

(ลงชื่อ)
(

/

/

อนุกรรมการ ฯ
)

- ๕๑ -

ผนวก ค – ๒
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
(สําหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ)

คําแนะนํา
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ ฉบับ / ผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง/ อนุกรรมการ ๑ ทาน
๑. เรื่อง
๒. เจาของผลงาน
มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ รอยละ
๓. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ

๔. ผลงานทางวิชาการมีเนื้อหาสอดคลองกับคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการที่ระบุในหมวด ๒ หรือไม
 สอดคลอง
 ไมสอดคลอง เนื่องจาก

๕. หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๕.๑.๑ เปนประโยชนตอการศึกษาตามหลักสูตร รร.นร. และ/หรือเปนประโยชนตอ ทร.
 เปนประโยชน
 ไมเปนประโยชน เนื่องจาก
๕.๑.๒ ความลาสมัยของผลงาน
 ไมลาสมัย
 ลาสมัย เนื่องจาก
๕.๑.๓ ความถูกตองตามหลักวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

- ๕๒ ๕.๑.๔ ปริมาณเนื้อหาในผลงานเพียงพอที่จะเปนผลงานทางวิชาการได
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๑.๕ การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา และสื่อความหมายชัดเจน
 ถูกตองและชัดเจน
 ไมถูกตองและ/หรือไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๖ มีจุดมุงหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๗ การจัดพิมพถูกตองตามแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก
๕.๑.๘ เปนผลงานของผูเสนอผลงานเอง หากเปนผลงานรวมกับผูอื่นตองระบุสัดสวนที่ชัดเจน
 ระบุชัดเจน
 ระบุไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๙ ไมเคยเปนผลงานที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 ไมเคยเปน
 เคยเปน เมื่อ
๕.๑.๑๐ ไมเปนผลงานที่เคยเสนอและไดรับการรับรองเปนผลงานในการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมากอน ยกเวนกรณีที่เปนการแกไขปรับปรุงใหม ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้น
 ไมเคยเปน
 เคยเปน ระบุ
๕.๑.๑๑ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดของผลงานวิชาการที่เปนการคัดลอกขอความที่เขียนโดยผูอื่นโดยไมมี
การอางอิงถึงตนฉบับ ซึ่งถือวาเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 ไมมี
 มี ระบุ

- ๕๓ ๕.๑.๑๒ การอางอิงถูกตอง ทั้งรูปแบบ และความนาเชื่อถือ ตามที่กําหนดในแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๒.๑ ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนผลงานที่มีความแปลกใหม ไมซ้ํากับของผูอื่น
 เปนสิ่งใหมและไมซ้ํากับผลงานของผูอื่น
 ไมเปนสิ่งใหมและ/หรือซ้ํากับผลงานของผูอื่น เนื่องจาก
๕.๒.๒ ผลงานทางวิชาการมีคุณคา เชื่อถือได สามารถนําผลงานไปใชศึกษาเพิ่มเติม และใชในการอางอิง
 มีคุณคา เชื่อถือได และอางอิงได
 ไมมีคุณคาและ/หรือเชื่อถือไมได และ/หรือไมสามารถอางอิงได เนื่องจาก
๕.๒.๓ ผลงานวิชาการไดรับการเผยแพร และเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ ถาเปนผลงานที่
ไมสามารถเผยแพรโดยการพิมพได ตองแสดงหลักฐานวาไดมีการเผยแพรแลว
 มีการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด
 ไมไดเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด เนื่องจาก
๖. สรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ใชเปนผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งเปน
ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย
 ได
 ไมได เนื่องจาก

(ลงชื่อ)
(

/

/

อนุกรรมการ ฯ
)

- ๕๔ -

ผนวก ค – ๓
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิชาการรับใชสังคม
(สําหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ)

คําแนะนํา
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ ฉบับ / ผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง/ อนุกรรมการ ๑ ทาน
๑. เรื่อง
๒. เจาของผลงาน
มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ รอยละ
๓. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ

๔. ผลงานทางวิชาการมีเนื้อหาสอดคลองกับคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการที่ระบุในหมวด ๒ หรือไม
 สอดคลอง
 ไมสอดคลอง เนื่องจาก

๕. หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๕.๑.๑ เปนประโยชนตอการศึกษาตามหลักสูตร รร.นร. และ/หรือเปนประโยชนตอ ทร.
 เปนประโยชน
 ไมเปนประโยชน เนื่องจาก
๕.๑.๒ ความลาสมัยของผลงาน
 ไมลาสมัย
 ลาสมัย เนื่องจาก
๕.๑.๓ ความถูกตองตามหลักวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

- ๕๕ ๕.๑.๔ ปริมาณเนื้อหาในผลงานเพียงพอที่จะเปนผลงานทางวิชาการได
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๑.๕ การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา และสื่อความหมายชัดเจน
 ถูกตองและชัดเจน
 ไมถูกตองและ/หรือไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๖ มีจุดมุงหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๗ การจัดพิมพถูกตองตามแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก
๕.๑.๘ เปนผลงานของผูเสนอผลงานเอง หากเปนผลงานรวมกับผูอื่นตองระบุสัดสวนที่ชัดเจน
 ระบุชัดเจน
 ระบุไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๙ ไมเคยเปนผลงานที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 ไมเคยเปน
 เคยเปน เมื่อ
๕.๑.๑๐ ไมเปนผลงานที่เคยเสนอและไดรับการรับรองเปนผลงานในการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมากอน ยกเวนกรณีที่เปนการแกไขปรับปรุงใหม ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้น
 ไมเคยเปน
 เคยเปน ระบุ
๕.๑.๑๑ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดของผลงานวิชาการที่เปนการคัดลอกขอความที่เขียนโดยผูอื่นโดยไมมี
การอางอิงถึงตนฉบับ ซึ่งถือวาเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 ไมมี
 มี ระบุ

- ๕๖ ๕.๑.๑๒ การอางอิงถูกตอง ทั้งรูปแบบ และความนาเชื่อถือ ตามที่กําหนดในแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๒.๑ เปนผลงานวิชาการที่ รร.นร.อนุมัติใหดําเนินการ
 รร.นร.อนุมัติใหดําเนินการ
 รร.นร.ไมไดอนุมัติใหดําเนินการ เนื่องจาก
๕.๒.๒ เปนผลงานที่สรางคุณูปการใหแกกองทัพหรือสังคม
 สรางคุณูปการใหแกกองทัพหรือสังคม
 ไมสรางคุณูปการใหแกกองทัพหรือสังคม เนื่องจาก
๕.๒.๓ เปนผลงานที่ไดรับการเผยแพร รวมทั้งไดรับรองการใชประโยชนตอสังคม โดยปรากฏผลที่
สามารถประเมินไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะชน
 มีการรับรองการใชประโยชนจากสังคม
 ไมมีการรับรองการใชประโยชนจากสังคม เนื่องจาก
๕.๒.๔ มีรายงานการดําเนินการและมีการพิมพเผยแพร
 มีการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด
 ไมมีการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด เนื่องจาก
๕.๒.๕ มีการจัดทํารูปเลม ซึ่งประกอบดวยคํานํา สารบัญเนื้อเรื่อง ภาคผนวก และประวัติผูเสนอ
ผลงาน (เชนใบประกาศเกียรติคุณ)
 มีการจัดทํารูปเลมที่เรียบรอย
 ไมมีการจัดทํารูปเลม เนื่องจาก

- ๕๗ ๖. สรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ใชเปนผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งเปน
ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย
 ได
 ไมได เนื่องจาก

(ลงชื่อ)
(

/

/

อนุกรรมการ ฯ
)

- ๕๘ -

ผนวก ค – ๔
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทตํารา
(สําหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ)

คําแนะนํา
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ ฉบับ / ผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง/ อนุกรรมการ ๑ ทาน
๑. ตําราเรื่อง
๒. เจาของผลงาน
มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ รอยละ
๓. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ

๔. ผลงานทางวิชาการมีเนื้อหาสอดคลองกับคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการที่ระบุในหมวด ๒ หรือไม
 สอดคลอง
 ไมสอดคลอง เนื่องจาก

๕. หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๕.๑.๑ เปนประโยชนตอการศึกษาตามหลักสูตร รร.นร. และ/หรือเปนประโยชนตอ ทร.
 เปนประโยชน
 ไมเปนประโยชน เนื่องจาก
๕.๑.๒ ความลาสมัยของผลงาน
 ไมลาสมัย
 ลาสมัย เนื่องจาก
๕.๑.๓ ความถูกตองตามหลักวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

- ๕๙ ๕.๑.๔ ปริมาณเนื้อหาในผลงานเพียงพอที่จะเปนผลงานทางวิชาการได
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๑.๕ การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา และสื่อความหมายชัดเจน
 ถูกตองและชัดเจน
 ไมถูกตองและ/หรือไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๖ มีจุดมุงหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๗ การจัดพิมพถูกตองตามแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก
๕.๑.๘ เปนผลงานของผูเสนอผลงานเอง หากเปนผลงานรวมกับผูอื่นตองระบุสัดสวนที่ชัดเจน
 ระบุชัดเจน
 ระบุไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๙ ไมเคยเปนผลงานที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 ไมเคยเปน
 เคยเปน เมื่อ
๕.๑.๑๐ ไมเปนผลงานที่เคยเสนอและไดรับการรับรองเปนผลงานในการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมากอน ยกเวนกรณีที่เปนการแกไขปรับปรุงใหม ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้น
 ไมเคยเปน
 เคยเปน ระบุ
๕.๑.๑๑ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดของผลงานวิชาการที่เปนการคัดลอกขอความที่เขียนโดยผูอื่นโดยไมมี
การอางอิงถึงตนฉบับ ซึ่งถือวาเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 ไมมี
 มี ระบุ

- ๖๐ ๕.๑.๑๒ การอางอิงถูกตอง ทั้งรูปแบบ และความนาเชื่อถือ ตามที่กําหนดในแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๒.๑ มีเนื้อหาครอบคลุม ๑ รายวิชา ตามหลักสูตร รร.นร.
 ครอบคลุม ๑ รายวิชา
 ไมครอบคลุม ๑ รายวิชา เนื่องจาก
๕.๒.๒ มีขอมูลอางอิงหลากหลายและถูกตองตามหลักวิชาการ
 ขอมูลอางอิงหลากหลายและถูกตองตามหลักวิชาการ
 ขอมูลอางอิงไมหลากหลายและ/หรือไมถูกตองตามหลักวิชาการ เนื่องจาก
๕.๒.๓ มีการเรียบเรียงอยางเปนระบบ เชน ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง สรุป และการอางอิง
อยางถูกตองตามหลักการเขียนตํารา สามารถนําเสนอความรูเปนลําดับขั้นตอนที่ดี
 การเรียบเรียงเปนระบบ
 การเรียบเรียงไมเปนระบบ เนื่องจาก
๕.๒.๔ มีคุณคาเพียงพอตอความกาวหนาทางวิชาการ
 มีคุณคาทางวิชาการเพียงพอ
 ไมมีคุณคาทางวิชาการเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๒.๕ มีแบบฝกหัดหรือกิจกรรมประกอบบทเรียน เพื่อใหผูเรียนใชทดสอบความรูความเขาใจของ
ตนเองได
 มีแบบฝกหัดหรือกิจกรรมประกอบบทเรียน
 ไมมีแบบฝกหัดและ/หรือกิจกรรมประกอบบทเรียน เนื่องจาก

- ๖๑ ๖. สรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ใชเปนผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งเปน
ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย
 ได
 ไมได เนื่องจาก

(ลงชื่อ)
(

/

/

อนุกรรมการ ฯ
)

- ๖๒ -

ผนวก ค – ๕
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ/หนังสือแปล
(สําหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ)

คําแนะนํา
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ ฉบับ / ผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง/ อนุกรรมการ ๑ ทาน
๑. หนังสือ เรื่อง
๒. เจาของผลงาน
มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ รอยละ
๓. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ

๔. ผลงานทางวิชาการมีเนื้อหาสอดคลองกับคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการที่ระบุในหมวด ๒ หรือไม
 สอดคลอง
 ไมสอดคลอง เนื่องจาก

๕. หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๕.๑.๑ เปนประโยชนตอการศึกษาตามหลักสูตร รร.นร. และ/หรือเปนประโยชนตอ ทร.
 เปนประโยชน
 ไมเปนประโยชน เนื่องจาก
๕.๑.๒ ความลาสมัยของผลงาน
 ไมลาสมัย
 ลาสมัย เนื่องจาก
๕.๑.๓ ความถูกตองตามหลักวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

- ๖๓ ๕.๑.๔ ปริมาณเนื้อหาในผลงานเพียงพอที่จะเปนผลงานทางวิชาการได
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๑.๕ การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา และสื่อความหมายชัดเจน
 ถูกตองและชัดเจน
 ไมถูกตองและ/หรือไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๖ มีจุดมุงหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๗ การจัดพิมพถูกตองตามแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก
๕.๑.๘ เปนผลงานของผูเสนอผลงานเอง หากเปนผลงานรวมกับผูอื่นตองระบุสัดสวนที่ชัดเจน
 ระบุชัดเจน
 ระบุไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๙ ไมเคยเปนผลงานที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 ไมเคยเปน
 เคยเปน เมื่อ
๕.๑.๑๐ ไมเปนผลงานที่เคยเสนอและไดรับการรับรองเปนผลงานในการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมากอน ยกเวนกรณีที่เปนการแกไขปรับปรุงใหม ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้น
 ไมเคยเปน
 เคยเปน ระบุ
๕.๑.๑๑ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดของผลงานวิชาการที่เปนการคัดลอกขอความที่เขียนโดยผูอื่นโดยไมมี
การอางอิงถึงตนฉบับ ซึ่งถือวาเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 ไมมี
 มี ระบุ

- ๖๔ ๕.๑.๑๒ การอางอิงถูกตอง ทั้งรูปแบบ และความนาเชื่อถือ ตามที่กําหนดในแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๒.๑ จัดพิมพโดยโรงพิมพหรือสํานักพิมพ
 ใช ระบุชื่อโรงพิมพ/สํานักพิมพ
 ไมใช เนื่องจาก
๕.๒.๒ เปนเอกสารทางวิชาการ หรือกึ่งวิชาการที่เสนอเนื้อหา เปนประโยชนแกการศึกษาของ รร.นร.
และ/หรือเปนประโยชนแก ทร.
 เปนประโยชนแก รร.นร. และ/หรือ ทร.
 ไมเปนประโยชนแก รร.นร. และ/หรือ ทร. เนื่องจาก
๕.๒.๓ เปนเอกสารที่แสดงถึงความสามารถในการแตง/เรียบเรียง ซึ่งพิจารณาจากการจัดลําดับเนื้อหา
การบรรยาย หรือการอธิบาย
 แสดงถึงความสามารถในการแตง/เรียบเรียง
 ไมแสดงถึงความสามารถในการแตง/เรียบเรียงการเรียบเรียง เนื่องจาก
๕.๒.๔ มีเนื้อหาสาระทางวิชาการลึกซึ้ง ทันสมัย และสมบูรณ
 เนื้อหาลึกซึ้ง ทันสมัย และสมบูรณ
 เนื้อหาไมลึกซึ้ง และ/หรือไมทันสมัย และ/หรือไมสมบูรณ เนื่องจาก
๕.๒.๕ ผูแปลตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจาของลิขสิทธิ์กอนพิมพเผยแพร (เฉพาะงานแปล)
 ไดรับอนุญาต
 ไมไดรับอนุญาต เนื่องจาก

- ๖๕ ๕.๒.๖ มีสาระถูกตองตรงตามเนื้อหาเดิม และใหมีเชิงอรรถขยายความตามความเหมาะสม เชน
คําศัพทเฉพาะ ขอเท็จจริงที่ขาดความครบถวนสมบูรณในเนื้อหา ประวัติบุคคลที่กลาวอางในเนื้อหา เปนตน
(เฉพาะงานแปล)
 ถูกตองตามเนื้อหาเดิม
 ไมถูกตองตามเนื้อหาเดิม เนื่องจาก
๕.๒.๗ ตองมีประวัติผูเขียนและผูแปล (เฉพาะงานแปล)
 มีประวัติผูเขียนและผูแปล
 ไมมีประวัติผูเขียนและ/หรือผูแปล เนื่องจาก
๕.๒.๘ คํานําตองกลาวถึงความสําคัญของหนังสือและประโยชนที่ไดรับจากการแปล (เฉพาะงานแปล)
 มีการกลาวถึง
 ไมมีการกลาวถึง เนื่องจาก

๖. สรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ใชเปนผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งเปน
ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย
 ได
 ไมได เนื่องจาก

(ลงชื่อ)
(

/

/

อนุกรรมการ ฯ
)

- ๖๖ -

ผนวก ค – ๖
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความทางวิชาการ
(สําหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ)

คําแนะนํา
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ ฉบับ / ผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง/ อนุกรรมการ ๑ ทาน
๑. บทความทางวิชาการ เรื่อง
๒. เจาของผลงาน
มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ รอยละ
๓. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ

๔. ผลงานทางวิชาการมีเนื้อหาสอดคลองกับคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการที่ระบุในหมวด ๒ หรือไม
 สอดคลอง
 ไมสอดคลอง เนื่องจาก

๕. หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๕.๑.๑ เปนประโยชนตอการศึกษาตามหลักสูตร รร.นร. และ/หรือเปนประโยชนตอ ทร.
 เปนประโยชน
 ไมเปนประโยชน เนื่องจาก
๕.๑.๒ ความลาสมัยของผลงาน
 ไมลาสมัย
 ลาสมัย เนื่องจาก
๕.๑.๓ ความถูกตองตามหลักวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

- ๖๗ ๕.๑.๔ ปริมาณเนื้อหาในผลงานเพียงพอที่จะเปนผลงานทางวิชาการได
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๑.๕ การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา และสื่อความหมายชัดเจน
 ถูกตองและชัดเจน
 ไมถูกตองและ/หรือไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๖ มีจุดมุงหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๗ การจัดพิมพถูกตองตามแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก
๕.๑.๘ เปนผลงานของผูเสนอผลงานเอง หากเปนผลงานรวมกับผูอื่นตองระบุสัดสวนที่ชัดเจน
 ระบุชัดเจน
 ระบุไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๙ ไมเคยเปนผลงานที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 ไมเคยเปน
 เคยเปน เมื่อ
๕.๑.๑๐ ไมเปนผลงานที่เคยเสนอและไดรับการรับรองเปนผลงานในการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมากอน ยกเวนกรณีที่เปนการแกไขปรับปรุงใหม ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้น
 ไมเคยเปน
 เคยเปน ระบุ
๕.๑.๑๑ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดของผลงานวิชาการที่เปนการคัดลอกขอความที่เขียนโดยผูอื่นโดยไมมี
การอางอิงถึงตนฉบับ ซึ่งถือวาเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 ไมมี
 มี ระบุ

- ๖๘ ๕.๑.๑๒ การอางอิงถูกตอง ทั้งรูปแบบ และความนาเชื่อถือ ตามที่กําหนดในแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๒.๑ เปนเอกสารทางวิชาการที่เคยพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือหนังสือรวมบทความ
ทางวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ ในกรณีที่พิมพเผยแพรในวารสารกึ่งวิชาการ บทความนั้นจะตองมี
คุณคาทางวิชาการมากเพียงพอ
 ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด
 ไมไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด เนื่องจาก

๕.๒.๒ มีรูปแบบการเขียนบทความถูกตองตามหลักสากล
(บทนํา เนื้อเรื่อง บทสรุป และการอางอิงที่เหมาะสม)
 มีรูปแบบการเขียนตามหลักสากล/ตามรูปแบบที่วารสารกําหนด
 รูปแบบการเขียนไมเปนไปตามหลักสากลและ/หรือไมเปนไปตามรูปแบบที่วารสารกําหนด
เนื่องจาก
๕.๒.๓ บทความแตละเรื่องตองเปนผลงานจากการคนควา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเฉพาะ
ประเด็น หรืออาจเปนการปรับปรุงจากสวนหนึ่งของรายงานการวิจัย
 มีการคนควา รวบรวม และวิเคราะหประเด็นที่ชัดเจน
 ไมแสดงใหเห็นถึงการคนควา รวบรวม และวิเคราะหประเด็นที่ชัดเจน เนื่องจาก

๕.๒.๔ สวนของเนื้อหา เชน ขอมูล ขอเสนอแนะ คําอธิบาย และแนวคิด มีความทันสมัยและ
เปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ
 เนื้อหาทันสมัยและเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
 เนื้อหาไมทันสมัยและ/หรือไมเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ เนื่องจาก

- ๖๙ ๖. สรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ใชเปนผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งเปน
ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย
 ได
 ไมได เนื่องจาก

(ลงชื่อ)
(

/

/

อนุกรรมการ ฯ
)

- ๗๐ ผนวก ค – ๗
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานทางวิชาการ

บันทึกขอความ.

สวนราชการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ที่
วันที่
วัน/ เดือน/ ป
เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานทางวิชาการ
เสนอ สภาการศึกษา รร.นร.
ตามคําสั่งสภาการศึกษา โรงเรียนนายเรือ ที่...../......คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
ร.อ.รักชาติ ยิ่งชีพ รรก.อจ.ฝศษ.รร. ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ ผูชวย
ศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย สาขา
โดยคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ไดพิจารณาตามขอบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้ง
และถอดถอนศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ และ
หลักเกณฑการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการของ รร.นร. พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณา
ผลงานทางวิชาการในเบื้องตนของ ร.อ.รักชาติ ฯ สรุปไดดังนี้
๑. การตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๑.๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ ร.อ.รักชาติ ฯ แลว
มีมติวา ร.อ.รักชาติ ฯ มีคุณสมบัติผาน/ไมผานเกณฑตามขอบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารวาดวยคุณสมบัติ
หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารแต ง ตั้ ง และถอดถอนศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผู ช ว ยศาสตราจารย
สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ และหลักเกณฑการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการของ รร.นร.
พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหมวด ๑ ขอ ๔
๑.๒ ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ที่ ร.อ.รักชาติ ฯ เสนอเขาสูกระบวนการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ จํานวนทั้งสิ้น................รายการ รายละเอียดตามแบบประเมินผลงาน
ทางวิชาการที่แนบ สรุปไดดังนี้
๑.๒.๑ จํานวนผลงานทางวิชาการที่ผานเกณฑการพิจารณา และใชเปนผลงานทาง
วิ ช าการเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง เป น ผู ช ว ยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย
ตามหลักเกณฑการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการของ รร.นร. พ.ศ.๒๕๖๑ ในหมวด ๒ หมวด ๓ ขอ ๑๐ และ
หมวด ๘ ขอ ๒๘ จํานวน...............รายการ ไดแก
๑.๒.๑.๑
๑.๒.๑.๒
๑.๒.๑.๓
๑.๒.๑.๔
๑.๒.๑.๕
๑.๒.๒ จํานวนผลงานทางวิชาการที่ไมผานเกณฑการพิจารณา และไมสามารถใชเปน
ผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งเปน ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย

- ๗๑ ตามหลักเกณฑการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการของ รร.นร. พ.ศ.๒๕๖๑ ในหมวด ๒ หมวด ๓ ขอ ๑๐ และ
หมวด ๘ ขอ ๒๘ จํานวน...............รายการ ไดแก
๑.๒.๒.๑
๑.๒.๒.๒
๑.๒.๒.๓
๑.๒.๒.๔
๑.๒.๒.๕
๒. คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ไดพิจารณาแลว ผูเสนอผลงานมีปริมาณผลงานทาง
วิชาการที่เพียงพอ และคุณภาพผลงานทางวิชาการในเบื้องตน เพียงพอสําหรับการขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ในระดับ ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย ได เห็นควรรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
และผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการในเบื้องตนของ ร.อ.รักชาติ ฯ ให รร.นร.ทราบ และดําเนินการเสนอ
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการของผูเสนอผลงานตอไป ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๒.๑ ชื่อ..........................................(ตําแหนง)..................................................
คุณวุฒิ.....................................................................................................
๒.๒ ชื่อ..........................................(ตําแหนง)..................................................
คุณวุฒิ.....................................................................................................
๒.๓ ชื่อ..........................................(ตําแหนง)..................................................
คุณวุฒิ.....................................................................................................
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
พล.ร.ต...................................ประธานอนุกรรมการ ฯ
น.อ.........................................อนุกรรมการ ฯ
น.อ.........................................อนุกรรมการ ฯ
น.อ.........................................อนุกรรมการ ฯ
น.อ.........................................อนุกรรมการ และเลขานุการฯ

- ๗๑ ผนวก ค – ๘
การแกไขผลงานทางวิชาการ

บันทึกขอความ.

สวนราชการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ที่ /
วันที่
เรื่อง การแกไขรายละเอียดเอกสารผลงานทางวิชาการ

วัน/ เดือน/ ป

เรียน ผูเสนอผลงาน
๑. ตามคําสั่งสภาการศึกษา โรงเรียนนายเรือ ที่...../......ไดอนุมัติแตงตั้งใหกระผม / ดิฉัน
เปนประธานคณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ประกอบดวย
เปน คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ
ซึ่งมีหนาที่พิจารณาผลงานทางวิชาการใหสอคคลองตามหลักเกณฑการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการของ
รร.นร.พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบดวยคําจํากัดความตามที่ระบุในหมวด ๒ และพิจารณาผลงานทางวิชาการตามที่ระบุ
ในหมวด ๘ ขอ ๒๘ บัดนี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ไดดําเนิน การพิจ ารณาผลงานทางวิชาการ
เรี ยบรอยแล ว มี ประเด็น สํ าคั ญให ผูเ สนอผลงานปรับปรุงแกไขเอกสารผลงานทางวิช าการใหมีความถูกตอง
สมบูรณมากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
แลวเสร็จภายใน

๒. การแกไขเอกสารผลงานทางวิชาการตามขอ ๑ ใหผูเสนอผลงานดําเนินการแกไขให
และเสนอผลการแกไข ใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติทราบในโอกาสแรก
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
พล.ร.ต...................................ประธานอนุกรรมการ ฯ

ผนวก ง

แบบฟอรมสําหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

- ๗๓ -

ผนวก ง – ๑
แบบประเมินผลการสอน
ผูเสนอผลงาน
วิชา
ภาค

 ตน  ปลาย

รายการประเมิน
๑. ความสามารถในการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ
๒. ความสามารถในการดําเนินการตามแผนการสอนที่
กําหนดไว
๓. คุณภาพสื่อที่ใชประกอบการเรียนการสอน
๔. การใชเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย
๕. ความสามารถในการใชสื่อประกอบการสอน
๖. ความสามารถในการถายทอดความรูแกผูเรียน
๗. ความสามารถในการกระตุน ใหผูเรียนคิดวิเคราะห และ
สังเคราะหอยางมีเหตุผล
๘. การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในระหวางการสอน
๙. ความสามารถในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในระหวางการสอน
๑๐. ความสามารถในการแนะนําใหผเู รียนรูจักแหลง
ขอมูลหรือแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
๑๑. ความสามารถในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

ขอเสนอแนะ

ปการศึกษา
๕

ระดับคุณภาพ
๔
๓
๒

๑

.

ลงชื่อ.........................................................................ผูประเมิน
หมายเหตุ
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๔๙
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐

เกณฑการประเมิน
หมายถึง ความสามารถการสอนอยูในระดับตองปรับปรุง
หมายถึง ความสามารถการสอนอยูในระดับควรปรับปรุง
หมายถึง ความสามารถการสอนอยูในระดับพอใช
หมายถึง ความสามารถการสอนอยูในระดับดี
หมายถึง ความสามารถการสอนอยูในระดับดีเดน

- ๗๔ ผนวก ง – ๒

บันทึกขอความ

สวนราชการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (โทร.XXXX)
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการสอน
เสนอ สภาการศึกษา รร.นร.

ตามคําสั่งสภาการศึกษา โรงเรียนนายเรือ ที่..../........เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ แ ละพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการ และคณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอน ลง วั น /เดื อ น/ป
(สิ่งที่สงมาดวย) ไดแตงตั้งใหกระผม
ตําแหนง
พรอมดวย
เปนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของ
น.ต.
ซึ่งทําการสอนในวิชา
เพื่ อประกอบการเสนอขอดํารงตําแหน ง
ทางวิชาการในระดับ
นั้น บัดนี้ คณะอนุกรรมการ ฯ ไดประเมินผลการสอนในวิชาดังกลาว
เรียบรอยแลว จึงขอรายงานการประเมินผลการสอนของ น.ต.
ว า เป น ผู มี ค วามสามารถดี เ ด น
ในการสอนวิชา
(คะแนนเฉลี่ย
) รายละเอียดตามแบบประเมินผลการสอนที่แนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ลงชื่อ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
อนุกรรมการประเมินผลการสอน
......./........./.........
อนุกรรมการประเมินผลการสอน
......./........./.........

ผนวก จ

แบบฟอรมสําหรับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

- ๗๖ -

ผนวก จ – ๑
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
(สําหรับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)
การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา
ในการประชุมครั้งที่
/
เมื่อวันที่
รวม ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการของ
ซึ่งขอดํารงตําแหนงเปน (ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) ในสาขาวิชา
แลวเห็นวา
๑. งานวิจยั จํานวน
เรื่อง คุณภาพ (อยู/ไมอยู) ในเกณฑที่ รร.นร.กําหนด จํานวน เรื่อง ไดแก
๑.๑
ผูขอมีสวนรวมรอยละ
คุณภาพอยูในระดับ
๑.๒
ผูขอมีสวนรวมรอยละ
คุณภาพอยูในระดับ
๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น จํานวน
รายการ คุณภาพ (อยู/ไมอยู) ในเกณฑที่
รร.นร.กําหนด จํานวน
รายการ ไดแก
๒.๑
ผูขอมีสวนรวมรอยละ
คุณภาพอยูในระดับ
๒.๒
ผูขอมีสวนรวมรอยละ
คุณภาพอยูในระดับ
๓. ผลงานวิชาการรับใชสังคม จํานวน เรื่อง คุณภาพ (อยู/ไมอยู) ในเกณฑที่ รร.นร.กําหนด
จํานวน เรื่อง ไดแก
๓.๑
ผูขอมีสวนรวมรอยละ
คุณภาพอยูในระดับ
๓.๒
ผูขอมีสวนรวมรอยละ
คุณภาพอยูในระดับ
๔. ตํารา/หนังสือ จํานวน
เลม คุณภาพ (อยู/ไมอยู) ในเกณฑที่ รร.นร. กําหนด จํานวน
เลม ไดแก
๔.๑
ผูขอมีสวนรวมรอยละ
คุณภาพอยูในระดับ
๔.๒
ผูขอมีสวนรวมรอยละ
คุณภาพอยูในระดับ
๕. บทความทางวิชาการ จํานวน
เรื่อง คุณภาพ (อยู/ไมอยู) ในเกณฑที่ รร.นร.กําหนด
จํานวน เรื่อง ไดแก
๕.๑
ผูขอมีสวนรวมรอยละ
คุณภาพอยูในระดับ
๕.๒
ผูขอมีสวนรวมรอยละ
คุณภาพอยูในระดับ

- ๗๗ สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบดวย : ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ผลที่ไดรับ การนําไปใชประโยชน และแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญอยางไร

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ ฯ

(
วันที่

)
เดือน

(ลงชื่อ)

กรรมการ ฯ

(
วันที่

)
เดือน

(ลงชื่อ)

พ.ศ.
กรรมการ ฯ

(
วันที่

พ.ศ.

)
เดือน

พ.ศ.

- ๗๘ -

ผนวก จ – ๒
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย
(สําหรับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)

คําแนะนํา
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ ฉบับ / ผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง/ กรรมการ ๑ ทาน
๑. งานวิจัย เรื่อง
๒. เจาของผลงาน
มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ รอยละ
๓. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ

๔. ผลงานทางวิชาการมีเนื้อหาสอดคลองกับคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการที่ระบุในหมวด ๒ หรือไม
 สอดคลอง
 ไมสอดคลอง เนื่องจาก

๕. หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๕.๑.๑ เปนประโยชนตอการศึกษาตามหลักสูตร รร.นร. และ/หรือเปนประโยชนตอ ทร.
 เปนประโยชน
 ไมเปนประโยชน เนื่องจาก
๕.๑.๒ ความลาสมัยของผลงาน
 ไมลาสมัย
 ลาสมัย เนื่องจาก
๕.๑.๓ ความถูกตองตามหลักวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

- ๗๙ ๕.๑.๔ ปริมาณเนื้อหาในผลงานเพียงพอที่จะเปนผลงานทางวิชาการได
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๑.๕ การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา และสื่อความหมายชัดเจน
 ถูกตองและชัดเจน
 ไมถูกตองและ/หรือไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๖ มีจุดมุงหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๗ การจัดพิมพถูกตองตามแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก
๕.๑.๘ เปนผลงานของผูเสนอผลงานเอง หากเปนผลงานรวมกับผูอื่นตองระบุสัดสวนที่ชัดเจน
 ระบุชัดเจน
 ระบุไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๙ ไมเคยเปนผลงานที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 ไมเคยเปน
 เคยเปน เมื่อ
๕.๑.๑๐ ไมเปนผลงานที่เคยเสนอและไดรับการรับรองเปนผลงานในการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมากอน ยกเวนกรณีที่เปนการแกไขปรับปรุงใหม ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้น
 ไมเคยเปน
 เคยเปน ระบุ
๕.๑.๑๑ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดของผลงานวิชาการที่เปนการคัดลอกขอความที่เขียนโดยผูอื่นโดยไมมี
การอางอิงถึงตนฉบับ ซึ่งถือวาเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 ไมมี
 มี ระบุ

- ๘๐ ๕.๑.๑๒ การอางอิงถูกตอง ทั้งรูปแบบ และความนาเชื่อถือ ตามที่กําหนดในแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๒.๑ ความชัดเจนของปญหาและจุดมุงหมายของการวิจัย มีการอธิบายถึงที่มาและขอบเขตปญหา
มีการกําหนดจุดมุงหมายสอดคลองกับปญหาการวิจัย
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๒.๒ การศึกษาเอกสารหรือผลงานที่เกี่ยวของ พิจารณาในดานความเขาใจทางทฤษฎี ความสามารถ
ในการวิเคราะหและสรุปผลงานที่เกี่ยวของกับขอบเขตเนื้อเรื่องที่กําลังศึกษา เพื่อใหปญหาการวิจัยมีความ
ชัดเจน อันเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยตามกระบวนการของการวิจัยที่ถูกตอง
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม เนื่องจาก
๕.๒.๓ วิธีดําเนินการวิจัยมีความเหมาะสมตอการหาคําตอบของสมมติฐานหรือปญหาวิจัยที่ตั้งไว
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม เนื่องจาก
๕.๒.๔ การสรุปผลและอภิปรายผลอยูบนพื้นฐานของขอมูลเพื่อตอบปญหาการวิจัย
 อยูบนพื้นฐานของขอมูล
 ไมอยูบนพื้นฐานของขอมูล เนื่องจาก
๕.๒.๕ การเสนอรายงานการวิจัย พิจารณาในดานการนําเสนองานวิจัยเปนขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย
มีการจัดลําดับเนื้อหาหรือคําอธิบายอยางเหมาะสม
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม เนื่องจาก

- ๘๑ ๕.๒.๖ คุณคาหรือประโยชน มีคุณคาทางวิชาการสามารถนําไปใชอางอิงในการศึกษาวิจัย ประกอบการสอน
หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ
 มีประโยชนและ/หรือสามารถนําไปอางอิงได
 ไมมีประโยชนและ/หรือไมสามารถนําไปอางอิงได เนื่องจาก
๕.๒.๗ เปนผลงานวิจัยที่ไดรับการยอมรับใหพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือหนังสือรวมบทความ
วิชาการ หรือนําเสนอในการประชุมวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ หรืออาจพิมพเผยแพรอยาง
กวางขวาง โดยหนวยงานที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เชื่อถือไดในสาขานั้น ๆ
 มีการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด
 ไมมีมีการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด เนื่องจาก

๖. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ตามหมวด ๓ ขอ ๑๑ และ หมวด ๘ ขอ ๒๙)
๖.๑ ความเปนประโยชน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๑.๑ มีคุณคาทางวิชาการสามารถนําไปใชประกอบการสอน ศึกษาเพิ่มเติม ใชอางอิง
๖.๑.๒ มีความสําคัญเชิงการคนพบองคความรูใหม หรือประยุกตใชผลการวิจัยในการแกปญหาดานตาง ๆ
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๖.๒ เนื้อหา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๒.๑ ความถูกตองและเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยตามสาขาวิชา
๖.๒.๒ ผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย
๖.๒.๓ การใหขอมูลหรือคําอธิบายใหมที่แสดงความกาวหนาทางวิชาการหรือการประยุกตใชขอมูลหรือ
คําอธิบายใหมในสาขาวิชาการนั้น ๆ
๖.๒.๔ เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคา ทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ
๖.๒.๕ มีการอางอิงที่เปนระบบถูกตองตามแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการหรือตามที่แหลงทุน
สนับสนุนการวิจัยกําหนด
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

- ๘๒ ๖.๓ การเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๓.๑ ความสามารถในการนําเสนองานวิจัยเปนขั้นเปนตอน ตามระเบียบวิธีวิจัยของแตละสาขา
มีการจัดลําดับเนื้อหาหรือคําอธิบายอยางเปนเหตุเปนผล
๖.๓.๒ ใชภาษาและศัพทบัญญัติที่ถูกตองตามหลักวิชาของแตละสาขา
๖.๓.๓ การเขียนเขาใจงาย สื่อสารไดชัดเจน และไมใชคําฟุมเฟอย วกวน
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๖.๔ การเผยแพร (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๔.๑ ระดับนานาชาติ (๑๐ คะแนน)
๖.๔.๒ ระดับประเทศ (๘ คะแนน)
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๗. สรุปผลการประเมินงานวิจัยเรื่อง
คะแนนรวม
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ดีเดน / ดีมาก / ดี / ไมผา นเกณฑ
(ลงชื่อ)
(

/

- เกณฑการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
คะแนน ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีเดน
คะแนน ๘๐ – ๘๙ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก
คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดี
คะแนน นอยกวา ๗๐ คะแนน หมายถึง คุณภาพไมผานเกณฑ

/

กรรมการ
)

- ๘๓ -

ผนวก จ – ๓
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
(สําหรับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)

คําแนะนํา
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ ฉบับ / ผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง/ กรรมการ ๑ ทาน
๑. เรื่อง
๒. เจาของผลงาน
มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ รอยละ
๓. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ

๔. ผลงานทางวิชาการมีเนื้อหาสอดคลองกับคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการที่ระบุในหมวด ๒ หรือไม
 สอดคลอง
 ไมสอดคลอง เนื่องจาก

๕. หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๕.๑.๑ เปนประโยชนตอการศึกษาตามหลักสูตร รร.นร. และ/หรือเปนประโยชนตอ ทร.
 เปนประโยชน
 ไมเปนประโยชน เนื่องจาก
๕.๑.๒ ความลาสมัยของผลงาน
 ไมลาสมัย
 ลาสมัย เนื่องจาก
๕.๑.๓ ความถูกตองตามหลักวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

- ๘๔ ๕.๑.๔ ปริมาณเนื้อหาในผลงานเพียงพอที่จะเปนผลงานทางวิชาการได
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๑.๕ การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา และสื่อความหมายชัดเจน
 ถูกตองและชัดเจน
 ไมถูกตองและ/หรือไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๖ มีจุดมุงหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๗ การจัดพิมพถูกตองตามแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก
๕.๑.๘ เปนผลงานของผูเสนอผลงานเอง หากเปนผลงานรวมกับผูอื่นตองระบุสัดสวนที่ชัดเจน
 ระบุชัดเจน
 ระบุไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๙ ไมเคยเปนผลงานที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 ไมเคยเปน
 เคยเปน เมื่อ
๕.๑.๑๐ ไมเปนผลงานที่เคยเสนอและไดรับการรับรองเปนผลงานในการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมากอน ยกเวนกรณีที่เปนการแกไขปรับปรุงใหม ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้น
 ไมเคยเปน
 เคยเปน ระบุ
๕.๑.๑๑ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดของผลงานวิชาการที่เปนการคัดลอกขอความที่เขียนโดยผูอื่นโดยไมมี
การอางอิงถึงตนฉบับ ซึ่งถือวาเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 ไมมี
 มี ระบุ

- ๘๕ ๕.๑.๑๒ การอางอิงถูกตอง ทั้งรูปแบบ และความนาเชื่อถือ ตามที่กําหนดในแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๒.๑ ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนผลงานที่มีความแปลกใหม ไมซ้ํากับของผูอื่น
 เปนสิ่งใหมและไมซ้ํากับผลงานของผูอื่น
 ไมเปนสิ่งใหมและ/หรือซ้ํากับผลงานของผูอื่น เนื่องจาก
๕.๒.๒ ผลงานทางวิชาการมีคุณคา เชื่อถือได สามารถนําผลงานไปใชศึกษาเพิ่มเติม และใชในการอางอิง
 มีคุณคา เชื่อถือได และอางอิงได
 ไมมีคุณคาและ/หรือเชื่อถือไมได และ/หรือไมสามารถอางอิงได เนื่องจาก
๕.๒.๓ ผลงานวิชาการไดรับการเผยแพร และเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ ถาเปนผลงานที่
ไมสามารถเผยแพรโดยการพิมพได ตองแสดงหลักฐานวาไดมีการเผยแพรแลว
 มีการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด
 ไมมีมีการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด เนื่องจาก

๖. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ตามหมวด ๓ ขอ ๑๑ และ หมวด ๘ ขอ ๒๙)
๖.๑ ความเปนประโยชน (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๑.๑ เปนประโยชนตอ รร.นร. หรือ ทร.
๖.๑.๒ มีคุณคาทางวิชาการตรงตามสาขาที่ตนเชี่ยวชาญหรือทําการสอน
๖.๑.๓ สามารถนําไปใชไดจริง
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

- ๘๖ ๖.๒ คุณลักษณะพิเศษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๒.๑ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖.๒.๒ เปนผลงานใหมหรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวย เทคนิควิธีการใหม ๆ
๖.๒.๓ มีความถูกตองสมบูรณเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
๖.๒.๔ เอกสารประกอบผลงานมีการใชภาษาที่ถูกตองชัดเจนอานเขาใจงาย
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๖.๓ การเผยแพร (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๓.๑ มีการเผยแพรผลงานในวงวิชาการที่เชื่อถือได
๖.๓.๒ มีผูนําผลงานไปใชอยางแพรหลาย
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๗. สรุปผลการประเมินผลงานวิชาการเรื่อง
คะแนนรวม
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ดีเดน / ดีมาก / ดี / ไมผา นเกณฑ
(ลงชื่อ)
(

/

- เกณฑการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
คะแนน ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีเดน
คะแนน ๘๐ – ๘๙ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก
คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดี
คะแนน นอยกวา ๗๐ คะแนน หมายถึง คุณภาพไมผานเกณฑ

/

กรรมการ
)

- ๘๗ -

ผนวก จ – ๔
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิชาการรับใชสังคม
(สําหรับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)

คําแนะนํา
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ ฉบับ / ผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง/ กรรมการ ๑ ทาน
๑. เรื่อง
๒. เจาของผลงาน
มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ รอยละ
๓. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ

๔. ผลงานทางวิชาการมีเนื้อหาสอดคลองกับคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการที่ระบุในหมวด ๒ หรือไม
 สอดคลอง
 ไมสอดคลอง เนื่องจาก

๕. หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๕.๑.๑ เปนประโยชนตอการศึกษาตามหลักสูตร รร.นร. และ/หรือเปนประโยชนตอ ทร.
 เปนประโยชน
 ไมเปนประโยชน เนื่องจาก
๕.๑.๒ ความลาสมัยของผลงาน
 ไมลาสมัย
 ลาสมัย เนื่องจาก
๕.๑.๓ ความถูกตองตามหลักวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

- ๘๘ ๕.๑.๔ ปริมาณเนื้อหาในผลงานเพียงพอที่จะเปนผลงานทางวิชาการได
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๑.๕ การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา และสื่อความหมายชัดเจน
 ถูกตองและชัดเจน
 ไมถูกตองและ/หรือไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๖ มีจุดมุงหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๗ การจัดพิมพถูกตองตามแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก
๕.๑.๘ เปนผลงานของผูเสนอผลงานเอง หากเปนผลงานรวมกับผูอื่นตองระบุสัดสวนที่ชัดเจน
 ระบุชัดเจน
 ระบุไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๙ ไมเคยเปนผลงานที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 ไมเคยเปน
 เคยเปน เมื่อ
๕.๑.๑๐ ไมเปนผลงานที่เคยเสนอและไดรับการรับรองเปนผลงานในการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมากอน ยกเวนกรณีที่เปนการแกไขปรับปรุงใหม ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้น
 ไมเคยเปน
 เคยเปน ระบุ
๕.๑.๑๑ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดของผลงานวิชาการที่เปนการคัดลอกขอความที่เขียนโดยผูอื่นโดยไมมี
การอางอิงถึงตนฉบับ ซึ่งถือวาเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 ไมมี
 มี ระบุ

- ๘๙ ๕.๑.๑๒ การอางอิงถูกตอง ทั้งรูปแบบ และความนาเชื่อถือ ตามที่กําหนดในแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๒.๑ เปนผลงานวิชาการที่ รร.นร.อนุมัติใหดําเนินการ
 รร.นร.อนุมัติใหดําเนินการ
 รร.นร.ไมไดอนุมัติใหดําเนินการ เนื่องจาก
๕.๒.๒ เปนผลงานที่สรางคุณูปการใหแกกองทัพหรือสังคม
 สรางคุณูปการใหแกกองทัพหรือสังคม
 ไมสรางคุณูปการใหแกกองทัพหรือสังคม เนื่องจาก
๕.๒.๓ เปนผลงานที่ไดรับการเผยแพร รวมทั้งไดรับรองการใชประโยชนตอสังคม โดยปรากฏผลที่
สามารถประเมินไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะชน
 มีการรับรองการใชประโยชนจากสังคม
 ไมมีการรับรองการใชประโยชนจากสังคม เนื่องจาก
๕.๒.๔ มีรายงานการดําเนินการและมีการพิมพเผยแพร
 มีการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด
 ไมมีการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด เนื่องจาก
๕.๒.๕ มีการจัดทํารูปเลม ซึ่งประกอบดวยคํานํา สารบัญเนื้อเรื่อง ภาคผนวก และประวัติผูเสนอ
ผลงาน (เชนใบประกาศเกียรติคุณ)
 มีการจัดทํารูปเลมที่เรียบรอย
 ไมมีการจัดทํารูปเลมที่เรียบรอย เนื่องจาก

- ๙๐ ๖. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ตามหมวด ๓ ขอ ๑๑ และ หมวด ๘ ขอ ๒๙)
๖.๑ ความเปนประโยชน (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๑.๑ กอใหเกิดประโยชนในระดับชุมชน (๒๐ คะแนน)
๖.๑.๒ กอใหเกิดประโยชนในระดับจังหวัด (๓๐ คะแนน)
๖.๑.๓ กอใหเกิดประโยชนในระดับประเทศขึ้นไป (๔๐ คะแนน)
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย
๖.๒ คุณลักษณะพิเศษ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๒.๑ มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน
๖.๒.๒ มีการระบุปญหาหรือความตองการ
๖.๒.๓ มีสวนรวมของสังคมกลุมเปาหมาย
๖.๒.๔ มีการวิเคราะหหรือสังเคราะหความรูที่ไดจากการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหรือการทําความเขาใจ
สถานการณ
๖.๒.๕ กอใหเกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย
๖.๓ การเผยแพร (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๓.๑ ใหมีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปดใหเยี่ยมชมพื้นที่ (๑๐ คะแนน)
๖.๓.๒ จะตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคลองกับ
ผลงาน โดยการเผยแพรนั้นจะตองมีการบันทึกเนื้อหาเปนเอกสารหรือเปนลายลักษณอักษรที่สามารถใชอางอิง
หรือศึกษาคนควาตอไปได (๑๐ คะแนน)
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย
๗. สรุปผลการประเมินผลงานวิชาการเรื่อง
คะแนนรวม
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ดีเดน / ดีมาก / ดี / ไมผา นเกณฑ
(ลงชื่อ)
(

/

- เกณฑการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
คะแนน ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีเดน
คะแนน ๘๐ – ๘๙ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก
คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดี
คะแนน นอยกวา ๗๐ คะแนน หมายถึง คุณภาพไมผานเกณฑ

/

กรรมการ
)

- ๙๑ -

ผนวก จ – ๕
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทตํารา
(สําหรับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)

คําแนะนํา
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ ฉบับ / ผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง/ กรรมการ ๑ ทาน
๑. ตําราเรื่อง
๒. เจาของผลงาน
มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ รอยละ
๓. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ

๔. ผลงานทางวิชาการมีเนื้อหาสอดคลองกับคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการที่ระบุในหมวด ๒ หรือไม
 สอดคลอง
 ไมสอดคลอง เนื่องจาก

๕. หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๕.๑.๑ เปนประโยชนตอการศึกษาตามหลักสูตร รร.นร. และ/หรือเปนประโยชนตอ ทร.
 เปนประโยชน
 ไมเปนประโยชน เนื่องจาก
๕.๑.๒ ความลาสมัยของผลงาน
 ไมลาสมัย
 ลาสมัย เนื่องจาก
๕.๑.๓ ความถูกตองตามหลักวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

- ๙๒ ๕.๑.๔ ปริมาณเนื้อหาในผลงานเพียงพอที่จะเปนผลงานทางวิชาการได
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๑.๕ การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา และสื่อความหมายชัดเจน
 ถูกตองและชัดเจน
 ไมถูกตองและ/หรือไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๖ มีจุดมุงหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๗ การจัดพิมพถูกตองตามแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก
๕.๑.๘ เปนผลงานของผูเสนอผลงานเอง หากเปนผลงานรวมกับผูอื่นตองระบุสัดสวนที่ชัดเจน
 ระบุชัดเจน
 ระบุไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๙ ไมเคยเปนผลงานที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 ไมเคยเปน
 เคยเปน เมื่อ
๕.๑.๑๐ ไมเปนผลงานที่เคยเสนอและไดรับการรับรองเปนผลงานในการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมากอน ยกเวนกรณีที่เปนการแกไขปรับปรุงใหม ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้น
 ไมเคยเปน
 เคยเปน ระบุ
๕.๑.๑๑ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดของผลงานวิชาการที่เปนการคัดลอกขอความที่เขียนโดยผูอื่นโดยไมมี
การอางอิงถึงตนฉบับ ซึ่งถือวาเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 ไมมี
 มี ระบุ

- ๙๓ ๕.๑.๑๒ การอางอิงถูกตอง ทั้งรูปแบบ และความนาเชื่อถือ ตามที่กําหนดในแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๒.๑ มีเนื้อหาครอบคลุม ๑ รายวิชา ตามหลักสูตร รร.นร.
 ครอบคลุม ๑ รายวิชา
 ไมครอบคลุม ๑ รายวิชา เนื่องจาก
๕.๒.๒ มีขอมูลอางอิงหลากหลายและถูกตองตามหลักวิชาการ
 ขอมูลอางอิงหลากหลายและถูกตองตามหลักวิชาการ
 ขอมูลอางอิงไมหลากหลายและ/หรือไมถูกตองตามหลักวิชาการ เนื่องจาก
๕.๒.๓ มีการเรียบเรียงอยางเปนระบบ เชน ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง สรุป และการอางอิง
อยางถูกตองตามหลักการเขียนตํารา สามารถนําเสนอความรูเปนลําดับขั้นตอนที่ดี
 การเรียบเรียงเปนระบบ
 การเรียบเรียงไมเปนระบบ เนื่องจาก
๕.๒.๔ มีคุณคาเพียงพอตอความกาวหนาทางวิชาการ
 มีคุณคาทางวิชาการเพียงพอ
 ไมมีคุณคาทางวิชาการเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๒.๕ มีแบบฝกหัดหรือกิจกรรมประกอบบทเรียน เพื่อใหผูเรียนใชทดสอบความรูความเขาใจของ
ตนเองได
 มีแบบฝกหัดหรือกิจกรรมประกอบบทเรียน
 ไมมีแบบฝกหัดและ/หรือกิจกรรมประกอบบทเรียน เนื่องจาก

- ๙๔ ๖. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ตามหมวด ๓ ขอ ๑๑ และ หมวด ๘ ขอ ๒๙)
๖.๑ การใชประกอบการสอน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๑.๑ จํานวนหนวยกิตของวิชาที่เสนอตํารา ใหคะแนน ดังนี้
๖.๑.๑.๑ จํานวน ๓ หนวยกิต ๖ คะแนน
๖.๑.๑.๒ จํานวน ๒ หนวยกิต ๔ คะแนน
๖.๑.๑.๓ จํานวน ๑ หนวยกิต ๒ คะแนน
๖.๑.๒ การใชประกอบการสอน ใหคะแนน ดังนี้
๖.๑.๒.๑ เคยใช หรือกําลังใชประกอบการสอน ๔ คะแนน
๖.๑.๒.๒ ไมเคยใช ๐ คะแนน
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๖.๒ เนื้อหา (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๒.๑ ความถูกตองสมบูรณตามหลักวิชาการ
๖.๒.๒ มีสาระครบถวนสมบูรณ
๖.๒.๓ มีความทันสมัย
๖.๒.๔ มีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่เกี่ยวของ
๖.๒.๕ มีการเสนอความคิดริเริ่มที่เปนประโยชนตอการศึกษา
๖.๒.๖ มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการ
๖.๒.๗ มีการอางอิงที่นาเชื่อถือ
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๖.๓ การเขียน (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๓.๑ ความสามารถในการเขียนและเรียบเรียงเปนขั้นตอน มีการจัดลําดับเนื้อหา หรือคําอธิบาย
อยางเหมาะสม
๖.๓.๒ การใชภาษาและศัพทบัญญัติถูกตองตามหลักวิชาการ
๖.๓.๓ การเขียนเขาใจงาย สื่อสารไดชัดเจน และไมใชคําฟุมเฟอย วกวน
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

- ๙๕ ๗. สรุปผลการประเมินตํารา เรื่อง
คะแนนรวม
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ดีเดน / ดีมาก / ดี / ไมผา นเกณฑ
(ลงชื่อ)
(

/

- เกณฑการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
คะแนน ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีเดน
คะแนน ๘๐ – ๘๙ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก
คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดี
คะแนน นอยกวา ๗๐ คะแนน หมายถึง คุณภาพไมผานเกณฑ

/

กรรมการ
)

- ๙๖ -

ผนวก จ – ๖
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือแตง/เรียบเรียง
(สําหรับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)

คําแนะนํา
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ ฉบับ / ผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง/ กรรมการ ๑ ทาน
๑. หนังสือ เรื่อง
๒. เจาของผลงาน
มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ รอยละ
๓. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ

๔. ผลงานทางวิชาการมีเนื้อหาสอดคลองกับคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการที่ระบุในหมวด ๒ หรือไม
 สอดคลอง
 ไมสอดคลอง เนื่องจาก

๕. หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๕.๑.๑ เปนประโยชนตอการศึกษาตามหลักสูตร รร.นร. และ/หรือเปนประโยชนตอ ทร.
 เปนประโยชน
 ไมเปนประโยชน เนื่องจาก
๕.๑.๒ ความลาสมัยของผลงาน
 ไมลาสมัย
 ลาสมัย เนื่องจาก
๕.๑.๓ ความถูกตองตามหลักวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

- ๙๗ ๕.๑.๔ ปริมาณเนื้อหาในผลงานเพียงพอที่จะเปนผลงานทางวิชาการได
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๑.๕ การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา และสื่อความหมายชัดเจน
 ถูกตองและชัดเจน
 ไมถูกตองและ/หรือไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๖ มีจุดมุงหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๗ การจัดพิมพถูกตองตามแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก
๕.๑.๘ เปนผลงานของผูเสนอผลงานเอง หากเปนผลงานรวมกับผูอื่นตองระบุสัดสวนที่ชัดเจน
 ระบุชัดเจน
 ระบุไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๙ ไมเคยเปนผลงานที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 ไมเคยเปน
 เคยเปน เมื่อ
๕.๑.๑๐ ไมเปนผลงานที่เคยเสนอและไดรับการรับรองเปนผลงานในการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมากอน ยกเวนกรณีที่เปนการแกไขปรับปรุงใหม ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้น
 ไมเคยเปน
 เคยเปน ระบุ
๕.๑.๑๑ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดของผลงานวิชาการที่เปนการคัดลอกขอความที่เขียนโดยผูอื่นโดยไมมี
การอางอิงถึงตนฉบับ ซึ่งถือวาเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 ไมมี
 มี ระบุ

- ๙๘ ๕.๑.๑๒ การอางอิงถูกตอง ทั้งรูปแบบ และความนาเชื่อถือ ตามที่กําหนดในแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๒.๑ จัดพิมพโดยโรงพิมพหรือสํานักพิมพ
 ใช ระบุชื่อโรงพิมพ/สํานักพิมพ
 ไมใช เนื่องจาก
๕.๒.๒ เปนเอกสารทางวิชาการ หรือกึ่งวิชาการที่เสนอเนื้อหา เปนประโยชนแกการศึกษาของ รร.นร.
และ/หรือเปนประโยชนแก ทร.
 เปนประโยชนแก รร.นร. และ/หรือ ทร.
 ไมเปนประโยชนแก รร.นร. และ/หรือ ทร. เนื่องจาก
๕.๒.๓ เปนเอกสารที่แสดงถึงความสามารถในการแตง/เรียบเรียง ซึ่งพิจารณาจากการจัดลําดับเนื้อหา
การบรรยาย หรือการอธิบาย
 แสดงถึงความสามารถในการแตง/เรียบเรียง
 ไมแสดงถึงความสามารถในการแตง/เรียบเรียงการเรียบเรียง เนื่องจาก
๕.๒.๔ มีเนื้อหาสาระทางวิชาการลึกซึ้ง ทันสมัย และสมบูรณ
 เนื้อหาลึกซึ้ง ทันสมัย และสมบูรณ
 เนื้อหาไมลึกซึ้ง และ/หรือไมทันสมัย และ/หรือไมสมบูรณ เนื่องจาก
๕.๒.๕ ผูแปลตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจาของลิขสิทธิ์กอนพิมพเผยแพร (เฉพาะงานแปล)
 ไดรับอนุญาต
 ไมไดรับอนุญาต เนื่องจาก

- ๙๙ ๕.๒.๖ มีสาระถูกตองตรงตามเนื้อหาเดิม และใหมีเชิงอรรถขยายความตามความเหมาะสม เชน
คําศัพทเฉพาะ ขอเท็จจริงที่ขาดความครบถวนสมบูรณในเนื้อหา ประวัติบุคคลที่กลาวอางในเนื้อหา เปนตน
(เฉพาะงานแปล)
 ถูกตองตามเนื้อหาเดิม
 ไมถูกตองตามเนื้อหาเดิม เนื่องจาก
๕.๒.๗ ตองมีประวัติผูเขียนและผูแปล (เฉพาะงานแปล)
 มีประวัติผูเขียนและผูแปล
 ไมมีประวัติผูเขียนและ/หรือผูแปล เนื่องจาก
๕.๒.๘ คํานําตองกลาวถึงความสําคัญของหนังสือและประโยชนที่ไดรับจากการแปล (เฉพาะงานแปล)
 มีการกลาวถึง
 ไมมีการกลาวถึง เนื่องจาก

๖. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ตามหมวด ๓ ขอ ๑๑ และ หมวด ๘ ขอ ๒๙)
๖.๑ ความเปนประโยชน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) พิจารณาจาก
มีคุณคาทางวิชาการ สามารถนําไปใชเปนหนังสือประกอบการสอน ศึกษาคนควาเพิ่มเติม และการอางอิง
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๖.๒ เนื้อหา (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๒.๑ ความถูกตองสมบูรณทางวิชาการ
๖.๒.๒ ความทันสมัย
๖.๒.๓ การวิเคราะหและสังเคราะห
๖.๒.๔ การเสนอความเห็นที่เปนประโยชนทางวิชาการตอผูอาน หรือนําไปประยุกตใชในสาขาวิชาที่เกี่ยวของได
๖.๒.๕ การอางอิงที่นาเชื่อถือ
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

- ๑๐๐ ๖.๓ การเขียน (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๓.๑ ความสามารถในการแตงและเรียบเรียงเปนขั้นตอน มีการจัดลําดับเนื้อหา หรือคําอธิบาย
อยางเหมาะสม
๖.๓.๒ การใชภาษาและศัพทบัญญัติถูกตองตามหลักวิชาการ
๖.๓.๓ การเขียนเขาใจงาย สื่อสารไดชัดเจน และไมใชคําฟุมเฟอย วกวน
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๖.๔ การเผยแพร (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๔.๑ ความนาเชื่อถือของสํานักพิมพหรือโรงพิมพ
๖.๔.๒ จํานวนเลมและจํานวนครั้งที่พิมพ
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๗. สรุปผลการประเมินหนังสือ เรื่อง
คะแนนรวม
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ดีเดน / ดีมาก / ดี / ไมผา นเกณฑ
(ลงชื่อ)
(

/

- เกณฑการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
คะแนน ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีเดน
คะแนน ๘๐ – ๘๙ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก
คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดี
คะแนน นอยกวา ๗๐ คะแนน หมายถึง คุณภาพไมผานเกณฑ

/

กรรมการ
)

- ๑๐๑ -

ผนวก จ – ๗
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือแปล
(สําหรับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)

คําแนะนํา
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ ฉบับ / ผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง/ กรรมการ ๑ ทาน
๑. หนังสือ เรื่อง
๒. เจาของผลงาน
มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ รอยละ
๓. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ

๔. ผลงานทางวิชาการมีเนื้อหาสอดคลองกับคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการที่ระบุในหมวด ๒ หรือไม
 สอดคลอง
 ไมสอดคลอง เนื่องจาก

๕. หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๕.๑.๑ เปนประโยชนตอการศึกษาตามหลักสูตร รร.นร. และ/หรือเปนประโยชนตอ ทร.
 เปนประโยชน
 ไมเปนประโยชน เนื่องจาก
๕.๑.๒ ความลาสมัยของผลงาน
 ไมลาสมัย
 ลาสมัย เนื่องจาก
๕.๑.๓ ความถูกตองตามหลักวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

- ๑๐๒ ๕.๑.๔ ปริมาณเนื้อหาในผลงานเพียงพอที่จะเปนผลงานทางวิชาการได
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๑.๕ การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา และสื่อความหมายชัดเจน
 ถูกตองและชัดเจน
 ไมถูกตองและ/หรือไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๖ มีจุดมุงหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๗ การจัดพิมพถูกตองตามแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก
๕.๑.๘ เปนผลงานของผูเสนอผลงานเอง หากเปนผลงานรวมกับผูอื่นตองระบุสัดสวนที่ชัดเจน
 ระบุชัดเจน
 ระบุไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๙ ไมเคยเปนผลงานที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 ไมเคยเปน
 เคยเปน เมื่อ
๕.๑.๑๐ ไมเปนผลงานที่เคยเสนอและไดรับการรับรองเปนผลงานในการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมากอน ยกเวนกรณีที่เปนการแกไขปรับปรุงใหม ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้น
 ไมเคยเปน
 เคยเปน ระบุ
๕.๑.๑๑ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดของผลงานวิชาการที่เปนการคัดลอกขอความที่เขียนโดยผูอื่นโดยไมมี
การอางอิงถึงตนฉบับ ซึ่งถือวาเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 ไมมี
 มี ระบุ

- ๑๐๓ ๕.๑.๑๒ การอางอิงถูกตอง ทั้งรูปแบบ และความนาเชื่อถือ ตามที่กําหนดในแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๒.๑ จัดพิมพโดยโรงพิมพหรือสํานักพิมพ
 ใช ระบุชื่อโรงพิมพ/สํานักพิมพ
 ไมใช เนื่องจาก
๕.๒.๒ เปนเอกสารทางวิชาการ หรือกึ่งวิชาการที่เสนอเนื้อหา เปนประโยชนแกการศึกษาของ รร.นร.
และ/หรือเปนประโยชนแก ทร.
 เปนประโยชนแก รร.นร. และ/หรือ ทร.
 ไมเปนประโยชนแก รร.นร. และ/หรือ ทร. เนื่องจาก
๕.๒.๓ เปนเอกสารที่แสดงถึงความสามารถในการแตง/เรียบเรียง ซึ่งพิจารณาจากการจัดลําดับเนื้อหา
การบรรยาย หรือการอธิบาย
 แสดงถึงความสามารถในการแตง/เรียบเรียง
 ไมแสดงถึงความสามารถในการแตง/เรียบเรียงการเรียบเรียง เนื่องจาก
๕.๒.๔ มีเนื้อหาสาระทางวิชาการลึกซึ้ง ทันสมัย และสมบูรณ
 เนื้อหาลึกซึ้ง ทันสมัย และสมบูรณ
 เนื้อหาไมลึกซึ้ง และ/หรือไมทันสมัย และ/หรือไมสมบูรณ เนื่องจาก
๕.๒.๕ ผูแปลตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจาของลิขสิทธิ์กอนพิมพเผยแพร (เฉพาะงานแปล)
 ไดรับอนุญาต
 ไมไดรับอนุญาต เนื่องจาก

- ๑๐๔ ๕.๒.๖ มีสาระถูกตองตรงตามเนื้อหาเดิม และใหมีเชิงอรรถขยายความตามความเหมาะสม เชน
คําศัพทเฉพาะ ขอเท็จจริงที่ขาดความครบถวนสมบูรณในเนื้อหา ประวัติบุคคลที่กลาวอางในเนื้อหา เปนตน
(เฉพาะงานแปล)
 ถูกตองตามเนื้อหาเดิม
 ไมถูกตองตามเนื้อหาเดิม เนื่องจาก
๕.๒.๗ ตองมีประวัติผูเขียนและผูแปล (เฉพาะงานแปล)
 มีประวัติผูเขียนและผูแปล
 ไมมีประวัติผูเขียนและ/หรือผูแปล เนื่องจาก
๕.๒.๘ คํานําตองกลาวถึงความสําคัญของหนังสือและประโยชนที่ไดรับจากการแปล (เฉพาะงานแปล)
 มีการกลาวถึง
 ไมมีการกลาวถึง เนื่องจาก

๖. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ตามหมวด ๓ ขอ ๑๑ และ หมวด ๘ ขอ ๒๙)
๖.๑ ความเปนประโยชน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) พิจารณาจาก
มีคุณคาทางวิชาการ สามารถนําไปใชเปนหนังสือประกอบการสอน ศึกษาคนควาเพิ่มเติม และการอางอิง
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๖.๒ เนื้อหา (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๒.๑ ความสําคัญของหนังสือแปลในสาขาที่เกี่ยวของ
๖.๒.๒ ความยากงายของหนังสือที่แปล
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

- ๑๐๕ ๖.๓ การแปล (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๓.๑ การรักษาความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา
๖.๓.๒ การสื่อความหมายและสํานวนการแปล
๖.๓.๓ การใชภาษาไทยตามหลักภาษา
๖.๓.๔ การอธิบายความเพิ่มเติม หรือมีบทวิเคราะหของผูแปล
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๖.๔ การเผยแพร (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๔.๑ ความนาเชื่อถือของสํานักพิมพหรือโรงพิมพ
๖.๔.๒ จํานวนเลมและจํานวนครั้งที่พิมพ
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๗. สรุปผลการประเมินหนังสือ เรื่อง
คะแนนรวม
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ดีเดน / ดีมาก / ดี / ไมผา นเกณฑ
(ลงชื่อ)
(

/

- เกณฑการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
คะแนน ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีเดน
คะแนน ๘๐ – ๘๙ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก
คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดี
คะแนน นอยกวา ๗๐ คะแนน หมายถึง คุณภาพไมผานเกณฑ

/

กรรมการ
)

- ๑๐๖ -

ผนวก จ – ๘
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความทางวิชาการ
(สําหรับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)

คําแนะนํา
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ๑ ฉบับ / ผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง/ กรรมการ ๑ ทาน
๑. บทความทางวิชาการ เรื่อง
๒. เจาของผลงาน
มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ รอยละ
๓. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ

๔. ผลงานทางวิชาการมีเนื้อหาสอดคลองกับคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการที่ระบุในหมวด ๒ หรือไม
 สอดคลอง
 ไมสอดคลอง เนื่องจาก

๕. หัวขอการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๕.๑.๑ เปนประโยชนตอการศึกษาตามหลักสูตร รร.นร. และ/หรือเปนประโยชนตอ ทร.
 เปนประโยชน
 ไมเปนประโยชน เนื่องจาก
๕.๑.๒ ความลาสมัยของผลงาน
 ไมลาสมัย
 ลาสมัย เนื่องจาก
๕.๑.๓ ความถูกตองตามหลักวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

- ๑๐๗ ๕.๑.๔ ปริมาณเนื้อหาในผลงานเพียงพอที่จะเปนผลงานทางวิชาการได
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
๕.๑.๕ การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา และสื่อความหมายชัดเจน
 ถูกตองและชัดเจน
 ไมถูกตองและ/หรือไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๖ มีจุดมุงหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน
 ชัดเจน
 ไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๗ การจัดพิมพถูกตองตามแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก
๕.๑.๘ เปนผลงานของผูเสนอผลงานเอง หากเปนผลงานรวมกับผูอื่นตองระบุสัดสวนที่ชัดเจน
 ระบุชัดเจน
 ระบุไมชัดเจน เนื่องจาก
๕.๑.๙ ไมเคยเปนผลงานที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 ไมเคยเปน
 เคยเปน เมื่อ
๕.๑.๑๐ ไมเปนผลงานที่เคยเสนอและไดรับการรับรองเปนผลงานในการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมากอน ยกเวนกรณีที่เปนการแกไขปรับปรุงใหม ใหพิจารณาเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้น
 ไมเคยเปน
 เคยเปน ระบุ
๕.๑.๑๑ ไมมีสวนหนึ่งสวนใดของผลงานวิชาการที่เปนการคัดลอกขอความที่เขียนโดยผูอื่นโดยไมมี
การอางอิงถึงตนฉบับ ซึ่งถือวาเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 ไมมี
 มี ระบุ

- ๑๐๘ ๕.๑.๑๒ การอางอิงถูกตอง ทั้งรูปแบบ และความนาเชื่อถือ ตามที่กําหนดในแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง เนื่องจาก

๕.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๒.๑ เปนเอกสารทางวิชาการที่เคยพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือหนังสือรวมบทความทาง
วิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ ในกรณีที่พิมพเผยแพรในวารสารกึ่งวิชาการ บทความนั้นจะตองมี
คุณคาทางวิชาการมากเพียงพอ
 ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด
 ไมไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด เนื่องจาก

๕.๒.๒ มีรูปแบบการเขียนบทความถูกตองตามหลักสากล
(บทนํา เนื้อเรื่อง บทสรุป และการอางอิงที่เหมาะสม)
 มีรูปแบบการเขียนตามหลักสากล/ตามรูปแบบที่วารสารกําหนด
 รูปแบบการเขียนไมเปนไปตามหลักสากลและ/หรือไมเปนไปตามรูปแบบที่วารสารกําหนด
เนื่องจาก
๕.๒.๓ บทความแตละเรื่องตองเปนผลงานจากการคนควา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเฉพาะ
ประเด็น หรืออาจเปนการปรับปรุงจากสวนหนึ่งของรายงานการวิจัย
 มีการคนควา รวบรวม และวิเคราะหประเด็นที่ชัดเจน
 ไมแสดงใหเห็นถึงการคนควา รวบรวม และวิเคราะหประเด็นที่ชัดเจน เนื่องจาก

๕.๒.๔ สวนของเนื้อหา เชน ขอมูล ขอเสนอแนะ คําอธิบาย และแนวคิด มีความทันสมัยและ
เปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ
 เนื้อหาทันสมัยและเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
 เนื้อหาไมทันสมัยและ/หรือไมเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ เนื่องจาก

- ๑๐๙ ๖. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ตามหมวด ๓ ขอ ๑๑ และ หมวด ๘ ขอ ๒๙)
๖.๑ ความเปนประโยชน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) พิจารณาจาก
มีคุณคาทางวิชาการสามารถนําไปใชประกอบการสอน ศึกษาเพิ่มเติม ใชอางอิง
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๖.๒ เนื้อหา (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๒.๑ ความถูกตองสมบูรณทางวิชาการ
๖.๒.๒ ความทันสมัย
๖.๒.๓ การวิเคราะหและสังเคราะห
๖.๒.๔ การเสนอความเห็นที่เปนประโยชนทางวิชาการ
๖.๒.๕ การอางอิงที่นาเชื่อถือ
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๖.๓ การเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๓.๑ ความสามารถในการแตงและเรียบเรียงเปนขั้นเปนตอน มีการจัดลําดับเนื้อหาหรือคําอธิบาย
๖.๓.๒ ใชภาษาและศัพทบัญญัติที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
๖.๓.๓ การเขียนเขาใจงาย สื่อสารไดชัดเจน และไมใชคําฟุมเฟอย วกวน
ผลประเมิน ได
คะแนน
คําอธิบาย

๖.๔ การเผยแพร (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) พิจารณาจาก
๖.๔.๑ วารสารวิชาการหรือหนังสือรวมบทความทางวิชาการ
๖.๔.๑.๑ ระดับนานาชาติ (๒๐ คะแนน)
๖.๔.๑.๒ ระดับชาติ (๑๕ คะแนน)
๖.๔.๑.๓ ระดับสถาบัน (๑๐ คะแนน)
๖.๔.๒ วารสารกึ่งวิชาการ
๖.๔.๒.๑ ระดับนานาชาติ (๑๕ คะแนน)
๖.๔.๒.๒ ระดับชาติ (๑๐ คะแนน)
๖.๔.๒.๓ ระดับสถาบัน (๕ คะแนน)

- ๑๑๐ ผลประเมิน ได
คําอธิบาย

คะแนน

๗. สรุปผลการประเมินบทความทางวิชาการเรื่อง
คะแนนรวม
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ดีเดน / ดีมาก / ดี / ไมผา นเกณฑ
(ลงชื่อ)
(

/

- เกณฑการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
คะแนน ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีเดน
คะแนน ๘๐ – ๘๙ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก
คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดี
คะแนน นอยกวา ๗๐ คะแนน หมายถึง คุณภาพไมผานเกณฑ

/

กรรมการ
)

- ๑๑๑ ผนวก จ – ๙
สรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
เสนอ รร.นร. (ผาน สภา รร.นร.)
๑. ตามคําสั่งโรงเรียนนายเรือ (เฉพาะ) ที่ / ไดอนุมัติแตงตั้งใหกระผม / ดิฉัน
เปนประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ประกอบดวย
เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ
ในการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ในตําแหนง ผู ชว ยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย โดย ชื่อผู เสนอผลงาน ไดเสนอผลงาน
เพื่อเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น
รายการ ไดแก
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๒. คณะกรรมการ ฯ ไดประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของผูเสนอผลงานเรียบรอยแลว ดังนี้
๒.๑ ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพผานเกณฑ ตามขอบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ว า ด ว ยคุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ และวิ ธี ก ารแต งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูช ว ย
ศาสตราจารย สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ และหลักเกณฑการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ของ รร.นร.พ.ศ.๒๕๖๑ ในหมวด ๒, ๓ และ ๘ จํานวนทั้งสิ้น
รายการ ไดแก
๒.๑.๑ ผลงานทางวิชาการทีม่ ีคุณภาพอยูในระดับดี จํานวน
รายการ ไดแก
๒.๑.๑.๑
๒.๑.๑.๒
๒.๑.๒ ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก จํานวน
รายการ ไดแก
๒.๑.๒.๑
๒.๑.๒.๒
๒.๑.๓ ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพอยูในระดับดีเดน จํานวน
รายการ ไดแก
๒.๑.๓.๑
๒.๑.๓.๒

-๑๑๒๒.๒ ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพไมผานเกณฑ ตามขอบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ว า ด ว ยคุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ และวิ ธี ก ารแต งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผู ช ว ย
ศาสตราจารย สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ และหลักเกณฑการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ของ รร.นร.พ.ศ.๒๕๖๑ ในหมวด ๒, ๓ และ ๘ จํานวนทั้งสิ้น
รายการ ไดแก
๒.๒.๑
๒.๒.๒
๓. คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ ชื่อผูเสนอผลงาน
มีปริมาณและคุณภาพผานเกณฑสําหรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย/
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย รายละเอียดตามแบบประเมินผลงานทางวิชาการที่แนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ ฯ
กรรมการ ฯ
กรรมการ ฯ

ผนวก ฉ

การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

- ๑๑๔ ผนวก ฉ
การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
กรณีที่คณะอนุ กรรมการตรวจสอบคุณสมบั ติ ไม ส ามารถสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามหมวด ๗
ขอ ๒๕ ใหสภาการศึกษาพิจารณาสรรหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาตามคําแนะนําของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ เปนรายกรณีไป โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และตองมีคุณสมบัติครบทุกขอดังนี้
๑. เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับผูเสนอผลงานในระดับไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
๒. มีประสบการณในสาขาวิชานั้น ๑๕ ปขึ้นไป ยกเวนผูมีตําแหนงทางวิชาการเทากันหรือสูงกวา
ตําแหนงทางวิชาการที่ผูเสนอผลงานเสนอขอ
๓. มีชั้นยศไมต่ํากวาผูเสนอผลงาน หากจําเปนตองแตงตั้งกรรมการทรงคุณวุฒิมีชั้นยศที่ต่ํากวา ตองไม
มี ผ ลกระทบด า นการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา โดยให พิ จ ารณาเป น รายกรณี ไ ป
กรณี เ ป น บุ ค คลภายนอก
กระทรวงกลาโหม จะมีหรือไมมีตําแหนงทางวิชาการก็ได และหากมีตําแหนงทางวิชาการ จะตองมีตําแหนงทาง
วิชาการเทากันหรือสูงกวาตําแหนงทางวิชาการที่ผูเสนอผลงานเสนอขอ
๔. ผานความเห็นชอบจากสภาการศึกษา
หมายเหตุ
กระบวนการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ใหปฏิบัติตามวิธีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่
สภาการศึกษาวิชาการทหารแตงตั้งไวแลวโดยอนุโลม และหากมีปญหาในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ใหถือมติของสภาการศึกษาเปนที่สุด

ผนวก ช

การจัดทําผลงานทางวิชาการ

- ๑๑๖ -

ผนวก ช
การจัดทําผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการเปนเอกสารที่ใชเปนหลักฐานสําคัญของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการในระดับตาง ๆ ไดแก
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ดังนั้น ผลงานทางวิชาการจึงตองมีความถูกตองทั้ง
ดานเนื้อหาและรูปแบบ โดยเนื้อหาเปนสวนที่อธิบายถึงลักษณะองคความรู แสดงใหเห็นถึงความสามารถของ
ผูเขียน สวนรูปแบบนั้นเปนลักษณะทางกายภาพแตละสถาบันจะเปนผูกําหนดขึ้นใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ความถูกตองในรูปแบบของผลงานทางวิชาการนั้นขึ้นอยูกับการจัดพิมพที่ดี การพิสูจนอักษร และการเขาเลม
ของเอกสารฉบั บ สมบู ร ณ ในที่ นี้ ข อกล าวถึ งการจั ด ทํา ผลงานทางวิ ช าการประเภทหนั งสื อ หรื อ ตํา รา
รายละเอียดดังนี้
๑. สวนประกอบของตํารา/หนังสือ
ประกอบดวยสวนยอย ๆ ดังตอไปนี้
๑.๑ ปกนอก
๑.๒ ปกใน
๑.๓ คํานํา
๑.๔ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
๑.๕ เนื้อเรื่อง
๑.๖ บรรณานุกรม
๑.๗ ภาคผนวก (ถามี)
๒. รูปแบบของตํารา/หนังสือ
๒.๑ การพิมพ
๒.๑.๑ ใชแบบอักษร Thai Sarabun PSK ขนาด ๑๖ เหมือนกันทั้งเลม ยกเวน บทที่ ชื่อบท
และชื่อสวนนํา เชน คํานํา สารบัญ บรรณานุกรม ใชขนาด ๒๐ ตัวหนา หัวขอสําคัญ เชน ๑.๑, ๒.๑, ๓.๑, ...
ใช ข นาด ๑๘ ตั ว หนา สั ญ ลั ก ษณ และสมการ ให พิ ม พ โ ดยใช รู ป แบบเดี ย วกั น ทั้ ง เล ม ปกนอก ปกใน
(ดูรายละเอียดในตัวอยาง)
๒.๑.๑.๑ ใชกระดาษขนาด A4 (๒๑๐ x ๒๙๗ ม.ม. หรือ ๘.๒๗ x ๑๑.๖๙ นิ้ว)
๒.๑.๑.๒ การเวนระยะในการพิมพหลังเครื่องหมายวรรคตอน มีดังนี้
ก. หลังเครื่องหมายมหัพภาค (. Period)
เวน ๒ เคาะ
ข. หลังเครื่องหมายจุลภาค (, comma)
เวน ๑ เคาะ
ค. หลังเครื่องหมายอัฒภาค (; semi – colon) เวน ๑ เคาะ
ง. หลังเครื่องหมายทวิภาค (: colon)
เวน ๑ เคาะ
จ. กอนและหลังเครื่องหมายนขลิขิต ( () )
เวน ๑ เคาะ
ฉ. การเวนวรรคระหวางคํา
เวน ๑ เคาะ
ช. การเวนวรรคระหวางประโยค
เวน ๒ เคาะ
๒.๑.๒ กําหนดกรอบการพิมพ
๒.๑.๒.๑ หัวกระดาษใหเวนไว ๑.๕ นิ้ว ยกเวนหนาที่ขึ้นบทใหมของแตละบทใหเวนไว ๒ นิ้ว
๒.๑.๒.๒ ขอบลางเวนไว ๑ นิ้ว
๒.๑.๒.๓ หนาดานซาย ขอบซาย เวนไว ๑ นิ้ว และขอบขวา เวนไว ๑.๕ นิ้ว

- ๑๑๗ ๒.๑.๒.๔ หนาดานขวา ขอบซาย เวนไว ๑.๕ นิ้ว และขอบขวา เวนไว ๑ นิ้ว
๒.๑.๒.๕ จัดขอความในหนาเดียวกันใหดานซายตรงขอบซาย และดานขวาตรงขอบขวา
๒.๑.๓ การลําดับหนา
๒.๑.๓.๑ ในการลําดั บหนาสวนนําทั้งหมด ได แก คํานํา สารบัญ ให ใช ตัวอักษร ก ข ค ง....
ตามลําดับในภาษาไทย
๒.๑.๓.๒ หนาแรกของบทในสวนเนื้อหา บรรณานุกรม และภาคผนวกแตละภาคผนวก
ไมตองใสเลขกํากับหนา แตใหนับจํานวนหนารวมไปดวย ทั้งนี้ตองใชตัวเลขแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม
๒.๑.๓.๓ เลขกํากับหนาหรืออักษรกํากับหนา สําหรับหนาดานขวาใหพิมพหางจากริม
กระดาษสวนบนและขอบขวา ๑ นิ้ว สํ าหรับหนาดานซายใหพิมพ หางจากริมกระดาษสวนบน ๑ นิ้ว และ
ขอบซาย ๑ นิ้ว
๒.๑.๔ การแบงบท
เมื่อเริ่มบทใหมตองขึ้นหนาใหมเสมอ และมีเลขกํากับบท (เลือกใชเลขไทย หรือเลขอารบิค
เพียงอยางเดียวตลอดทั้งเลม) ใหพิมพคําวา “บทที่” ไวตรงกลางสวนบนของหนากระดาษต่ําจากของกระดาษ
ระยะ ๒ นิ้ว (ตัวอักษรขนาด ๒๐ ตัวหนา) สวน “ชื่อบท” ใหพิมพบรรทัดตอมา (กด Enter ๑ ครั้ง จากบรรทัด
บทที่) ไวตรงกลางหนากระดาษไมตองขีดเสนใต (อักษรขนาด ๒๐ ตัวหนา) หากมีภาษาตางประเทศกํากับ
ชื่อบท ใหพิมพในวงเล็บบรรทัดตอมา (กด Enter ๑ ครั้ง จากบรรทัดชื่อบท) ตรงกลางหนากระดาษ ไมตอง
ขีดเสนใต (ตัวอักษรขนาด ๒๐ ตัวหนา) หลังจากนั้นใหเวน ๑ บรรทัด (กด Enter ๒ ครั้ง จากบรรทัดชื่อบท
หรือบรรทัดภาษาตางประเทศ (ถามี) แลวจึงเริ่มพิมพเนื้อหาของบทนั้นตอไป แตถามีการกลาวนํากอนที่จะเริ่ม
หัวขอสําคัญแรกในบทใหเริ่มพิมพยอหนาหางจากกรอบการพิมพซาย ๑ นิ้ว (หางจากขอบกระดาษ ๒.๕ นิ้ว)
๒.๑.๕ หัวขอในบท
หัวขอในแตละบทที่จะพิมพนั้น ผูเขียนจะตองพิจารณาวาสวนใดเปนหัวขอสําคัญ สวนใด
เปนหัวขอยอย และสวนใดเปนหัวขอยอยลงไปอีก เพื่อใหมีการเนนในสวนนั้น ๆ ลงไปในแบบพิมพ โดยอาจจะ
ใชตัวเลขหรือตัวอักษรกํากับก็ได
๒.๕.๑.๑ การพิมพหัวขอสําคัญใหพิมพตัวเลขตัวแรกของหัวขอสําคัญชิดขอบของกรอบ
การพิมพดานซาย เปนตัวเลขเดียวกับตัวเลขของบทที่ เชน บทที่ ๒ จะมีหัวขอสําคัญขอแรก เริ่มจาก ๒.๑ และ
เวนไว ๑ ตัวอักษร (๒ เคาะ) กอนพิมพอักษรตัวแรก (ขนาด ๑๘ ตัวหนา)
๒.๕.๑.๒ การพิมพยอหนาแรกของบรรทัดตอจากหัวขอสําคัญ เชน ๒.๑ ใหเริ่มพิมพ
อักษรตัวแรกตรงกับอักษรตัวแรกของหัวขอ
๒.๕.๑.๓ การพิมพหัวขอยอยจากหัวขอสําคัญ เชน ๒.๑.๑ ใหพิมพตัวเลขตัวแรกตรงกับ
ตัวอักษรตัวแรกของหัวขอสําคัญ และเวนไว ๒ ตัวอักษร (๒ เคาะ) กอนพิมพอักษรตัวแรก (ถาหัวขอนี้เปน
หัวขอสําคัญอาจใชขนาด ๑๖ ตัวหนา เพื่อเนนที่หัวขอก็ได
๒.๕.๑.๔ การพิมพหัวขอยอยตอจากหัวขอ ๒.๑.๑ เชน ๒.๑.๑.๑, ๒.๑.๑.๒ ฯลฯ ใหพิมพ
ตัวเลขตัวแรกตรงกับตัวอักษรตัวแรกของหัวขอ ๒.๑.๑ และเวนไวสองตัวอักษร (๒ เคาะ) กอนพิมพตัวอักษรตัวแรก
๒.๕.๑.๕ การพิมพหัวขอยอยตอจากหัวขอ ๒.๑.๑.๑, ๒.๑.๑.๒ ฯลฯ อาจใชอักษร ก.
,ข.,ค. หรือตัวเลขที่มีวงเล็บ เชน (๑), ๑) ฯลฯ โดยพิมพตัว ก.,ข. หรือตัวเลขดังกลาวใหตรงกับตัวอักษรตัวแรก
ของหัวขอ ๒.๑.๑.๑ และเวนไวสองตัวอักษร (๒ เคาะ) กอนพิมพตัวอักษรตัวแรก
๒.๕.๑.๖ การพิมพยอหนาภายในหัวขออื่น ๆ ทุกหัวขอ ใหพิมพตรงกับอักษรตัวแรกของหัวขอนั้น ๆ

- ๑๑๘ ๒.๕.๑.๗ ถาขอความของหัวขอแตละหัวขอมีความยาวเกิน ๑ บรรทัด ใหพิมพสวนเกินใน
บรรทัดตอมา ตรงกับอักษรตัวแรกของขอความในหัวขอนั้น ๆ
๒.๕.๑.๘ หากมีจํานวนนับในหัวขอใด ๆ ใหใชตัวเลข โดยพิมพตัวเลขใหตรงกับอักษรตัว
แรกของหัวขอ เชน
(๑) ประเทศไทย มี ๗๖ จังหวัด คือ
๑. กรุงเทพมหานคร
๒. กระบี่
.
.
.
๗๖. อุตรดิตถ
๒.๑.๖ แบบฝกหัดทายบท
การพิมพแบบฝกหัดทายบท ใหพิมพคําวา “แบบฝกหัดบทที่ ...” ไวตรงกลางสวนบนของ
หนากระดาษ ต่ําจากขอบกระดาษระยะ ๑.๕ นิ้ว (ตัวอักษรขนาด ๑๘ ตัวหนา)
การพิมพเลขกํากับขอในแบบฝกหัดทายบท ใหใชตัวเลข ๑, ๒, ๓ ฯลฯ
๒.๑.๗ เลขกํากับสมการ
ในการพิ ม พ เ ลขกํ า กั บ สมการ หากสมการอยู ใ นบทใด ให ใ ช เ ลขกํ า กั บ บทคั่ น ด ว ย
เครื่องหมายมหัพภาค แลวตามดวยเลขลําดับที่สมการ ทั้งหมดอยูในวงเล็บ เชน เลขกํากับสมการในบทที่ ๒
สมการที่ ๑, ๒, ๓ คือ (๒.๑), (๒.๒), (๒.๓),... เปนตน โดยใหพิมพเลขกํากับสมการชิดขอบขวา
๒.๑.๘ การใชภาษาไทยแทนภาษาตางประเทศ
การใช ภ าษาไทยแทนภาษาตางประเทศในผลงานทางวิช าการ ใหใชศัพทบัญ ญัติตาม
ราชบัณฑิตยสถานเปนหลัก ในกรณีที่ราชบัณฑิตยสถานมิไดบัญญัติไว ใหดําเนินการดังตอไปนี้
๒.๑.๘.๑ บัญญัติศัพทขึ้นใชแทน เชน คานิยม แทนคําวา value ประสบการณ แทนคําวา
experience บูรณาการ แทนคําวา integration เปนตน
๒.๑.๘.๒ ทับศัพท โดยนําคําภาษานั้นมาเทียบเสียงเขียนเปนภาษาไทย และออกเสียงเปน
ภาษาไทย คําเหลานี้ ใชกันมาจนคุน จนกลายเปนภาษาไทย ได แก ชื่อประเทศ ชื่อเมือง ชื่อบุคคล แรธาตุ
สิ่งของ ฯลฯ เชน อเมริกัน ปารีส ไอนสไตน แคลเซียม พลาสติก เซต เปนตน
หากเปนคําศัพทที่ไมคุนเคยหรือตองการอธิบายใหชัดเจนขึ้น ใหพิมพภาษาตางประเทศ
กํากับไวในวงเล็บเพิ่มเติม เชน สารบัญ (Table of contents) กายวิภาควิทยาของมือ (Anatomy of Human
Hand) คารติเลจ เอนด เพลทส (cartilage end plates) ตอมหมวกไต (Adrenal gland) เปนตน
๒.๑.๘.๓ ใชคําแปลเทียบใหตรงกับความหมายเดิม เชน วัยรุน แปลจาก Adolescence
การวัด แปลจาก Measurement การประเมิน แปลมาจาก evaluation เปนตน
๒.๑.๘.๔ ใชศัพทภาษาไทยที่มีอยูแลวโดยไมตองบัญญัติศัพทใหม เชน ยาระบาย คือ
laxatives ทองรวง คือ diarrhea เปนตน
๒.๑.๘.๕ การพิมพภาษาตางประเทศกํากับในวงเล็บ ไมมีกฎเกณฑที่แนนอนวาจะตอง
พิมพในลักษณะใด แตตองพิมพในรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม และใหพิมพกํากับในครั้งแรกที่มีคําศัพทนั้น
ปรากฏในผลงาน ครั้งตอไปไมตองพิมพอีก

- ๑๑๙ ๒.๑.๙ การเนนคํา
การเนนคําในเนื้อหา ไมมีกฎเกณฑที่แนนอนวาตองพิมพในลักษณะใด แตตองพิมพใน
รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม
๒.๑.๑๐ ต องเขียนใหถูกต องตามหลักการใชภาษา เชน การเวนวรรค การใชลักษณะนาม
การเขียนคํายอ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และเครื่องหมายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน
๓. การอางอิง
การอางอิงมี ๒ ประเภท คือ การอางอิงแทรกในเนื้อหาและการอางอิงในสวนบรรณานุกรม
๓.๑ การอางอิงแทรกในสวนเนื้อหา เปนการระบุแหลงที่มาของขอมูล ซึ่งยกมาสนับสนุนแนวความคิด
ที่กําลังกลาวถึงในขณะนั้น ใหเลือกใชไดทั้งระบบ นาม-ป หรือระบบตัวเลข แตเมื่อใชวิธีการอางอิงแบบใดแลว
ใหใชวิธีนั้นตลอดทั้งเลม รายละเอียดดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ระบบนาม–ป ถ า ผูแตงเปน ชาวไทย ใหร ะบุชื่อ-สกุล ถาเปน ชาวตางประเทศใหร ะบุ
นามสกุลเทานั้น แลวตามดวยปที่พิมพและเลขหนา (ถาเปนการอางอิงงานในลักษณะของการสรุปเนื้อหาหรือ
แนวความคิดทั้งหมดของชิ้นงานนั้น อาจไมตองระบุเลขหนาก็ได) แบงเปน ๓ กรณี ดังนี้
(๑) หากใช ร ะบบนาม-ป ก อ นการอ า งอิ ง ข อ มู ล ให ชื่ อ ผู แ ต ง อยู น อกเครื่ อ งหมาย
นขลิขิต เชน จรูญ สุภาพ (๒๕๑๔: ๑๐๙ - ๑๑๐) อธิบายวา กระบวนการทางการเมืองเปนวิธีการใชอํานาจ
ทางการเมือง เปนตน
(๒) หากใชระบบนามปตามหลังการอางอิงขอมูล ใหชื่อผูแตง ปที่พิมพ และเลขหนา
อยูภายในเครื่องหมาย นขลิขิต เชน (นงเยาว พีระตานนท, ๒๕๔๕: ๒๓)
(๓) หากเปนการอางอิงที่ไมใชเอกสารเอกสารตนฉบับโดยตรง ใหใชคําวา “อางถึงใน”
เชน (บลูม, ๑๙๕๖ อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, ๒๕๔๘)
๓.๑.๒ ระบบตั วเลข จะตองระบุหมายเลขตามลําดับ เอกสารที่อางอิงกอนหลังทายขอความ
ที่อางอิง เชน โมเดลของ Kronig – Penny(2) เมื่อไดกําหนดมายเลขใดใหเอกสารใดแลว ทุกครั้งที่อางอิง
เอกสารเดิมซ้ําตามที่ตาง ๆ ของเนื้อหา จะตองใชหมายเลขเดิมที่กําหนดไวขึ้นไวแลวสําหรับเอกสารนั้น ๆ และ
ใหเขียนเอกสารอางอิงในบรรณานุกรมเรียงลําดับตามตัวเลขที่อางอิงในเนื้อหา วิธีนี้บรรณานุกรมจะไมเรียง
ตามตั ว อักษรชื่ อผู แต ง แต จ ะเรี ย งตามหมายเลขแทน ผูอานไมมีโ อกาสทราบว ารายละเอีย ดของเอกสาร
หมายเลขนั้นคืออะไร ตองพลิกไปดูที่หนาบรรณานุกรม
๓.๒ การอางอิงในสวนบรรณานุกรม เปนการระบุแหลงที่มาของขอมูลทั้งหมดที่นํามาใชอางอิง
ในผลงานนั้น ถาผูเขียนใชการอางอิงแทรกเนื้อหาระบบนาม-ป บรรณานุกรมจะเรียงตามตัวอักษรชื่อผูแตง
(ก – ฮ) โดยเริ่มจากภาษาไทย ตามดวยภาษาอังกฤษ (A – Z) แตถาผูเขียนอางอิงโดยใชระบบตังเลข
บรรณานุ กรม จะเรี ย งตามตั ว เลขนอยไปมาก ผูเขีย นผลงานสามารถศึกษารายละเอีย ดเพิ่มเติมเกี่ย วกั บ
หลักการเขียนบรรณานุกรมที่เปนมาตรฐานสากลได เชน การอางอิงตามระบบ APA 6th Edition (American
Psychological Association) หรืออางอิงตาม อทร.๘๐๐๗ การเรียบเรียงเอกสารวิจัย
๔. ภาคผนวก
เปนสวนประกอบที่เพิ่มเติมเขามา เพื่อชวยใหเขาใจเรื่องราวของการเขียนเอกสารไดดียิ่งขึ้น หรือ
เปนประโยชนแกผูอื่นนอกเหนือจากตัวเนื้อเรื่อง แตไมเหมาะที่จะรวมไวในสวนของเนื้อหาเอกสาร เชน สวนที่
เปนตาราง คําอธิบายเพิ่มเติมทางวิชาการ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ โจทยสถานการณ ตัวอยางประกอบ
เนื้อหา และขอมูลบางอยางที่หาไดยาก เปนตน

- ๑๒๐ ๕. ภาพประกอบ
รู ป ประกอบต า ง ๆ ควรจั ดวางในตํา แหนงที่ เหมาะสมกั บ คํ าอธิ บ าย และเขีย นด ว ยความประณี ต
หากไมเหมาะสมที่จะนําไปไวในสวนของเนื้อหา ใหนําไปไวในสวนภาคผนวกแทน โดยภาพประกอบใชไดทั้ง
ภาพสีและขาวดํา
๖. การเขาเลม
การเขาเลมเอกสารผลงานทางวิชาการ ดังนี้
๖.๑ ปกนอก จะตองมีสัญลักษณของโรงเรียนนายเรือ พิมพชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง (ยศเต็ม) วุฒิการศึกษา
เต็ มทุ กวุ ฒิการศึกษาที่ ได รับ ฝ ายศึกษา โรงเรีย นนายเรื อ สว นที่สั นปกนอกให พิมพชื่อเรื่ อง และชื่อผูแต ง
(ถาสามารถพิมพได ; ยศเต็ม) ปกนอกใชกระดาษแข็งหนา สีกรมทา พิมพดวยอักษรสีเหลือง
ในการพิ ม พ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ให พิ ม พ ทุก วุ ฒิ การศึ ก ษาเต็ ม พร อ มทั้ ง ระบุส าขาวิ ช าในวงเล็ บ
(ถามี) หรือพิมพวุฒิการศึกษาตามที่ระบุในใบปริญญาบัตร
เชน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟา)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
๖.๒ ปกใน อยูถัดจากปกนอก มีขอความเหมือนปกใน แตไมตองมีเครื่องหมายสัญลักษณหนวยของ
โรงเรียนนายเรือ (ตราสามสมอ)
๖.๓ สวนอื่น ๆ ของเอกสารตอจากปกในใหเปนไปตามตัวอยางในตัวอยางการเขียนสวนประกอบ
ของตําราหรือหนังสือ รายละเอียดดังตอไปนี้

- ๑๒๑ -

ตัวอยาง
การเขียนสวนประกอบของตํารา/หนังสือ
ตัวอยางสันปก
๐.๕ นิ้ว

ชื่อเรื่อง

Font Thai Sarabun ๒๔-๒๘ ใหพอเหมาะ

ยศเต็ม ชื่อ สกุล

๐.๕ นิ้ว

- ๑๒๒ -

หางจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว
ตัวอยางปกนอก

[ชื่อเรื่อง]

(font Thai Sarabun PSK, size 30; รูปแบบตัวหนา)

[เรียบเรียงโดย]

(font Thai Sarabun PSK, size 24; รูปแบบตัวปกติ)

[ยศเต็ม ชื่อ สกุล]

(font Thai Sarabun PSK, size 28; รูปแบบ ตัวปกติ)

[วุฒิการศึกษาที่ไดรับ พิมพตามใบปริญญาบัตร]
(font Thai Sarabun PSK, size 20; รูปแบบปกติ)

ฝายศึกษา
โรงเรียนนายเรือ

(font Thai Sarabun PSK, size 20; รูปแบบปกติ)
หางจากขอบลาง ๑.๕ นิ้ว

- ๑๒๓ -

หางจากขอบบน ๓.๕ นิ้ว
ตัวอยางปกใน

[ชื่อเรื่อง]

(font Thai Sarabun PSK, size 30; รูปแบบตัวหนา)

[เรียบเรียงโดย]

(font Thai Sarabun PSK, size 24; รูปแบบตัวปกติ)

[ยศเต็ม ชื่อ สกุล]

(font Thai Sarabun PSK, size 28; รูปแบบ ตัวปกติ)

[วุฒิการศึกษาที่ไดรับ พิทพตามใบปริญญาบัตร]
(font Thai Sarabun PSK, size 20; รูปแบบปกติ)

ฝายศึกษา
โรงเรียนนายเรือ

(font Thai Sarabun PSK, size 20; รูปแบบปกติ)
หางจากขอบลาง ๑.๕ นิ้ว

- ๑๒๔ -

หางจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว

คํานํา (ขนาด ๒๐ ตัวหนา)

(เวน ๑ บรรทัด)
เริ่มพิมพยอหนาหางจากกรอบการพิมพ ๑ นิ้ว

(เวน ๑ บรรทัด)

[ยศเต็ม ชื่อ สกุล]
[ตําแหนง]
ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

- ๑๒๕ -

หางจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว

สารบัญ (ขนาด ๒๐ ตัวหนา)
หนา
ก
ข
ค
ง
๑
๑

คํานํา
สารบัญ
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง
บทที่ ๑ ชื่อบท
๑.๑ ชื่อหัวขอสําคัญ
๑.๒ ชื่อหัวขอสําคัญ
แบบฝกหัดบทที่ ๑

บทที่ ๒ ชื่อบท
๒.๑ ชื่อหัวขอสําคัญ
๒.๒ ชื่อหัวขอสําคัญ
แบบฝกหัดบทที่ ๒

บทที่ ๓ ชื่อบท
๓.๑ ชื่อหัวขอสําคัญ
๓.๒ ชื่อหัวขอสําคัญ
แบบฝกหัดบทที่ ๓

บทที่ ๔ ชื่อบท
๔.๑ ชื่อหัวขอสําคัญ
๔.๒ ชื่อหัวขอสําคัญ
แบบฝกหัดบทที่ ๔
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ผนวก ก
ผนวก ข

หางจากขอบบน ๒.๐ นิ้ว

- ๑๒๖ -

บทที่ ๑ (ขนาด ๒๐ ตัวหนา)
ชื่อบท
(ภาษาตางประเทศ) (ถามี)

๒.๕ นิ้ว

(เวน ๑ บรรทัด)
ยอหนาแรกถาไมมีหัวขอใหพิมพหางจากกรอบการพิมพ ๒.๕นิ้ว
(เวน ๑ บรรทัด)
๑ นิ้ว
๑.๑ ตําแหนงการพิมพหัวขอ (Thai Sarabun PSK, size 18)
๑.๕ นิ้ว ยอหนาตรงกับอักษรตัวแรกของหัวขอ (Thai Sarabun PSK, size 16) ใชขนาดตัวอักษร
เดียวกันกับขนาดหัวขอยอยอื่น ๆ ทั้งหมด
๑.๑.๑ หัวขอยอย (จะเนนหัวขอหรือไมก็ได)
เริ่มยอหนา (ถามี)
๑.๑.๑.๑ หัวขอยอย
๑.๑.๑.๒ หัวขอยอย
เริ่มยอหนา (ถามี)
๑) หัวขอยอย
๒) หัวขอยอย
๑.๑.๒ ถาขอความของหัวขอใดมีความยาวเกิน ๑ บรรทัด ใหพิมพสวนที่เกินในบรรทัดตอมา
ตรงกับอักษรตัวแรกของหัวขอนั้น

หางจากขอบลาง ๑ นิ้ว

- ๑๒๗ หน า อื่ น ๆ ที่ ไ ม ใ ช ห น า ของบทที่ หน า ด า นขวา พิ ม พ เ ว น จากขอบกระดาษขอบบนและ
ขอบซาย ๑.๕ นิ้ว ขอบขวา ๑ นิ้ว หนาดานซาย พิมพเวนจากขอบกระดาษขอบบนและขอบขวา ๑.๕ นิ้ว
ขอบซาย ๑ นิ้ว
ตําแหนงเลขกํากับหนาดานขวา หางจากขอบบนและขอบขวา ๑ นิ้ว เลขกํากับหนาดานซาย
หางจากขอบบนและขอบวาย ๑ นิ้ว
หนาดานซาย
๑ นิ้ว
๑.๕ นิ้ว

๓๒
๐.๕ นิ้ว

๑.๕ นิ้ว

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑ นิ้ว
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑ นิ้ว

หนาดานขวา
๑ นิ้ว
๑.๕ นิ้ว

๓๒
๐.๕ นิ้ว

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑.๕ นิ้ว

๑ นิ้ว

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑ นิ้ว

- ๑๒๘ ตัวอยางภาพ

ภาพที่ ๕.๑ กราฟแสดความสัมพันธระหวางความเคน - ความเครียด
ที่มา: (Philip Fargari, 2009)
ตัวอยางตาราง
ตารางที่ ๕.๑ ตัวอยางการวิเคราะหคาเฉลี่ยเลขคณิตกรณีขอมูลแจกแจงแบบเปนกลุม
คะแนน
๑๐ - ๑๔
๑๕ - ๑๙
๒๐ - ๒๔
๒๕ - ๒๙
๓๐ - ๓๔
๓๕ - ๓๙
๔๐ - ๔๔
๔๕ - ๔๙
๕๐ - ๕๔
๕๕ - ๕๙
รวม

ความถี่ (f)
๒
๓
๓
๔
๖
๓
๒
๒
๑
๑
N = ๒๗

จุดกึ่งกลางชั้น (Xi)
๑๒
๑๗
๒๒
๒๗
๓๒
๓๗
๔๒
๔๗
๕๒
๕๗

fiXi
๒๔
๕๑
๖๖
๑๐๘
๑๙๒
๑๑๑
๘๔
๙๔
๕๒
๕๗
∑fiXi = ๘๓๙

ตัวอยางการเขียนสมการ
สูตร

µ=

สูตร

X =

∑ Xi

N
∑ Xi

n

(๕.๑)
(๕.๒)

- ๑๒๙ -

บรรณานุกรม [font size 20 ตัวหนา]
กมลวรรณ ตังธนกานนท. (๒๕๕๘). ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
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- ๑๓๐ -

ภาคผนวก
[ขนาด ๓๒ ตัวหนา]

- ๑๓๑ -

ผนวก ก ตัวอยางขอสอบประเภทเลือกตอบ [font size 18 ตัวหนา]
วิชาครูทหาร
สําหรับนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๓
ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๑

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

คําชี้แจงในการทําขอสอบ
การสอบปลายภาควิ ช าครู ท หารสํ า หรั บ นั ก เรี ย นนายเรื อ ชั้ น ป ที่ ๓ ประจํ าป ก ารศึ กษา ๒๕๖๑
มีรายละเอียดดังนี้
๑. ขอสอบมีจํานวน ๑๐ หนา
๒. ขอสอบชนิดหลายตัวเลือก จํานวน ๕๐ ขอ
๓. หามนําเอกสาร หรือตําราใด ๆ เขาหองสอบ
๔. วิ ธี การเขี ย นตอบ ให ใชป ากกาทําเครื่องหมาย  ตั ว เลื อกที่ ถู กต องในกระดาษคํ าตอบ
ที่กําหนดใหเพียงคําตอบเดียว
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว (ขอละ ๑ คะแนน)
๑. แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnosis) ใหประโยชนในดานใด
ก. ชวยใหการวัดไดละเอียดรอบครอบ
ข. ชวยใหครูรูวาใครเดน-ดอยอะไร
ค. ชวยใหครูเปรียบเทียบนักเรียนในชั้น
ง. ชวยใหผูบริหารพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
๒. ถาครูผูสอนตองการนําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปจัดลําดับที่ของผูเขาสอบควรเลือกใช
แบบทดสอบตามขอใด
ก. แบบสอบอิงกลุม
ข. แบบสอบอิงเกณฑ
ค. แบบสอบการคัดเลือกผูเรียน
ง. แบบสอบเปรียบเทียบพัฒนาการ

ฯลฯ

ผนวก ซ

การจัดทําเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน

- ๑๓๓ -

ผนวก ซ
การจัดทําเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน
เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนเปนเอกสารบังคับที่ใชประกอบการประเมินผลการสอน
ของผูเสนอผลงาน ซึ่งมีรายละเอียดการจัดทําปกนอก ปกใน คํานํา และสารบัญ ดังนี้
๑. ปกนอก
ปกนอกประกอบดวยขอความตางๆ ดังนี้
๑.๑ ข อ ความส ว นบนสุ ด ให พิ มพ คํา วา “เอกสารประกอบการสอน” บรรทัด ตอ มา ให พิ ม พ
ชื่อรายวิชา โดยใชตัวอักษรตัวหนา ขนาด ๒๔ พอยต
๑.๒ ขอความสวนกลางหนากระดาษ ใหพิมพชื่อผูแตง (ยศ-ชื่อ-สกุล กรณีที่มีตําแหนงทางวิชาการ
ใหระบุดวย) โดยใชตัวอักษรตัวหนา ขนาด ๒๐ พอยต
๑.๓ ขอความสวนลาง ใหพิมพชื่อกองวิชาตนสังกัด และปที่จัดทําโดยระบุเฉพาะเลข พ.ศ. เชน ๒๕๖๑)
ตัวอยาง ปกนอกของเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน
วิชา การออกแบบเครื่องจักรกล

น.อ.ศ.ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ฝายศึกษา โรงเรียนายเรือ
๒๕๖๑

- ๑๓๔ ๒. ปกใน
ปกในประกอบดวยขอความตางๆ ดังนี้
๒.๑ ขอความสวนบนสุ ด ใหพิมพ คําว า “เอกสารประกอบการสอน” บรรทัดตอมาใหพิมพชื่ อ
รายวิชา โดยใชตัวอักษรตัวหนา ขนาด ๒๔ พอยต
๒.๒ ขอความสวนกลางหนากระดาษ ใหพิมพชื่อผูแตง (ยศ-ชื่อ-สกุล กรณีที่มีตําแหนงทางวิชาการ
ใหระบุดวย) และบรรทัดถัดมาใหระบุคุณวุฒิสูงสุด โดยใชตัวอักษรตัวหนา ขนาด ๒๐ พอยต
๒.๓ ขอความสวนลาง ใหพิมพชื่อกองวิชาตนสังกัด และปที่จัดทําโดยระบุเฉพาะเลข พ.ศ. เชน ๒๕๖๑)
ตัวอยาง ปกในของเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน
วิชา การออกแบบเครื่องจักรกล

น.อ.ศ.ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต
Master of Science in Engineering Science

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ฝายศึกษา โรงเรียนายเรือ
๒๕๖๑

- ๑๓๕ ๓. คํานํา
ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ
๓.๑ ให พิมพ คํา ว า “คํ า นํ า ” อยูกึ่ง กลางหนากระดาษบรรทัดแรก โดยใช ตั ว อั กษรตัว หนา
ขนาด ๒๔ พอยต
๓.๒ เนื้อความจะตองกลาวอางอิงถึงรหัสวิชาและชื่อวิชาตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ โดยใช
ตัวอักษรธรรมดา ขนาด ๑๖ พอยต
๓.๓ เนื้อความควรเขียนประมาณ ๓ ยอหนา โดยกลาวถึง ความสําคัญ ความจําเปน จุดมุงหมาย
ในการเรียนการสอนของรายวิชา สาระสํ าคัญของวิชา และประโยชนที่ไดจ ากการจัดทําเอกสารประกอบ
การสอน ใชตัวอักษร ขนาด ๑๖ พอยต
๓.๔ ยศ-ชื่อ-สกุล ของผูจัดทําเอกสารประกอบการสอน ใชตัวอักษร ขนาด ๑๖ พอยต
๓.๕ เดือนและป ที่จัดทําเอกสารประกอบการสอน ใชตัวอักษร ขนาด ๑๖ พอยต
ตัวอยาง คํานําของเอกสารประกอบการสอน

คํานํา
เวน ๓ บรรทัด (ใชตัวอักษร ขนาด ๑๖ พอยต)
(ยอหนาที่ ๑ ควรเขียนดังนี้)
เอกสารประกอบการสอนวิชา ................... รหัส ........... สําหรับ นนร.
ชั้นปที่ ..... ตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ พ.ศ. .... การศึกษาวิชานี้
ผูเขียนมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถ (ผูเขียนควรกลาวถึงความสําคัญ
ความจําเปน และจุดมุงหมายในการเรียนโดยสรุป)
(ยอหนาที่ ๒ ควรเขียนดังนี้)
ผูเ ขียนไดแบงเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนเปน ...... บท ประกอบดวย
(ชื่อเรื่องแตละบท และสาระสําคัญโดยสรุป)
(ยอหนาที่ ๓ ควรเขียนดังนี้)
ผูเขียนหวังวาเอกสารประกอบการสอนเลมนี้จะชวยอํานวยประโยชนตอ
การเรียนการสอนวิชา ................ (ควรกลาวถึงประโยชนและกลาวขอบคุณ)
ยศ-ชื่อ-สกุล ผูเขียน
มกราคม ๒๕๖๑

- ๑๓๖ ๔. สารบัญ
สารบัญเปนสวนที่แสดงรายการหรือหัวขอตาง ๆ และมีเลขหนากํากับ โดยจัดเรียงตามลําดับของ
เลขหนา มีสวนประกอบดังนี้
๔.๑ ใหพิมพคําวา “สารบัญ” อยูกึ่งกลางหนากระดาษบรรทั ดแรก โดยใชตัวอักษรตั วหนา
ขนาด ๒๔ พอยต และใหเวนระยะ ๓ บรรทัด และพิมพคําวา “หนา” โดยพิมพชิดดานขวาใชตัวอักษรตัวหนา
ขนาด ๑๖ พอยต
๔.๒ สว นประกอบที่แสดงรายละเอียดในสารบัญ จะประกอบดวยรายการหัว เรื่องหลั กๆ และ
เลขหนา โดยเรีย งลําดับดังนี้ คํานํา สารบัญ แผนการสอนประจําวิ ชา หัวข อหลักในแตละบท แบบฝกหั ด
บรรณานุกรม และภาคผนวก (ถามี)
ตัวอยาง สารบัญของเอกสารประกอบการสอน

สารบัญ
เวน ๓ บรรทัด (ใชตัวอักษร ขนาด ๑๖ พอยต)
คํานํา
สารบัญ
แผนการสอนประจําวิชา
บทที่ ๑ ................................
๑.๑ ...............................
๑.๒ ................................
แบบฝกหัดบทที่ ๑
บทที่ ๒ ................................
๒.๑ ...............................
๒.๒ ................................
แบบฝกหัดบทที่ ๒
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บรรณานุกรม
ภาคผนวก
หมายเหตุ
1) หมายเลขหัวขอหลักของแตละบท อาจจะมีหรือไมมีก็ได ขึ้นอยูกับเนื้อหาที่เขียนภายในบทวามีหรือไม
2) หนาสารบัญใหขึ้นหนาขวาเสมอ โดยใหนับเลขหนาตอจากคํานํา และจัดระบบหนาหลังในกรณีที่
มีสารบัญหลายหนา

