
 
 

แบบ กพอ.03 
 

แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

  
ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง......ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์...... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
โดยวิธี...ปกติ/พิเศษ....... 

ในสาขาวิชา…………………../อนุสาขาวิชา ........................... 
(เชี่ยวชาญ....................................) 

ของ (พระ/นาย/นาง/นางสาว)....................................... 
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา............................................... 

คณะ/วิทยาลัย.......................................มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
-------------------------------- 

 

๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด .............../.........ธันวาคม........./.............................. 
     ๑.๒ อายุ .................. ปี   พรรษา..................เบอร์โทร......................................................... 

     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด
ตามล าดับ และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

ล ำดับ คุณวุฒิ ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ชือ่สถำนศึกษำ ประเทศ 

๑     

๒     

๓     

๔     

 

  
          ๑.๓.๕   (ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ  ให้ระบุหัวข้อ
เรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย) 
 

 
 



 
 

๒. ประวัติการท างาน 
   ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งอาจารย์............. ภาควิชา/สาขาวิชา................   คณะ/วิทยาลัย.............
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...................... จากสัญญาจ้างบุคลากรประจ า เลขที่ ........................ 
รับเงินเดือน..........................................บาท 

 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่.... ..................... เมื่อวันที่........
เดือน..............................พ.ศ. ...... 

 ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา.......... .............................           
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่..........................เม่ือวันท่ี................เดือน..........................พ.ศ. ........  

 ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา................           
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่...........................................เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. . .........    

 (ในกรณีที่เคยบรรจุเป็นบุคลากรในต าแหน่งอ่ืน หรือที่เคยบรรจุและแต่งตั้งหรือแต่งตั้งให้เข้าท างานใน
ต าแหน่งอาจารย์ประจ า/อาจารย์พิเศษในสังกัดอ่ืน ให้ระบุต าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่งนั้น
ด้วย) 
            อายุการท างาน ............. ปี .................. เดือน  เป็นอาจารย์พิเศษเมื่อเดือน ............ พ.ศ. ....  
      ๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 

 ๒.๕.๑ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการ  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่ ...................... วันที่  .................เดือน......................พ.ศ. ....   

        ๒.๕.๒ เป็นที่ปรึกษา/อาจารย์พิเศษ โครงการหลักสูตร.......................................... 

        ๒.๕.๓ เป็นคณะกรรมการบริหารและร่างหลักสูตรหลักสูตรใหม่ ....................................... 

       ๒.๖ เป็น......................................................................................................................... ......................              

        ๒.๗. เป็น.............................................................................. ................................................................. 

        ๒.๘ เป็น............................................................................................................................. .................. 

๒.๙ เป็น...............................................................................................................................................  
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 

       ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 

ระดับท่ีสอน 
รำยวิชำที่สอน จ ำนวน

หน่วยกิต 
ช.ม./

สัปดำห์ 
ภำค/ปีกำรศึกษำ 

                      ปีกำรศึกษำ ...................... 
     
     
     
     



 
 

     
                  

   ปีกำรศึกษำ ............................... 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

                        ปีกำรศึกษำ ............... 
     

     

     

     

     

     

     
     

                      ปีกำรศึกษำ .......................... 
     
     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

 
 
 



 
 

 

      ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
๓.๒.๑ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 

ผู้ร่วมวิจัย 

 

๓.๒.๒ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย 

   

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 

ผู้ร่วมวิจัย 

 

      ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
ประเภทของกิจกรรม ปริมำณเวลำที่ใช้/สัปดำห์ 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
งำนที่รับผิดชอบ ปริมำณเวลำที่ใช้/สัปดำห์ 

งานวิชาการ 
  

 

งานให้ค าปรึกษา 
 

 

  
  
  

   
 
   ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
  งำนที่รับผิดชอบ ปริมำณที่ใช้/สัปดำห์ 
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

๔. เอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารค าสอนที่ใช้ในการประเมินผลการสอน     ..............................  
 ๔.๑  เอกสารประกอบการสอน  สอนรูป/คนเดียว  รวมจ านวน .............หน่วยกิต  โดยประกอบด้วย
รายวิชา ดังนี้ 

๑) รายวิชา  ................................................. รหัสวิชา ......................................................... 
              ระดับปริญญาตรี                  บัณฑิตศึกษา 
               จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคเรียน....................................ชัว่โมง 
  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ หรือภาคสนามทั้งรายวิชา..................ชัว่โมง 

๒) รายวิชา  ..................................................... รหัสวิชา ........................................................... 
              ระดับปริญญาตรี                  บัณฑิตศึกษา 
               จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคเรียน............................ชั่วโมง 
  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ หรือภาคสนามทั้งรายวิชา..................ชัว่โมง 
 
 ๔.๒ เอกสารค าสอน  สอนร่วม  รวมจ านวน ...............................หน่วยกิต  โดยประกอบด้วยรายวิชา 
ดังนี้ 

๑) รายวิชา  ................................................ รหัสวิชา .................................................. 
              ระดับปริญญาตรี                  บัณฑิตศึกษา 
               จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคเรียน..................................ชั่วโมง 
  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ หรือภาคสนามทั้งรายวิชา..................ชัว่โมง  

๒) รายวิชา  .............................................. รหสัวิชา ..................................................... 
              ระดับปริญญาตรี                  บัณฑิตศึกษา 
               จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคเรียน................................ชั่วโมง 
  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ หรือภาคสนามทั้งรายวิชา..................ชัว่โมง 
๕. ผลงานทางวิชาการ 
     ๕.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๕.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๕.๑.๑.๑  ….................................................................................................................  
........................................................................................................ .....................................................................  
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 



 
 

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

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
          ๕.๑.๑.๒ …......ไม่มี............................................................................................................ ..... 
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. .......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

          ๕.๑.๑.๓  …........................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 

  (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ                 
หรืองานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง โปรดระบุว่างานวิจัยตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด หรือมี
ความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลักในงานวิจัยเรื่องใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 ๕.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๕.๑.๒.๑ …......................................................................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๑.๒.๒ …...............................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ ............. 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. .......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๑.๒.๓  ….............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 



 
 

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

๕.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๕.๑.๓.๑  …............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๑.๓.๒  …..............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๑.๓.๓  …................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าห นดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 

๕.๑.๔ ต ารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 
  ๕.๑.๔.๑ .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 
 

  ๕.๑.๔.๒  …................................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   



 
 

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 

 
  ๕.๑.๔.๓ …............................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                     
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร 
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย)   

(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
     ๕.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๕.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๕.๒.๑.๑  ............................................................................................................................. ...... 

  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๒.๑.๒  ….............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๒.๑.๓  ….............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 



 
 

 ๕.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๕.๒.๒.๑  …..............…............................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... ... 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๒.๒.๒ …..............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 

  ๕.๒.๒.๓  …..............…............................................................................................................  
....................................................................................... ......................................................................................  
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

๕.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๕.๒.๓.๑  เรื่อง ................................................................................................................ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๒.๓.๒  …..............…............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๒.๓.๓  …............................................................................................................................. 



 
 

............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 ๕.๒.๔  ต าราหรือหนังสือ 
  ๕.๒.๔.๑  ….......................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๒.๔.๒  …............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๒.๔.๓  ….............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                     
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร               
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย)   

(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย)    

   
    ๕.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งศาสตราจารย์   
 ๕.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๕.๓.๑.๑  …...............…..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 



 
 

  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๓.๑.๒  …................……....................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๓.๑.๓  ….............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 

๕.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๕.๓.๒.๑  …..............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 

  ๕.๓.๒.๒  …..............................................................................................................................  
......................................................... ....................................................................................................................  
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 

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

  ๕.๓.๒.๓  …...............……….....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 



 
 

  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

๕.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 
  ๕.๓.๓.๑  …..............……..........................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... ....... 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๓.๓.๒  ….............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๓.๓.๓  ….............................................................................................................................  
................................................................................................................................................................. ............ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 
 

 ๕.๓.๔ ต าราหรือหนังสือ 
  ๕.๓.๔.๑  ….............................................................................................................................. 
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

  ๕.๓.๔.๒ …............................................................................................................................. . 
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 



 
 

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

  ๕.๓.๔.๓  …............................................................................................................................. . 
  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้   

เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง                     
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร 
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย)   

(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย) 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ...............................................................เจ้าของประวัติ 
                                   (                                               ) 
                           ต าแหน่ง.................................................................................... 
                               วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง............................................................. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

    ในสาขาวิชา ..................................................................................... 
โดยวิธี........................................................ 

ของ (พระ/นาย/นาง/นางสาว).................................................................. 
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา.................................................................................................. 

คณะ/วิทยาลัย................................…......มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.................... 
 
      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง................................ .....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) แล้วเห็นว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว……..................……...เป็นผู้มีคุณสมบัติ
.............................................. (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 
 
 

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

ต าแหน่ง……................................................... 
   (หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร) 

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

 
 

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ (คณบดีหรือผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย) 
 

               ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว ...............................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
.................................................(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)  ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
............(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์) 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................... 
  (..........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 

   (...........................................................) 
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ........ 

 



 
 

 

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลกำรสอน 
 
 

แบบประเมินผลกำรสอน 

กรรมกำรท่ำนที่ ๑ 

ปผ ๑ 

(แบบประเมินส าหรับอนุกรรมการ) 

 

ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน.................................................................................... ....................................  
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา................................................คณะ/วิทยาลัย…............................................................. 
เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.................................................................(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา...................................................... 
 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ระดับกำรประเมิน  

ข้อเสนอแนะ ดีมำก
(๔) 

ดี 
(๓) 

พอใช้
(๒) 

ควรปรับปรุง 
(๑) 

๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดย
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและ
คัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือ
ให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินได้
ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่ง
มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและกฎหมาย 

     

๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตาม
การสอนตลอดเวลา และให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้  เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง
สอดแทรกประสบการณ์ ใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียน
คิด ตอบค าถามให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน 

     

๓. มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถ
เสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้
ด้วยตัวเอง ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่ง
ความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learner) 

     

๔. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 

     



 
 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ระดับกำรประเมิน  

ข้อเสนอแนะ ดีมำก
(๔) 

ดี 
(๓) 

พอใช้
(๒) 

ควรปรับปรุง 
(๑) 

๕ .  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ม อ ง เ ห็ น
ความสัม พันธ์ ของวิ ชาที่ เ รี ยนกับวิ ชา อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง     

     

๖. มีความสามารถจัดให้ผู้ เรียนแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความ
เหมาะสม 

     

๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและ
อุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี 
สามารถจ าลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียน
เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 

     

๘. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์  ก า ร ร่ ว ม ง า น  ( interpersonal skill) 

ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา 
การปรับ(adaptability) และรับความคิดเห็น 

     

๙. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 

     

รวม      

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ = คะแนนรวม ๙ ข้อ 

                    ๙ 

  

 
 
 

..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                     (.......................................................) 
                                                                    ............../................../................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินผลกำรสอน  

กรรมกำรท่ำนที่ ๒ 

ปผ ๑ 

(แบบประเมินส าหรับอนุกรรมการ) 

 

ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน.................................................................................... ....................................  
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา................................................คณะ/วิทยาลัย…............................................................. 
เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.................................................................(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา...................................................... 
 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ระดับกำรประเมิน  

ข้อเสนอแนะ ดีมำก
(๔) 

ดี 
(๓) 

พอใช้
(๒) 

ควรปรับปรุง 
(๑) 

๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดย
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและ
คัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือ
ให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินได้
ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่ง
มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและกฎหมาย 

     

๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตาม
การสอนตลอดเวลา และให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้  เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง
สอดแทรกประสบการณ์ ใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียน
คิด ตอบค าถามให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน 

     

๓. มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถ
เสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้
ด้วยตัวเอง ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่ง
ความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learner) 

     

๔. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 

     

๕ .  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ม อ ง เ ห็ น
ความสัม พันธ์ ของวิ ชาที่ เ รี ยนกับวิ ชา อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง     

     



 
 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ระดับกำรประเมิน  

ข้อเสนอแนะ ดีมำก
(๔) 

ดี 
(๓) 

พอใช้
(๒) 

ควรปรับปรุง 
(๑) 

๖. มีความสามารถจัดให้ผู้ เรียนแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความ
เหมาะสม 

     

๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและ
อุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี 
สามารถจ าลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียน
เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 

     

๘. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์  ก า ร ร่ ว ม ง า น  ( interpersonal skill) 

ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา 
การปรับ(adaptability) และรับความคิดเห็น 

     

๙. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 

     

รวม      

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ = คะแนนรวม ๙ ข้อ 

                    ๙ 

  

 
 
 

..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                     (.......................................................) 
                                                                    ............../................../................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินผลกำรสอน  

กรรมกำรท่ำนที่ ๓ 

ปผ ๑ 

(แบบประเมินส าหรับอนุกรรมการ) 

ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน.................................................................................... ....................................  
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา................................................คณะ/วิทยาลัย…............................................................. 
เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.................................................................(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา...................................................... 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ระดับกำรประเมิน  

ข้อเสนอแนะ ดีมำก
(๔) 

ดี 
(๓) 

พอใช้
(๒) 

ควรปรับปรุง 
(๑) 

๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดย
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและ
คัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือ
ให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินได้
ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่ง
มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและกฎหมาย 

     

๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตาม
การสอนตลอดเวลา และให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้  เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง
สอดแทรกประสบการณ์ ใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียน
คิด ตอบค าถามให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน 

     

๓. มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถ
เสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้
ด้วยตัวเอง ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่ง
ความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learner) 

     

๔. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 

     

๕ .  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ม อ ง เ ห็ น
ความสัม พันธ์ ของวิ ชาที่ เ รี ยนกับวิ ชา อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง     

     



 
 

 

หัวข้อกำรประเมิน 
ระดับกำรประเมิน  

ข้อเสนอแนะ ดีมำก
(๔) 

ดี 
(๓) 

พอใช้
(๒) 

ควรปรับปรุง 
(๑) 

๖. มีความสามารถจัดให้ผู้ เรียนแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความ
เหมาะสม 

     

๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและ
อุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี 
สามารถจ าลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียน
เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 

     

๘. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์  ก า ร ร่ ว ม ง า น  ( interpersonal skill) 

ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา 
การปรับ(adaptability) และรับความคิดเห็น 

     

๙. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 

     

รวม      

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ = คะแนนรวม ๙ ข้อ 

                    ๙ 

  

 
 
 

..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                     (.......................................................) 
                                                                    ............../................../................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

แบบประเมินผลกำรสอน  
ปผ ๒ 

(แบบประเมินรวมของคณะอนุกรรมการ) 
 

ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน.................................................................................... ....................................  
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา................................................คณะ/วิทยาลัย…............................................................. 
เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.................................................................(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา...................................................... 
 

อนุกรรมกำร คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
๑  

๒  

๓  

คะแนนรวมอนุกรรมกำร ๑-๓ 

                                                     ๓ 

 

สรุปผลการประเมิน 
 คะแนน ๓.๖๐ - ๔.๐๐       (           ) อยู่ในระดับ เชี่ยวชาญ 
 คะแนน ๓.๐๑ - ๓.๕๙       (           ) อยู่ในระดับ ช านาญพิเศษ 
 คะแนน ๒.๕๐ - ๓.๐๐       (           ) อยู่ในระดับ ช านาญ 
 คะแนน ≤ ๒.๔๙         (           ) อยู่ในระดับ ไม่เข้าเกณฑ์การขอต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
โดยคิดเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นการตัดสินผล 
 

................................................................ประธานอนุกรรมการ                                                                    
(...............................................................) 

 

................................................................อนุกรรมการ                                                                    
(...............................................................) 

 

................................................................อนุกรรมการ                                                                    
(...............................................................) 

 

                    ............../................../................... 



 
 

 
แบบประเมินผลกำรสอน 

 

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่........./.............เมื่อวันที่.............. ซึ่งได้รับ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้
ประเมินผลการสอนรหัสวิชา........ ...................รายวิชา....................................... .......ของพระ/นาย/นาง/
นางสาว…................................... ..แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ.........................(ช านาญ/ช านาญ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ) ในการสอนโดยมีค่าเฉลี่ย.............. ..............................................(อยู่/ไม่อยู่) ในหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
         ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
       วันที่............เดือน...........................พ.ศ. .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อป ๑ หรือ อส ๑ 

(แบบประเมินส าหรับอนุกรรมการ) 

แบบประเมินเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรสอน  

กรรมกำรท่ำนที่ ๑ 
 

๑. ข้อมูลเบื้องต้น 
    ๑.๑ ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน.................................................................................... ..........................  

สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา.............................….............คณะ/วิทยาลัย…........................................เสนอขอ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง....................................... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) 
ในสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา..................................................................... 

๑.๒ ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
........................................………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………....……………………………………………………………………………………………………………. 

๒. หัวข้อและเกณฑ์กำรประเมิน 
       ค าอธิบายหัวข้อการประเมิน มีดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา หมายถึง เนื้อหา ทฤษฎี สูตร กฎ การทดลอง ข้อมูล  
การตีความหมาย หลักฐาน การอ้างอิงศักราช ฯลฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการของศาสตร์ในสาขานั้น ๆ และเป็นที่
ยอมรับกันในปัจจุบัน 

๒.๒ ความครอบคลุมรายวิชา หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนฉบับนั้น 
ครอบคลุมทุกหัวข้อที่เป็นสาระส าคัญของรายวิชาที่ผู้เสนอขอรับผิดชอบ 

๒.๓ การจัดล าดับเนื้อหา หมายถึง การจัดล าดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหาที่จะสอน ท าให้เข้าใจง่าย 
๒.๔ รูปแบบในการเขียน หมายถึง รูปแบบในการเขียนที่ระบุความคิดรวบยอดได้ชัดเจนและอธิบาย

ขยายความคิดรวบยอด สามารถสื่อความหมายได้ดี ซึ่งอาจมีภาพ แผนภูมิ ตาราง แถบเสียง ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพเลื่อนหรือสื่อการสอนออนไลน์อ่ืน ๆ ฯลฯ ประกอบเพ่ือความเข้าใจและน่าสนใจมีความประณีตในการ
จัดรูปแบบการเขียน มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีแบบแผนในการเขียนอ้างอิง จัดท า
บรรณานุกรมและภาคผนวกไว้อย่างเหมาะสม 

๒.๕ การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน หมายถึง การศึกษาค้นคว้าต ารา 
หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในรายวิชานั้นหรือให้ผู้อ่านได้มีความรู้และ
สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวาง 

๒.๖ ความถูกต้องในการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ส านวนในการเขียนเป็นแบบแผนของภาษา ใช้ศัพท์
บัญญัติและใช้ศัพท์เทคนิคความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๒.๗ การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเช่น ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ 
ข้อเสนอแนะ การประยุกต์ เนื้อหาสาระต่าง ๆ ท าสรุปหรือการให้แนวคิดและความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ 

๒.๘ คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน หมายถึง ความส าคัญ ความน่าเชื่อถือและ
ประโยชน์ของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในการน าไปใช้ประกอบการสอนหรือสื่อการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมและสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ 



 
 

๒.๙ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน หมายถึง ความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการและความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน โดยไม่มีการน า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จาก
ผลงานเดิมของตนหรือผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  

 
 

หัวข้อกำรประเมิน 
 

ระดับกำรประเมิน  

ข้อเสนอแนะ ดีมำก 

(๔) 
ดี 

(๓) 
พอใช้
(๒) 

ควรปรับปรุง 
(๑) 

๒.๑ ความถูกต้องและความทันสมัยของ 

      เนื้อหา 

     

๒.๒ ความครอบคลุมรายวิชา      

๒.๓ การจัดล าดับเนื้อหา      

๒.๔ รูปแบบในการเขียน      

๒.๕ การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบ 

      การสอน/เอกสารค าสอน   

     

๒.๖ ความถูกต้องในการใช้ภาษา      

๒.๗ การเสนอแนวคิดของตนเอง      

๒.๘ คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน/ 

      เอกสารค าสอน 

     

๙. มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของ 

   เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

     

รวม      

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ = คะแนนรวม ๙ ข้อ 

                      ๙ 

  

 
 
๓. ควำมเห็นของอนุกรรมกำรเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของเอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรค ำสอน
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
...................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................. ...............................



 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

.........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                     (.......................................................) 
                                                                    ............../................../................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อป ๑ หรือ อส ๑ 

(แบบประเมินส าหรับอนุกรรมการ) 

แบบประเมินเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรสอน  

กรรมกำรท่ำนที่ ๒ 
 

๑. ข้อมูลเบื้องต้น 
    ๑.๑ ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน.................................................................................... ..........................  

สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา.............................….............คณะ/วิทยาลัย…........................................เสนอขอ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง....................................... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) 
ในสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา..................................................................... 

๑.๒ ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
........................................………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………....……………………………………………………………………………………………………………. 

  
๒. หัวข้อและเกณฑ์กำรประเมิน 
       ค าอธิบายหัวข้อการประเมิน มีดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา หมายถึง เนื้อหา ทฤษฎี สูตร กฎ การทดลอง ข้อมูล  
การตีความหมาย หลักฐาน การอ้างอิงศักราช ฯลฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการของศาสตร์ในสาขานั้น ๆ และเป็นที่
ยอมรับกันในปัจจุบัน 

๒.๒ ความครอบคลุมรายวิชา หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนฉบับนั้น 
ครอบคลุมทุกหัวข้อที่เป็นสาระส าคัญของรายวิชาที่ผู้เสนอขอรับผิดชอบ 

๒.๓ การจัดล าดับเนื้อหา หมายถึง การจัดล าดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหาที่จะสอน ท าให้เข้าใจง่าย 
๒.๔ รูปแบบในการเขียน หมายถึง รูปแบบในการเขียนที่ระบุความคิดรวบยอดได้ชัดเจนและอธิบาย

ขยายความคิดรวบยอด สามารถสื่อความหมายได้ดี ซึ่งอาจมีภาพ แผนภูมิ ตาราง แถบเสียง ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพเลื่อนหรือสื่อการสอนออนไลน์อ่ืน ๆ ฯลฯ ประกอบเพ่ือความเข้าใจและน่าสนใจมีความประณีตในการ
จัดรูปแบบการเขียน มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีแบบแผนในการเขียนอ้างอิง จัดท า
บรรณานุกรมและภาคผนวกไว้อย่างเหมาะสม 

๒.๕ การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน หมายถึง การศึกษาค้นคว้าต ารา 
หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในรายวิชานั้นหรือให้ผู้อ่านได้มีความรู้และ
สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวาง 

๒.๖ ความถูกต้องในการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ส านวนในการเขียนเป็นแบบแผนของภาษา ใช้ศัพท์
บัญญัติและใช้ศัพท์เทคนิคความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๒.๗ การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเช่น ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ 
ข้อเสนอแนะ การประยุกต์ เนื้อหาสาระต่าง ๆ ท าสรุปหรือการให้แนวคิดและความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ 

๒.๘ คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน หมายถึง ความส าคัญ ความน่าเชื่อถือและ
ประโยชน์ของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในการน าไปใช้ประกอบการสอนหรือสื่อการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมและสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ 



 
 

๒.๙ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน หมายถึง ความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการและความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน โดยไม่มีการน า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จาก
ผลงานเดิมของตนหรือผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  

 
 

หัวข้อกำรประเมิน 
 

ระดับกำรประเมิน  

ข้อเสนอแนะ ดีมำก 

(๔) 
ดี 

(๓) 
พอใช้
(๒) 

ควรปรับปรุง 
(๑) 

๒.๑ ความถูกต้องและความทันสมัยของ 

      เนื้อหา 

     

๒.๒ ความครอบคลุมรายวิชา      

๒.๓ การจัดล าดับเนื้อหา      

๒.๔ รูปแบบในการเขียน      

๒.๕ การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบ 

      การสอน/เอกสารค าสอน   

     

๒.๖ ความถูกต้องในการใช้ภาษา      

๒.๗ การเสนอแนวคิดของตนเอง      

๒.๘ คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน/ 

      เอกสารค าสอน 

     

๙. มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของ 

   เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

     

รวม      

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ = คะแนนรวม ๙ ข้อ 

                      ๙ 

  

 
 
๓. ควำมเห็นของอนุกรรมกำรเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของเอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรค ำสอน
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
...................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................. ...............................



 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

.........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                     (.......................................................) 
                                                                    ............../................../................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

อป ๑ หรือ อส ๑ 

(แบบประเมินส าหรับอนุกรรมการ) 

แบบประเมินเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรสอน  

กรรมกำรท่ำนที่ ๓ 
 

๑. ข้อมูลเบื้องต้น 
    ๑.๑ ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน.................................................................................... ..........................  

สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา.............................….............คณะ/วิทยาลัย…........................................เสนอขอ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง....................................... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) 
ในสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา..................................................................... 

๑.๒ ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
........................................………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………....……………………………………………………………………………………………………………. 

 

๒. หัวข้อและเกณฑ์กำรประเมิน 
       ค าอธิบายหัวข้อการประเมิน มีดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา หมายถึง เนื้อหา ทฤษฎี สูตร กฎ การทดลอง ข้อมูล  
การตีความหมาย หลักฐาน การอ้างอิงศักราช ฯลฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการของศาสตร์ในสาขานั้น ๆ และเป็นที่
ยอมรับกันในปัจจุบัน 

๒.๒ ความครอบคลุมรายวิชา หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนฉบับนั้น 
ครอบคลุมทุกหัวข้อที่เป็นสาระส าคัญของรายวิชาที่ผู้เสนอขอรับผิดชอบ 

๒.๓ การจัดล าดับเนื้อหา หมายถึง การจัดล าดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหาที่จะสอน ท าให้เข้าใจง่าย 
๒.๔ รูปแบบในการเขียน หมายถึง รูปแบบในการเขียนที่ระบุความคิดรวบยอดได้ชัดเจนและอธิบาย

ขยายความคิดรวบยอด สามารถสื่อความหมายได้ดี ซึ่งอาจมีภาพ แผนภูมิ ตาราง แถบเสียง ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพเลื่อนหรือสื่อการสอนออนไลน์อ่ืน ๆ ฯลฯ ประกอบเพ่ือความเข้าใจและน่าสนใจมีความประณีตในการ
จัดรูปแบบการเขียน มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีแบบแผนในการเขียนอ้างอิง จัดท า
บรรณานุกรมและภาคผนวกไว้อย่างเหมาะสม 

๒.๕ การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน หมายถึง การศึกษาค้นคว้าต ารา 
หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในรายวิชานั้นหรือให้ผู้อ่านได้มีความรู้และ
สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวาง 

๒.๖ ความถูกต้องในการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ส านวนในการเขียนเป็นแบบแผนของภาษา ใช้ศัพท์
บัญญัติและใช้ศัพท์เทคนิคความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๒.๗ การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเช่น ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ 
ข้อเสนอแนะ การประยุกต์ เนื้อหาสาระต่าง ๆ ท าสรุปหรือการให้แนวคิดและความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ 



 

๒.๘ คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน หมายถึง ความส าคัญ ความน่ าเชื่อถือและ
ประโยชน์ของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในการน าไปใช้ประกอบการสอนหรือสื่อการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมและสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ 

๒.๙ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน หมายถึง ความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการและความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน โดยไม่มีการน า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จาก
ผลงานเดิมของตนหรือผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  

 
 

หัวข้อกำรประเมิน 
 

ระดับกำรประเมิน  

ข้อเสนอแนะ ดีมำก 

(๔) 
ดี 

(๓) 
พอใช้
(๒) 

ควรปรับปรุง 
(๑) 

๒.๑ ความถูกต้องและความทันสมัยของ 

      เนื้อหา 

     

๒.๒ ความครอบคลุมรายวิชา      

๒.๓ การจัดล าดับเนื้อหา      

๒.๔ รูปแบบในการเขียน      

๒.๕ การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบ 

      การสอน/เอกสารค าสอน   

     

๒.๖ ความถูกต้องในการใช้ภาษา      

๒.๗ การเสนอแนวคิดของตนเอง      

๒.๘ คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน/ 

      เอกสารค าสอน 

     

๙. มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของ 

   เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

     

รวม      

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ = คะแนนรวม ๙ ข้อ 

                      ๙ 

  

 
 
๓. ควำมเห็นของอนุกรรมกำรเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของเอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรค ำสอน
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
...................................................................................................................................................................... ........... 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

.........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                     (.......................................................) 
                                                                    ............../................../................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อป ๒ หรือ อส ๒ 

(แบบประเมินรวมของคณะอนุกรรมการ) 
 

แบบประเมินเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรสอน 
 

ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน.......................................................................................………….....................  
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา..........................................คณะ/วิทยาลัย..................................................................... 
เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง......................................(ผูช้่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) 
ในสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา......................................................... 
 

อนุกรรมกำร คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
๑  

๒  

๓  

คะแนนรวมอนุกรรมการ ๑ - ๓ 

                              ๓ 

 

สรุปผลการประเมิน 
 คะแนน ๓.๒๖ - ๔.๐๐       (           ) อยู่ในระดับ ดีมาก 
 คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๒๕       (           ) อยู่ในระดับ ดี 
 คะแนน ≤ ๒.๕๐         (           ) อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
โดยคิดเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นการตัดสินผล 
 
 

................................................................ประธานอนุกรรมการ                                                                    
(...............................................................) 

 

................................................................อนุกรรมการ                                                                    
(...............................................................) 

 

................................................................อนุกรรมการ                                                                    
(...............................................................) 

 

                    ............../................../................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                           แบบประเมินเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรสอน 
 

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่........./.............เมื่อวันที่.............. ซึ่งได้รับ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้
ประเมินผลการสอนรหัสวิชา.............................รายวิชา..................................................ของพระ/นาย/นาง/
นางสาว….........................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ.... .....................(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ) ในการสอนโดยมีค่าเฉลี่ย.............................และมีคุณภาพ....... ........................(อยู่/ไม่อยู่) ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
         ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
       วันที่............เดือน...........................พ.ศ. .................... 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำหรับหัวหน้ำส่วนงำน 
 

 ทราบและตรวจสอบเบื้องต้นแล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย ครั้งที่  
......./................  วนัท่ี ......... เดือน ...................... พ.ศ. ............... 
 
 
 
 

 ลงชื่อ .................................................................  
                                              (.................................................) 
                             ต าแหน่ง คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย.............................................. 
     วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ............ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลงำนทำงวิชำกำรและกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
 

ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความ (ให้ระบุรายละเอียดของผลงานทางวิชาการทุกเรื่อง) 
 

ประเภท : งำนวิจัย 
 

ชื่อเรื่อง ……ปัจจัยทำงจิตวิทยำองค์กำรเชิงบวกที่มีอิทธิพลตอ่กำรพัฒนำบุคลำกรสู่องค์กำรแห่งควำมเป็นเลิศ : 
กรณีศึกษำบริษัทในเขตนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ”  
(ระบุการเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้ด าเนินการประสานเผยแพร่ และระบุสัดสว่นการมีสว่นร่วม….......๑๐๐........%) 
กำรตีพิมพ์ 
 ตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 
 รอตีพิมพ์เผยแพร่ 
  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ 
  หนังสือรับรองว่าผลงานที่สง่มามีเนื้อหา 
     เหมือนกับฉบับที่ตีพิมพ์ 
  

กำรเผยแพร ่
     ผา่นการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวฒุิ 
     (peer reviewer) ที่มาจากหลายหลายสถาบนั  ไม่
น้อยว่าสามรูปหรือคน 
     บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ที่อยู่ใน   
      ฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
     ในรูปของหนังสือ (monograph) และเผยแพร่ไปยัง 
     วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่ขออย่างกว้างขวาง  

 

หนังสือรับรองจำกคณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน / คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในสัตว์   

  มี  ไม่มี  เนื่องจาก...................................................................................................... 
 

ประเภท : ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 
 
ชื่อเรื่อง ……………………………............................................................................................................................. ............  
..................................................................................................................... ................................................................ 
รูปแบบ 
1. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

กำรเผยแพร ่(ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง) 
     บทความวิจัยต่อทีป่ระชุมทางวิชาการและได้มีการ 
     น าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนงัสือประมวลผลการ 
     ประชุมทางวชิาการ (Proceedings) 
     รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญา 
     รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ 
     เปิดเผย 
 หลั กฐ านแสดง เหตุ ผลที่ ไ ม่ ส ามารถ เปิ ด เผยต่ อ 
 สาธารณะได้ 
 หลักฐานรับรองว่าน าไปใช้ประโยชน์แล้ว 
     รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

 



 
 

 

2. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
และการเรียนรู ้

 

     รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 หนังสือรับรองว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ     
           และวิชาชีพในสาขาที่ขออย่างกว้างขวาง 
 หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     รวมบทความที่มบีรรณาธิการโดยผู้ทรงคุณวุฒิดา้น 
     การพัฒนาการเรียนการสอนและมีการประเมิน 
     คุณภาพ 
     บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ที่อยู่ใน    
     ฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
     บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ในระดับชาต ิ
     หรือระดับนานาชาติ 
     ผลผลติของงานการศึกษาแบบอิเล็คทรอนิกส์ 

3. ผลงานวิช าการ เพื่ อการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ 

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
     น าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรือ 
      มาตรการอ่ืนใด 
     เผยแพร่นโยบายสาธารณะไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

4. กรณีศึกษา (Case Study) 
 

     สิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 หลักฐานผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ เป็นผู้
ประเมินคุณภาพ 
     เผยแพร่ในหนังสือ 
     แหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีบรรณาธิการโดยมี 
     ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 

 

5. งานแปลหรืองานปริวรรต 
 

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
     เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
     เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ........................... 
หลักฐานที่ต้องมี 
     หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     หนังสือรับรองว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ 
     วิชาชีพในสาขาที่ขออย่างกว้างขวาง 

 

6. พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงาน
วิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
     เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
     เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ........................... 
หลักฐานที่ต้องมี 
     หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     หนังสือรับรองว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ 
     วิชาชีพในสาขาที่ขออย่างกว้างขวาง ไม่น้อยกว่ำ  
     4 เดือน 
 
 



 
 

 

7. ผลงานสรา้งสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
     จัดนิทรรศการ จัดแสดง จัดการแสดง  
     แสดงสาธารณะ บันทึกภาพ บันทึกเสียง ภาพถ่าย  
     แถบบันทึกภาพ 
     พิมพ์ เผยแพร่หรือ เผยแพร่ โดยสื่ อ อิ เล็ กทรอนิกส์ อ่ืน 
     มาแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 เดือน 
หลักฐานที่ต้องมี 
     หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

8. ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
     วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบพิมพ์ 
     เผยแพร่หรือเผยแพร่โดยสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 
     จัดนิทรรศการ จัดแสดง จัดการแสดง  
     แสดงสาธารณะ บันทึกภาพ บันทึกเสียง ภาพถ่าย   
     แถบบันทึกภาพ 
หลักฐานที่ต้องมี 
     หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     หนังสือรับรองว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ 
     วิชาชีพในสาขาที่ขออย่างกว้างขวาง ไม่น้อยกว่ำ  
     4 เดือน 

 

9. สิทธิบัตร 
 

     หลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ ใช้อย่ า ง 
     แพร่หลายในวงวิชาการ และเผยแพร่สู่ ส าธารณชน 
     มาแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 4 เดือน 

 

10. ซอฟต์แวร ์
 

     หลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 
     อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ และเผยแพร่ 
     สู่สาธารณชนมาแลว้ ไม่น้อยกว่ำ 4 เดือน 

 

ประเภท : ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
 
ชื่อเรื่อง ……………………………............................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
รูปแบบ 
 เอกสารที่มีค าอธิบาย/ชี้แจงประกอบผลงานนั้นๆ  
 เอกสารหลักฐานประกอบอ่ืนๆ 
  ค าสั่งแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวฒุิในชุมชนหรือ 
 ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน 
  หนังสือรับรองการใช้ประโยชนต์่อสังคม 
  รูปภาพ ภาพยนตร์ แถบเสียง วดีีทัศน์ 
  จดหมายยืนยนัผลประกอบการก าไร 

กำรเผยแพร ่
     การเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่ 
 หลักฐานว่ามีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง  
           กว้างขวาง 
 มีการบันทึกเป็นเอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงได้ 
     การจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่ 
 



 
 

  หนังสือยืนยนัความเอ้ืออ านวยจากหน่วยงาน 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ที ่
 ได้รับผลประโยชน ์

 

ประเภท : ต ำรำ/หนังสือ 
 
ชื่อเรื่อง ……………………………............................................................................................................................. .............. 
......................................................................................................................................................................................... 
 

กำรตีพิมพ์ 
 ตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 
 รอตีพิมพ์เผยแพร่ 
  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ 
  หนังสือรับรองว่ าผลงานที่ส่ งมามี เนื้ อหา 
  เหมือนกับฉบับที่ตีพิมพ์ 
เดือนปีที่พิมพ์............................................................. 
ดัชนีการตีพิมพ์.......................................................... 

 

     ต ารา   หนังสือ 
กำรเผยแพร ่
     วิธีการพิมพ์ 
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
 e-book โดยส านักพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับ 
หลักฐานที่ต้องมี 
     หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     หนังสือรับรองว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ 
     วิชาชีพในสาขาที่ขออย่างกว้างขวาง 

 

ประเภท : บทควำมทำงวิชำกำร  
 
ชื่อเรื่อง ……………………………............................................................................................................................. .............. 
......................................................................................................................................................................................... 
 

กำรตีพิมพ์ 
 ตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 
 รอตีพิมพ์เผยแพร่ 
  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ 
  หนังสือรับรองว่ าผลงานที่ส่ งมามี เนื้ อหา 
  เหมือนกับฉบับที่ตีพิมพ์ 

 
 

กำรเผยแพร ่(ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง) 
     ในวารสารทางวิชาการ 
     หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการประเมินและ 
     ตรวจสอบคุณภาพ 
หลักฐานที่ต้องมี 
     หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และหากปรากฏว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ 

ไม่ว่าโดยประการใด ข้าพเจ้ายอมรับให้มีการด าเนินการทางละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ รวมถึง
ความรับผิดทางแพ่งและอาญาอีกด้วย 

 
                                           ลงชื่อ...................................................(ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ) 

           (................................................) 
                 ต าแหน่ง ................................................................................ 

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



 
 

แบบแสดงหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนผลงำนวิชำกำร 

 หนังสือ   ต ำรำ   งำนวิจัย    ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน   

 ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคม   บทควำมทำงวิชำกำร 

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

 

ผลงานทางวิชาการประเภท........................................................................................................ ......................... 

เรื่อง...................................................................................................................................... .............................. 

ผู้ร่วมงานจ านวน..................................รูปหรือคน  โดยมีสัดส่วนดังนี้  

ที ่
(๑) 

ชื่อผู้ร่วมงาน 
(๒) 

บทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

(๓) 
ร้อยละของปริมาณ

ผลงาน 

๑    

๒    

๓    

๔    

๕    

 

รับรองตามนี้ 

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

      (................................................................)                     (................................................................) 

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

      (................................................................)                      (................................... .............................) 

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

      (................................................................)                      (................................................................)  



แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ 
 

ได้ตรวจสอบเอกสารการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้วเห็นว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว.........................…เป็นผู้
มีคุณสมบัติ ....... .................. .............. (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ที่จะได้รับการพิจารณาให้ขอก าหนดต าแหน่ง 
...................................... .......... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา 
………………………………..…………………….. ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 

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

       ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร ............................................. 
                         วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............. 

 
 
 
 
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับคณะหรือวิทยำลัย 
 

ได้ตรวจสอบเอกสารการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้วเห็นว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว............................... 
.....เป็นผู้มีคุณสมบัติ .................................... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ที่จะได้รับการพิจารณาให้ขอก าหนดต าแหน่ง 
.......................................... .......... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา 
…………………….......…………………….. ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ ......./.............. เมื่อวันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ................. ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว 
 
 

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

                            ต าแหน่ง คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย ................................................... 
                           วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............. 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
 



 
 

 

ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน.............................................................................. .....................................  
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา..........................................คณะ/วิทยาลัย................................................................. 
เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง......................……......(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ใน
สาขาวิชา/อนุสาขาวิชา......................................................... 
 

ตอนที่ ๑   ส ำหรับผู้ขอ 
 ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนดให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้รักษา
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ๖ ประการ ข้าพเจ้าผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการขอยืนยันว่าใน
การท าผลงานทางวิชาการทุกประเภท 
  (๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อ่ืน ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่
คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้
เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
  (๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองเพ่ือ
แสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
  (๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือ
สิทธิมนุษยชน 
  (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ 
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ
ยืนยันในทางวิชาการ 
  (๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
  (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคน หรือสัตว์ ผู้ขอต าแหน่ง
จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการด าเนินการ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการที่ก าหนดไว้ข้างต้น ๖ ประการ และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว   
 

 

ลงชื่อ ........................................................................ 
                                                        (............................................................................ ) 
                                                   วันที่ ........... เดอืน ............................... พ.ศ. .......... 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

(ไม่ต้องเข้ำเล่ม/น ำส่งกองวิชำกำรตรวจสอบ) 

แบบตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร   
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลในแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 และเอกสำรแนบในกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ค ำชี้แจง : โปรดเติมค าในช่องว่างหรือท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความ 

ชื่อ-นำมสกุล : สำขำวิชำ       

ขอต ำแหน่งในสำขำวิชำ :        

สังกัด ภำค/สำขำวิชำ : ขอต ำแหน่ง   ผศ.   รศ. 

คณะ :   ศ. (โดยวิธีที่ 1)   ศ. (โดยวิธีที่ 2)   -   

เบอร์โทรศัพท์ : วิธี   ปกต ิ   พิเศษ 

เบอร์มือถือ : แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

E-mail :  แบบ ก.พ.อ.03   

วุฒิกำรศึกษำ ระยะเวลำกำรปฏิบัตงิำน 

  ป.เอก   ป.โท   ป.ตรี ........................ ปี .................... เดือน ........................ วัน 

ชื่อวิทยำนิพนธ์ (ส่งตัวเล่มวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด) 

ป.โท : ………………………………………………………... 

 หนังสือรับรองว่ำผลงำนที่ใช้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
 ไม่เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ/ประกำศนียบตัรใดๆ 

ป.เอก : ……………………………………………………….   มี   ไม่มี  

กำรรับรู้ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

  ประสงค์    ไม่ประสงค ์    มี   ไม่มี  

ผลกำรสอน เอกสำรกำรสอน  (จ านวน 5 ชดุ) 

  เชี่ยวชาญ * เฉพาะต าแหนง่ ศ. / ศ. ข้ันสูง   ผศ. - เอกสารประกอบการสอน วิชา ................................... 

  A   B+   B   รศ. - เอกสารค าสอน วิชา ................................... 

ผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนทำงวิชำกำร  รวมทั้งสิ้น ………......... เร่ือง  ดังนี ้

  วิธีปกติ จ านวน  5  ชุด   งานวิจัย / บทความวิจัย จ านวน .................... เรื่อง 

  วิธีพิเศษ จ านวน  7  ชุด   ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม จ านวน .................... เรื่อง 

   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน จ านวน .................... เรื่อง 

   ต ารา / หนังสือ  จ านวน .................... เรื่อง 



 
 

 

   บทความทางวิชาการ จ านวน .................... เร่ือง 

ส่วนที่ 2 ผลงำนทำงวิชำกำรและเอกสำรแนบประกอบกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ค ำชี้แจง : โปรดเติมค าในช่องว่างหรือท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความ 

* ขอให้ระบุรำยละเอียดของผลงำนทำงวิชำกำรทุกเรื่อง 

ประเภท :  งำนวิจัย / บทควำมวิจัย 

1. ชื่อเรื่อง 

ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จ ำนวนหน้ำ 

กำรตีพิมพ์ 

  ตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 

  รอตีพิมพ์เผยแพร่  

  หนังสือตอบรับการตีพิมพจ์ากบรรณาธิการ  

  หนังสือรับรองว่า ผลงานทีส่่งมามีเนื้อหาเหมือนกับ
ฉบับที่ตีพิมพ ์

กำรเผยแพร่ 

  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความวิจยั 
ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 

  บทความวิจัยเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการและได้มีการ 
น าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุม 
ทางวชิาการ (Proceedings) 

  รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ ์

  หนังสือรบัรองวา่ มกีารประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวฒุิ 
และหลักฐานวา่เผยแพร่ไปยงัวงวชิาการและวิชาชีพอยา่ง
กว้างขวาง 

สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน ............... % ผู้ร่วมจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร  จ ำนวน ............ คน 

แบบฟอร์มสัดส่วน (จ านวน 5-7 ชุด) 

  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 

  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหนา้ที่ความรับผิดชอบไม่ครบถ้วน 

  ไม่ใช้ 

หนังสือรับรองจำกคณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน / คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในสัตว์ 
  

  ม ี  ไม่มี  เนื่องจาก...................................................................................................... 

เอกสำรแนบในกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

* สาขาวชิาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

กรณีบทควำมวิจัยขอให้ส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้วย 



 
 

 

ประเภท :  งำนวิจัย / บทควำมวิจัย 

  มี   ไม่มี เนื่องจาก ............................................................................................................................ 

หนังสืออนุญำตจำกส ำนักพิมพ์หรือเจ้ำของผลงำน  กำรอ้ำงอิง ตำรำง รูปภำพ แผนภูมิ  หำกมีกำรน ำมำใช้จะต้องได้รับ 
กำรอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสทิธิ์  หรือถ้ำน ำมำใช้โดยดัดแปลงจะต้องอ้ำงอิงแหลง่ที่มำของข้อมูล 

  มี   ไม่มี เนื่องจาก ............................................................................................................................ 

ประเภท :  ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 

1. ชื่อเรื่อง 

ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จ ำนวนหน้ำ 

รูปแบบ 

  เอกสารที่มีค าอธิบาย/ชี้แจงประกอบผลงานนัน้ 

  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม คือ  
ผลการประเมินของสถาบนัวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

กำรเผยแพร่ 

  การจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่ 

  การเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่ 

  หลักฐานว่ามีการเผยแพร่สูส่าธารณชนอยา่งกว้างขวาง 

  มีการบันทึกเป็นเอกสารทีส่ามารถใช้อ้างอิงได้ 

สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน ............... % ผู้ร่วมจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร  จ ำนวน ............ คน 

แบบฟอร์มสัดส่วน (จ านวน 5 ชุด) 

  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 

  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหนา้ที่ความรับผิดชอบไม่ครบถ้วน 

  ไม่ใช้ 

ประเภท :  ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 

1. ชื่อเรื่อง 

ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จ ำนวนหน้ำ 

รูปแบบ 

  สิ่งประดิษฐ ์

  งานสร้างสรรค์ เช่น การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงาน 
การสร้างสิ่งมชีีวิตพนัธุ์ใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง 

  ผลงานด้านศิลปะ 

  สารานุกรม 

กำรเผยแพร่ 

  ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม 

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม 

  การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการน าไปใช ้
อย่างแพร่หลาย 



 
 

 

ประเภท :  งำนวิจัย / บทควำมวิจัย 

  งานแปล (ส่งต้นฉบบัภาษาอ่ืนที่น ามาแปลด้วย) 

ระยะเวลำกำรเผยแพร่ผลงำน  (ไม่น้อยกว่า 6 เดือน)   ครบตามเกณฑ์   ไม่ครบตามเกณฑ ์

สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน ............... % ผู้ร่วมจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร  จ ำนวน ............ คน 

แบบฟอร์มสัดส่วน (จ านวน 5 ชุด) 

  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 

  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหนา้ที่ความรับผิดชอบไม่ครบถ้วน 

  ไม่ใช้ 

 

ประเภท :  ต ำรำ / หนังสือ  

1. ชื่อเรื่อง 

ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จ ำนวนหน้ำ 

กำรตีพิมพ์ 

  ตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 

  รอตีพิมพ์เผยแพร่  

  หนังสือตอบรับการตีพิมพจ์ากบรรณาธิการ 

  หนังสือรับรองว่า ผลงานทีส่่งมามีเนื้อหาเหมือนกับ
ฉบับที่ตีพิมพ ์

กำรเผยแพร่ 

  ต ารา 

 หนังสือรับรองจากคณะว่าใช้ประกอบการเรียน 
การสอนในวิชาใด ภาคการศึกษาใด 

  หนังสือ 

ระยะเวลำกำรเผยแพร่ผลงำน 

  ต ารา    (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา) 

  หนังสือ  (ไม่น้อยกว่า 6 เดือน) 

 

  ครบตามเกณฑ์ 

  ครบตามเกณฑ์ 

 

  ไม่ครบตามเกณฑ ์

  ไม่ครบตามเกณฑ ์

สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน ............... % ผู้ร่วมจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร  จ ำนวน ............ คน 



 
 

 

ประเภท :  ต ำรำ / หนังสือ  

แบบฟอร์มสัดส่วน (จ านวน 5 ชุด) 

  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 

  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหนา้ที่ความรับผิดชอบไม่ครบถ้วน 

  ไม่ใช้ 

 

ประเภท :  บทควำมทำงวิชำกำร 

1. ชื่อเรื่อง 

ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จ ำนวนหน้ำ 

กำรตีพิมพ์ 

  ตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 

  รอตีพิมพ์เผยแพร่  

  หนังสือตอบรับการตีพิมพจ์ากบรรณาธิการ  

  หนังสือรับรองว่า ผลงานทีส่่งมามีเนื้อหาเหมือนกับ
ฉบับที่ตีพิมพ ์

กำรเผยแพร่ 

  บทความทางวิชาการในวารสารทางวชิาการ 

  บทความทางวิชาการในหนังสือรวมบทความ 
ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 

  บทความทางวิชาการเสนอต่อที่ประชุมทางวชิาการ  
และได้มีการน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวล 
ผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 

สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน ............... % ผู้ร่วมจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร  จ ำนวน ............ คน 

แบบฟอร์มสัดส่วน (จ านวน 5-7 ชุด) 

  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหนา้ที่ความรับผิดชอบครบถ้วน 

  มีหลักฐานการมีส่วนร่วม โดยระบุสัดส่วนผลงานและหนา้ที่ความรับผิดชอบไม่ครบถ้วน 

  ไม่ใช้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ผลกำรตรวจสอบ 

ได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 และผลงานทางวชิาการที่ยืน่ขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ พบว่า 
ครบถ้วนและถูกต้องตามเกณฑข์อง ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

 

 

ผู้ตรวจสอบ 
 

 
 

ลงชื่อ…………...................………………….. 

(นายศลิปช์ัย  วงษ์จ านงค์) 

รองผู้อ านวยการกองวิชาการ 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 

 

 

 

                      รับรองตำมนี้           รับรองตำมนี้ 

 
 

        ลงชื่อ…………....................…………………..       ลงชื่อ……………….....................…………….. 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง)        (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

           รักษาการผู้อ านวยการกองวิชาการ                                     รองอธิการบดีฝ่ายกจิการทั่วไป 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ    เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ          

 

 

 

 



 
 

 

เอกสำรเพ่ิมเติม 
ภำคผนวก 

๑. ค าสั่งบรรจุเป็นอาจารย์ประจ า/อาจารย์พิเศษ 

๒. ค าสั่งแต่งตั้งเป็น ผศ.,รศ. 
๓. หนังสือรับรองการขอเทียบวุฒิการศึกษาจากส่วนงานราชการ  และหนังสือรับรองจากหัวหน้าภาค/

ประธานหลักสูตรและคณบดี/ผอ.วส. 
๔. ส าเนาใบปริญญาบัตร (ตรี/โท/เอก) 
๕. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน 

๖. มติคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

๗. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/หนังสือ/
ต ารา/งานวิจัย 

๘. หนังสือรับรองของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/
หนังสือ/ต ารา 

๙. หนังสือรับรองจากสถาบันวิจัย 

๑๐. หนังสือรับรองการวิจัยในคนหรือสัตว์  (กรณีตีพิมพ์เผยแพร่หลังเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก ำหนดชื่อสำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
และกำรเทียบเคียงสำขำวิชำเสนอ ก.พ.อ. พิจำรณำ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

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

 

รหัส สำขำวิชำ 
6102 - รัฐประศำสนศำสตร ์( Public Administration) 

  610212 - การจัดการเชิงพุทธ (Buddhist Management) 
6104 - จิตวิทยำ ( Psychology) 
  610408 - พุทธจิตวิทยา (Buddhist Psychology) 
6501 - ศึกษำศำสตร์ หรือ กำรศึกษำ หรือ ครุศำสตร์ ( Education) 
  650193 - การสอนพระพุทธศาสนา (Teaching Buddhism) 
  650194 - พุทธบริหารการศึกษา (Buddhist Educational Administration) 

           650195- การสอนภาษาไทย 

           650196- การสอนภาษาอังกฤษ 

           650197- การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว 

7112 - ภำษำบำลีและสันสกฤต ( Pali and Sanskrit Language) 
 711204 - ภาษาบาลี (Pali) 
  711205 - บาลีพุทธศาสตร์ (Pali Buddhism) 
7801 - ศำสนำ และเทววิทยำ  (Religion and Theology) 
  - พระพุทธศาสนา (Buddhist Studies) 
  - ศาสนา (Religion) 
  - ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) 
  - พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka Studies) 
  - วิปัสสนาภาวนา (Vipassana Meditation) 
  - พุทธศิลปกรรม (Buddhist Art) 
  - จิตวิทยาชีวิตและความตาย (Psychology of Life and Death ) 
  


