
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงอาจารย
ในสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๑. หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงอาจารย

ก. ตําแหนงอาจารย (สบ ๒)
๑. คุณสมบัติ

๑.๑ มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอาจารย (สบ ๑) และ
๑.๒ มียศไมต่ํากวารอยตํารวจเอก และ
๑.๓ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้

(๑) อาจารย (สบ ๑) หรือรองสารวัตร หรือเทียบรองสารวัตร มาแลวไมนอยกวา ๗ ป
กําหนดเวลา ๗ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในทางท่ีกําหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และกําหนดเวลา ๗ ป ใหลดเปน ๓ ป สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาเอกหรือเทียบ
ไดไมต่ํากวานี้ในทางท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ตองดํารง
ตํ า แ ห น ง ห รื อ เ ค ย ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง แ ล ะ ไ ด ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ร อ ง ส า ร วั ต ร ห รื อ เ ที ย บ ร อ ง ส า ร วั ต ร
ทําหนาท่ีอาจารยในสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติมาแลวไมนอยกวา ๓ ปกําหนดเวลา ๓ ป ใหลดเปน
๒ ป สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในทางท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ระยะเวลาจะตอเนื่องกันหรือไมก็ได

(๒) สารวัตร หรือเทียบสารวัตร มากอน และ
๑.๔ ไดปฏิบัติหนาท่ีสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดไมนอยกวารอยละ ๗๕ ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

สถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
๒. มีความรูความสามารถดานการสอน และดานวิชาการอยูในเกณฑดี โดยทําการสอนไดผลดี

สมความมุงหมาย โดยประเมินจาก
๒.๑ ความสามารถดานการสอน  ไดแก

(๑) มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีวางไว
(๒) มีความสามารถในการสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห และวิจารณในวิชาท่ีสอน
(๓) มีความสามารถในการใชเทคนิค วิธีการตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตาม

การสอนตลอดเวลา
(๔) มีความสามารถชี้ใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ
(๕) มีความสามารถแนะนําใหผูเรยีนรูจักแหลงขอมูลท่ีจะคนควาศึกษาเพ่ิมเติม
(๖) มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตาม

ความเหมาะสม
(๗) มีความสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนท่ีเหมาะสมเปนอยางดี
(๘) มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาท่ีสอน

(แกไข ๒๒ มี.ค.๒๕๕๙)



- ๒ -

(๙) มีความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสอน
๒.๒ ความสามารถดานวิชาการ ไดแก

(๑) มีความรูในเนื้อหาวิชาการและประสบการณในวิชาท่ีทําการสอนเปนอยางดี
(๒) มีความสนใจติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหม ๆ
(๓) มีการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีทําการสอนอยูเสมอโดยจะตองเสนอ

เอกสารประกอบการสอนท่ีผลิตข้ึนไมนอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว
ไมนอยกวา ๑ หลักสูตร และ

๓. มีความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏบิัติหนาท่ีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานสอนอยูในเกณฑดี
เชน การเปนอาจารยท่ีปรึกษา การใหการบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการให
การบริการดานอ่ืน ๆ  และ

๔. มีคุณธรรม และความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานการสอนอยู ในเกณฑดีโดยประเมินจาก
กรณีดังตอไปนี้

๔.๑ มีความเมตตากรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติตอผูเรียน
๔.๒ มีความอดทนตอพฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งไมรูไมเขาใจ หรือติดตามเนื้อหาวิชาไมทัน
๔.๓ มีความเต็มใจในการถายทอดความรูใหกับผูเรียนอยางเต็มความสามารถ และเต็มเวลา
๔.๔ มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนใหเปนท่ีเคารพนับถือของผูเรียนท้ังในเวลาและนอกเวลาสอน
๔.๕ ปฏิบัติงานสอนตรงตอเวลาและสอนชดเชยใหผูเรียนท้ังในเวลาและนอกเวลาสอน
๔.๖ มีการแสดงออกซึ่งความสํานึกตอสังคมท่ีเก่ียวพันกับวิชาท่ีตนสอนและชี้แนะแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไข
๔.๗ สงเสริมใหผูเรียน รูจักคิดริเริ่มสรางสรรค สํานึกและมีความรับผิดชอบท่ีจะชวยเหลือสังคม

ตอไป
๔.๘ เสียสละและอุทิศเวลาใหกับงานท่ีไดรับมอบหมาย
๔.๙ มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน

ข. ตําแหนงอาจารย (สบ ๓)
๑. คุณสมบัติ

๑.๑ มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอาจารย (สบ ๑) และ
๑.๒ มียศไมต่ํากวาพันตํารวจโท และ
๑.๓ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้

(๑) อาจารย (สบ ๒) หรือสารวัตร หรือเทียบสารวัตร มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาว ตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงและไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงสารวัตรหรือ
เทียบสารวัตร ทําหนาท่ีอาจารยในสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติมาแลวไมนอยกวา ๓ ป ระยะเวลาจะ
ตอเนื่องกันหรือไมก็ได
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(๒) รองผูกํากับการ หรือเทียบรองผูกํากับการมากอน และ
๑.๔ ไดปฏิบัติหนาท่ีสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดไมนอยกวารอยละ ๗๕ ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

สถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
๒. มีความรูความสามารถดานการสอน และดานวิชาการอยูในเกณฑดี โดยทําการสอนไดผลดี

สมความมุงหมาย โดยประเมินจาก
๒.๑ ความสามารถดานการสอน  ไดแก

(๑) มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีวางไว
(๒) มีความสามารถในการสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห และวิจารณในวิชาท่ีสอน
(๓) มีความสามารถในการใชเทคนิค วิธีการตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตาม

การสอนตลอดเวลา
(๔) มีความสามารถชีใ้หผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ
(๕) มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลท่ีจะคนควาศึกษาเพ่ิมเติม
(๖) มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตาม

ความเหมาะสม
(๗) มีความสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนท่ีเหมาะสมเปนอยางดี
(๘) มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาท่ีสอน
(๙) มีความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสอน

๒.๒ ความสามารถดานวิชาการ ไดแก
(๑) มีความรูในเนื้อหาวิชาการและประสบการณในวิชาท่ีทําการสอนเปนอยางดี
(๒) มีความสนใจติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหม ๆ
(๓) มีการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีทําการสอนอยูเสมอ โดยจะตองเสนอ

เอกสารประกอบการสอนท่ีผลิตข้ึนไมนอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว
ไมนอยกวา ๑ หลักสูตร และ

๓. มีความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานสอนอยูในเกณฑดี
เชน การเปนอาจารยท่ีปรึกษา การใหการบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการให
การบริการดานอ่ืน ๆ  และ

๔. มีคุณธรรม และความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานการสอนอยู ในเกณฑดีโดยประเมินจาก
กรณีดังตอไปนี้

๔.๑ มีความเมตตากรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติตอผูเรียน
๔.๒ มีความอดทนตอพฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งไมรูไมเขาใจ หรือติดตามเนื้อหาวิชาไมทัน
๔.๓ มีความเต็มใจในการถายทอดความรูใหกับผูเรียนอยางเต็มความสามารถ และเต็มเวลา
๔.๔ มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนใหเปนท่ีเคารพนับถือของผูเรียนท้ังในเวลาและนอกเวลาสอน
๔.๕ ปฏิบัติงานสอนตรงตอเวลาและสอนชดเชยใหผูเรียนท้ังในเวลาและนอกเวลาสอน
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๔.๖ มีการแสดงออกซึ่งความสํานึกตอสังคมท่ีเก่ียวพันกับวิชาท่ีตนสอนและชี้แนะแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไข

๔.๗ สงเสริมใหผูเรียน รูจักคิดริเริ่มสรางสรรค สํานึกและมีความรับผิดชอบท่ีจะชวยเหลือสังคม
ตอไป

๔.๘ เสียสละและอุทิศเวลาใหกับงานท่ีไดรับมอบหมาย
๔.๙ มีมนุษยสมัพันธกับผูรวมงาน

ค. ตําแหนงอาจารย (สบ ๔)
๑. คุณสมบัติ

๑.๑ มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอาจารย (สบ ๑) และ
๑.๒ มียศไมต่ํากวาพันตํารวจโท และ
๑.๓ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง และไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอาจารย (สบ ๓) มาแลว

ไมนอยกวา ๓ ป ระยะเวลาจะตอเนื่องกันหรือไมก็ได และ
๑.๔ ไดปฏิบัติหนาท่ีสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดไมนอยกวารอยละ ๗๕ ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

สถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
๒. มีความรูความสามารถดานการสอน และดานวิชาการอยูในเกณฑดี โดยทําการสอนไดผลดี

สมความมุงหมาย โดยประเมินจาก
๒.๑ ความสามารถดานการสอน ไดแก

(๑) มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีวางไว
(๒) มีความสามารถในการสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห และวิจารณในวิชาท่ีสอน
(๓) มีความสามารถในการใชเทคนิค วิธีการตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตาม

การสอนตลอดเวลา
(๔) มีความสามารถชี้ใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ
(๕) มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลท่ีจะคนควาศึกษาเพ่ิมเติม
(๖) มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตาม

ความเหมาะสม
(๗) มีความสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนท่ีเหมาะสมเปนอยางดี
(๘) มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาท่ีสอน
(๙) มีความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสอน

๒.๒ ความสามารถดานวิชาการ ไดแก
(๑) มีความรูในเนื้อหาวิชาการและประสบการณในวิชาท่ีทําการสอนเปนอยางดี
(๒) มีความสนใจติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหม ๆ
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(๓) มีการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีทําการสอนอยูเสมอ โดยจะตองเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ดังนี้

(๓.๑) เอกสารคําสอนท่ีผลิตข้ึนไมนอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใช
ประกอบการสอนมาแลว ไมนอยกวา ๑ หลักสูตร และ

(๓.๒) งานแตง เรียบเรียง แปล ตํารา หรือหนังสือ ท่ีใชประกอบการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา หรือหลักสูตรการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพร
มาแลว หรือ

(๓.๓) ผลงานวิจัย  ซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรมาแลว ท้ังนี้ไมนับงานวิจัยท่ี
เปนสวนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ

(๓.๔) มีผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีสามารถประเมินคุณคาเปรียบเทียบไดกับ
ผลงานวิชาการ ตามขอ (๓.๒) หรือ (๓.๓)

ผลงานทางวิชาการ ตามขอ (๓.๒), (๓.๓) หรือ (๓.๔) จะตองไมซ้ํากับผลงานท่ีไดเคยใช
สําหรับการพิจารณาเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารย (สบ ๒) และอาจารย (สบ ๓) มาแลว ท้ังนี้ จะตองมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย (สบ ๓) ดวย และ

๓. มีความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานสอนอยูในเกณฑดี
เชน การเปนอาจารยท่ีปรึกษา การใหการบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการให
การบริการดานอ่ืน ๆ  และ

๔. มีคุณธรรม และความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานการสอนอยู ในเกณฑดีโดยประเมินจาก
กรณีดังตอไปนี้

๔.๑ มีความเมตตากรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติตอผูเรียน
๔.๒ มีความอดทนตอพฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งไมรูไมเขาใจ หรือติดตามเนื้อหาวิชาไมทัน
๔.๓ มีความเต็มใจในการถายทอดความรูใหกับผูเรียนอยางเต็มความสามารถ และเต็มเวลา
๔.๔ มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนใหเปนท่ีเคารพนับถือของผูเรียนท้ังในเวลาและนอกเวลาสอน
๔.๕ ปฏิบัติงานสอนตรงตอเวลาและสอนชดเชยใหผูเรียนท้ังในเวลาและนอกเวลาสอน
๔.๖ มีการแสดงออกซึ่งความสํานึกตอสังคมท่ีเก่ียวพันกับวิชาท่ีตนสอนและชี้แนะแนวทาง

ในการปรับปรุงแกไข
๔.๗ สงเสริมใหผูเรียน รูจักคิดริเริ่มสรางสรรค สํานึกและมีความรับผิดชอบท่ีจะชวยเหลือสังคม

ตอไป
๔.๘ เสียสละและอุทิศเวลาใหกับงานท่ีไดรับมอบหมาย
๔.๙ มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน
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ง. ตําแหนงอาจารย (สบ ๕)
๑. คุณสมบัติ

๑.๑ มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอาจารย (สบ ๑) และ
๑.๒ มียศไมต่ํากวาพันตํารวจเอก และ
๑.๓ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงและไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอาจารย (สบ ๔) มาแลว

ไมนอยกวา ๓ ป ระยะเวลาจะตอเนื่องกันหรือไมก็ได และ
๑.๔ ไดปฏิบัติหนาท่ีสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดไมนอยกวารอยละ ๗๕ ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

สถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
๒. มีความรูความสามารถดานการสอน และดานวิชาการอยูในเกณฑดี โดยทําการสอนไดผลดี

สมความมุงหมาย โดยประเมินจาก
๒.๑ ความสามารถดานการสอน ไดแก

(๑) มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีวางไว
(๒) มีความสามารถในการสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห และวิจารณในวิชาท่ีสอน
(๓) มีความสามารถในการใชเทคนิค วิธีการตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตาม

การสอนตลอดเวลา
(๔) มีความสามารถชี้ใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ
(๕) มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลท่ีจะคนควาศึกษาเพ่ิมเติม
(๖) มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตามความ

เหมาะสม
(๗) มีความสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนท่ีเหมาะสมเปนอยางดี
(๘) มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาท่ีสอน
(๙) มีความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสอน

๒.๒ ความสามารถดานวิชาการ ไดแก
(๑) มีความรูในเนื้อหาวิชาการและประสบการณในวิชาท่ีทําการสอนเปนอยางดี
(๒) มีความสนใจติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหม ๆ
(๓) มีการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีทําการสอนอยูเสมอ โดยจะตองเสนอ

ผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(๓.๑) เอกสารคําสอนท่ีผลิตข้ึนไมนอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใช

ประกอบการสอนมาแลว ไมนอยกวา ๑ หลักสูตร และ
(๓.๒) งานแตง เรียบเรียง แปล ตํารา หรือหนังสือ ท่ีใชประกอบการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา หรือหลักสูตรการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพร
มาแลว หรือ
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(๓.๓) ผลงานวิจัย  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรมาแลว ท้ังนี้ไมนับงานวิจัยท่ี
เปนสวนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ

(๓.๔) มีผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีสามารถประเมินคุณคาเปรียบเทียบไดกับ
ผลงานวิชาการ ตามขอ (๓.๒) หรือ (๓.๓)

ผลงานทางวิชาการ ตามขอ (๓.๒), (๓.๓) หรือ (๓.๔) จะตองไมซ้ํากับผลงานท่ีไดเคยใช
สําหรับการพิจารณาเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารย (สบ ๓) และอาจารย (สบ ๔) มาแลว ท้ังนี้ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย (สบ ๔) ดวย และ

๓. มีความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานสอนอยูในเกณฑดี
เชน การเปนอาจารยท่ีปรึกษา การใหการบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการให
การบริการดานอ่ืน ๆ  และ

๔. มีคุณธรรม และความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานการสอนอยู ในเกณฑดีโดยประเมินจาก
กรณีดังตอไปนี้

๔.๑ มีความเมตตากรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติตอผูเรียน
๔.๒ มีความอดทนตอพฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งไมรูไมเขาใจ หรือติดตามเนื้อหาวิชาไมทัน
๔.๓ มีความเต็มใจในการถายทอดความรูใหกับผูเรียนอยางเต็มความสามารถ และเต็มเวลา
๔.๔ มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนใหเปนท่ีเคารพนับถือของผูเรียนท้ังในเวลาและนอกเวลาสอน
๔.๕ ปฏิบัติงานสอนตรงตอเวลาและสอนชดเชยใหผูเรียนท้ังในเวลาและนอกเวลาสอน
๔.๖ มีการแสดงออกซึ่งความสํานึกตอสังคมท่ีเก่ียวพันกับวิชาท่ีตนสอนและชี้แนะแนวทาง

ในการปรับปรุงแกไข
๔.๗ สงเสริมใหผูเรียน รูจักคิดริเริ่มสรางสรรค สํานึกและมีความรับผิดชอบท่ีจะชวยเหลือสังคม

ตอไป
๔.๘ เสียสละและอุทิศเวลาใหกับงานท่ีไดรับมอบหมาย
๔.๙ มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน
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๒. วิธีการพิจารณาแตงตั้งเขาสูตําแหนงอาจารย (สบ ๒) – อาจารย (สบ ๕) ในสถานศึกษา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

๑. ผูประสงคจะขอรับการประเมินเปนผูยื่นคําขอตามแบบ ปม.๐๑ พรอมกับสงผลงาน
ทางวิชาการตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑตออาจารย (สบ ๕) ผูทําหนาท่ีบริหารกลุมวิชา กลุมงานอาจารย
กองบัญชาการศึกษา หรืออาจารย (สบ ๕) ทําหนาท่ีบริหารการสอนกลุมงานอาจารยและดานวิชาการ หรือ
รองผูบังคับการท่ีรับผิดชอบดานวิชาการของหนวยงานตนสังกัด เพ่ือตรวจสอบภาระการสอนใหถูกตอง แลวเสนอ
ตออาจารย (สบ ๖) กลุมงานอาจารย กองบัญชาการศึกษา หรือผูบังคับการของหนวยงานตนสังกัด ในกรณีท่ีผู
ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไมครบถวนในขณะท่ีขอประเมินก็อาจขอประเมินลวงหนาได แตท้ังนี้ผูขอรับ
การประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวน ภายในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป  นับตั้งแตวันท่ียื่นคําขอประเมินตาม
แบบ ปม.๐๑

ท้ังนี้ กรณีของศูนยฝกอบรมกองบัญชาการตํารวจนครบาลใหผูประสงคจะขอรับการประเมิน
เปนผูยื่นคําขอตาม แบบ ปม.๐๑ พรอมกับสงผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑตอผูกํากับการ
ศูนยฝกอบรมกองบัญชาการตํารวจนครบาล เพ่ือตรวจสอบภาระการสอนใหถูกตอง ในกรณีท่ีผูขอรับ
การประเมินมีคุณสมบัติยังไมครบถวนในขณะท่ีขอประเมินก็อาจขอประเมินลวงหนาได แตท้ังนี้ผูขอรับการ
ประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวน ภายในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป  นับตั้งแตวันท่ียื่นคําขอประเมิน
ตาม แบบ ปม.๐๑

๒. ใหผูกํากับการศูนยฝกอบรมกองบัญชาการตํารวจนครบาล หรืออาจารย (สบ ๖) กลุมงาน
อาจารย กองบัญชาการศึกษา หรือผูบังคับการหนวยงานตนสังกัด ตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามเกณฑ
ท่ีกําหนดไว แลวนําเสนอผูบัญชาการหนวยงานตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน

๓. ใหผูบัญชาการหนวยงานตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน ดําเนินการดังนี้
๓.๑ มีคําสั่งรับเรื่องผู ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ และประเมินประสิทธิภาพ

การสอน ผลการสอนความประพฤติ  และการปฏิบัติหนาท่ี โดยแตงตั้งคณะกรรมการไดตามความเหมาะสม
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอน ผลการสอนและการปฏิบัติหนาท่ี ตามแบบ ปม.๐๒, ปม.๐๓, ปม.๐๔ แลวแต
กรณี ตามท่ีกําหนดไวสําหรับระดับตําแหนงนั้น ท้ังนี้ กําหนดใหผูบังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ
กองบัญชาการศึกษา หรือผูแทน เปนองคประกอบของคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ผลการสอนและความประพฤติ ของสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๓.๒ แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ  ซึ่ง ก.ตร. พิจารณาใหความเห็นชอบแลว
จํานวน ๓ – ๕ คน โดยเปนผูเชี่ยวชาญตรงตามผลงานทางวิชาการและมีตําแหนงทางราชการ หรือตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงท่ีเสนอขอใหพิจารณา ท้ังนี้ ตองเปนบุคคลภายนอกกองบัญชาการตนสังกัดของ
ผูขอรับการประเมินไมนอยกวาก่ึงหนึ่งและจะตองมีตําแหนงทางวิชาการ สําหรับในสาขาวิชาซึ่งมีลักษณะเปน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของตํารวจ เชน สาขาวิชาการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม, สาขาวิชา
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การสืบสวน และสาขาวิชาการสอบสวน เปนตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนบุคคลภายนอกถาเปนขาราชการ
ตํารวจหรือ เคยเปนขาราชการตํารวจ จะมีตําแหนงทางวิชาการหรือไมก็ได

ใหการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนความลับตอผูขอรับการประเมิน
ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูพิจารณาผลงานทางวิชาการตามแบบ ปม.๐๕ ท้ังนี้ การตัดสินตองไดรับ
คะแนนเสียงจากคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ ใน ๕ สวน และตองไมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมี
ความใกลชิดสนิทสนม หรือเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงซึ่งอยูในกองบังคับการเดียวกัน เปนคณะกรรมการ
ประเมินฯ

ใหบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิดังกลาว มีกําหนดระยะเวลา ๔ ป นับตั้งแตวันท่ี ก.ตร. มีมติให
ความเห็นชอบ เปนตนไป

ใหกองบญัชาการตนสังกัดของสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีเก่ียวของ มีหนาท่ีเสนอ
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิลวงหนา ๑ ป

๔. เม่ือผูขอรับการประเมินผานการประเมิน ตามแบบ ปม.๐๒, ปม.๐๓, ปม.๐๕ แลวแตกรณีตามท่ี
กําหนดไวสําหรับระดับตําแหนงนั้น และมีคุณสมบัติครบถวนแลว ใหคณะกรรมการ ตามขอ ๓.๑ เสนอผล
การพิจารณา ตามแบบ ปม. ๐๖ ตอผูบัญชาการตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน เพ่ือดําเนินการเสนอขอแตงตั้ง
ตามข้ันตอนตอไป โดยดําเนินการแตงตั้งผูท่ีผานการประเมินและมีคุณสมบัติครบถวนในลําดับแรกกอน

๕. ใหผูมีหนาท่ีตามขอ ๑, ๒ และ ๓ ดําเนินการตรวจสอบใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอัน
เหมาะสม หากตรวจพบวาผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑนี้ ใหแจงผูขอรับการ
ประเมินทราบเปนลายลักษณอักษรโดยเร็ว เพ่ือมิใหผูขอรับการประเมินตองเสียสิทธิ ความในขอนี้ไมใชบังคับ
กับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ

๖. กรณีผูมีหนาท่ีตามขอ ๑ หรือ ๒ ไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูขอรับการประเมินเสนอ
เอกสารใหผูมีหนาท่ีในข้ันตอนตอไป เปนผูดําเนินการแทนในข้ันตอนนั้น

๗. การแตงตั้งผูผานการประเมินใหมีผลนับแตวันท่ีผูมีอํานาจแตงตั้งสั่งแตงตั้งขาราชการตํารวจให
ดํารงตําแหนง ท้ังนี้ไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และเม่ือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวแลว
จะตองอยูปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนั้นเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป ยกเวนการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน ท้ังนี้ใน
ระยะเวลา ๒ ป ดังกลาว ตองไดปฏิบัติหนาท่ีสอนหรือมีชั่วโมงการสอนดวยตนเอง ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
การศึกษาหรือการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงจะมีสิทธิไดรับการแตงตั้งไปดํารงตําแหนงในสายงาน
อ่ืนได
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๓. การแตงตั้งโดยวิธีพิเศษ

๑. ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง ผูมีอํานาจแตงตั้งอาจแตงตั้งขาราชการตํารวจท่ีดํารง
ตําแหนงหนาท่ีอ่ืนๆ หรือบุคคลภายนอกมาดํารงตําแหนงท่ีทําหนาท่ีอาจารย หรือทําหนาท่ีสอนในตําแหนง
ไมสูงกวาระดับตําแหนงเดิมในสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามหลักเกณฑการประเมินนี้ ท้ังนี้
ผูไดรับการเสนอแตงตั้งจะตองเปนผูมีความรูความสามารถสูงดีเดนเปนพิเศษและมีความสามารถในการสอน
อยางดีและมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงฯ สวนวิธีการเสนอแตงตั้งใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้ โดยอนุโลม

๒. ขาราชการตํารวจท่ีปจจุบันมิไดดํารงตําแหนงท่ีทําหนาท่ีอาจารย หากเคยดํารงตําแหนงท่ีทําหนาท่ี
อาจารย หรือทําหนาท่ีสอน หรือทําหนาท่ีหัวหนาภาควิชา หรือทําหนาท่ีหัวหนาสวนวิชา หรือหัวหนาฝาย
การศึกษาในสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ระดับตําแหนงใด ใหสามารถแตงตั้งไปดํารงตําแหนง
ท่ีทําหนาท่ีอาจารย หรือหนาท่ีเดิมในระดับตําแหนงเดิมและสาขาวิชาเดิมได
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๔. บทเฉพาะกาล

๑. ขาราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหนงในสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
และไดยื่นขอรับการประเมินไวแลวตามหลักเกณฑและวธิีการประเมินฯ เดิม กอนวันท่ี ก.ตร. มีมติเห็นชอบตาม
หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ นี้ สามารถท่ีจะเลือกดําเนินการไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ เดิมท่ี
ใชบังคับอยูกอนไดโดยอนุโลมตอไปจนแลวเสร็จ

๒. ในระหวางท่ี ก.ตร.ยังมิไดกําหนดบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ นี้
ใหใชบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิของกองบัญชาการศึกษาท่ีมีอยูเดิมใชบังคับตอไปจนกวา ก.ตร. ไดกําหนดบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ นี้แลวเสร็จ เวนแต กองบัญชาการศึกษา ไมมีบัญชี
ผูทรงคุณวุฒิในดานนัน้ ๆ ก็ใหเสนอผูทรงคุณวุฒิตอ ก.ตร. เปนกรณีเฉพาะราย

๓. ในระหวางท่ียังมิไดมีผูดํารงตําแหนงอาจารย (สบ ๕) ทําหนาท่ีบริหารการสอนกลุมงานอาจารย
และดานวิชาการ ใหผูประสงคจะขอรับการประเมินยื่นคําขอตอผูบังคับการของหนวยงานตนสังกัด เพ่ือ
ดําเนินการตามข้ันตอนตอไป
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๕. มาตรการในการปองกันและลงโทษผูนําผลงานผูอ่ืนไปใชในการเสนอขอรับการประเมินใหดําเนินการ
ตามมติ ก.ตร. ครั้งท่ี ๒/๒๕๔๓ เม่ือ ๒๘ ม.ค.๒๕๔๓ ซ่ึงกําหนดไว ดังนี้

ในการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนในสายงานท่ีเปนตําแหนงควบของ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ หากตรวจพบวาขาราชการตํารวจผูใดแจงขอมูลเก่ียวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคลเรื่องสัดสวน
การจัดทําผลงาน หรือเรื่องอ่ืน ๆ เก่ียวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกผลงานหรือนําผลงานของ
ผูอ่ืนมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอ่ืนใหจัดทําผลงานให โดยผลงานท่ีนํามาเสนอนั้นไมใชผลงาน
ท่ีแทจริงของตน การกระทําดังกลาว นอกจากแสดงใหเห็นวาเปนผูขาดจริยธรรมแลว ยังเปนผูท่ีไมเหมาะสมท่ี
จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งเขาสูตําแหนงท่ีขอรับการประเมินและสมควรจะไดรับการลงโทษทางวินัยอีกดวย
ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษผูท่ีประพฤติดังกลาวตามมาตรการ ดังตอไปนี้

มาตรการท่ี ๑ กรณีท่ีตรวจพบวามีการกระทําดังกลาวขางตนเกิดข้ึน ใหผูท่ีมีอํานาจแตงตั้ง
งดพิจารณาแตงตั้งสําหรับการประเมินในครั้งนั้น

มาตรการท่ี ๒ กรณีท่ีไดรับการแตงตั้งเขาสูตําแหนงไปแลว หากภายหลังตรวจพบหรือทราบ
วามีการกระทําดังกลาวขางตนเกิดข้ึน ใหผูท่ีมีอํานาจตามกฎหมายเพิกถอนคําสั่งนั้นเสียโดยถือวาขาราชการ
ตํารวจผูนั้นเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

มาตรการท่ี ๓ ใหผู มี อํานาจตามกฎหมายดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําดังกลาว
ตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีไป

มาตรการท่ี ๔ หามมิใหผูกระทําผิดกรณีดังกลาว เสนอขอรับการประเมินมีกําหนดเวลา
ไมนอยกวา ๒ ป นับแตวันท่ีรับทัณฑตามมาตรการท่ี ๓ เสร็จสิ้นแลว

ท้ังนี้ เม่ือผูกระทําผิดกรณีดังกลาว ถูกดําเนินการตามมาตรการท่ี ๑ หรือมาตรการท่ี ๒ แลว
ใหนํามาตรการท่ี ๓ และมาตรการท่ี ๔ มาดําเนินการลงโทษผูท่ีประพฤติปฏิบัติดังกลาวดวย โดยใหถือเปน
หนาท่ีของผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการประเมินบุคคลท่ีจะตองตรวจสอบขอมูลประกอบ
คําขอประเมินบุคคลใหถูกตองรวมท้ังดําเนินการตามมาตรการดังกลาวกับผูกระทําผิดหรือผูท่ีเก่ียวของ
หากผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบละเลยไมดําเนินการใหถือวาผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบนั้นกระทําความผิดวินัยดวย
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๖. สถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ การนับระยะเวลาและการขอรับการประเมิน

๑. สถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ หมายถึง หนวยงานท่ีทําหนาท่ีดานการสอน หรือทําหนาท่ี
ครูฝกพลศึกษา ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๒. ตําแหนงทําหนาท่ีอาจารย หมายถึง ตําแหนงท่ีกําหนดใหทําหนาท่ีอาจารย หรือทําหนาท่ีสอน
หรือทําหนาท่ีครูฝกพลศึกษา ในสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ และใหหมายความรวมถึงตําแหนงท่ี ก.ตร.
กําหนดเปนตําแหนงอาจารยในสถาบันการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๓. การนับระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติตามหลักเกณฑการประเมิน
เพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีขอรับการประเมิน จะตองเปนเวลาท่ีผูขอรับการประเมินไดปฏิบัติหนาท่ี
ในตําแหนงท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติดังกลาว ตั้งแตวันท่ีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นจนถึงวันท่ียื่นขอรับการ
ประเมิน โดยมีภาระงานและไดรับปฏิบัติหนาท่ีสอน หรือมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตรของสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ หากมีชวงหนึ่งชวงใดเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา หรือ
ฝกอบรมท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ ตองหักชวงระยะเวลาดังกลาว ยกเวนชวงระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตให
เขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรของทางราชการหรือไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมความรูทางวิชาการตลอดจนการไป
ปฏิบัติงานวิจัยโดยไดรับอนุมัติตามระเบียบของทางราชการ ใหนับรวมระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติดังกลาว เพ่ือคํานวณเวลาตามเกณฑการประเมินเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงท่ีขอได

๔. หามมิใหยื่นขอรับการประเมินขณะอยูในระหวางการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือ
ถูกยืมตัวไปปฏิบัติราชการอยางอ่ืนเต็มเวลา หากจะยื่นขอรับการประเมินก็ใหเสนอกอน หรือหลังการลา หรือ
กอนไป หรือกลับจากปฏิบัติราชการอยางอ่ืนเต็มเวลาแลว สําหรับกรณีการเขารับฝกอบรมหลักสูตรของทาง
ราชการ หรือไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมความรูทางวิชาการ ตลอดจนการไปปฏิบัติการวิจัยโดยไดรับอนุมัติตาม
ระเบียบของทางราชการ สามารถยื่นขอรับการประเมินได

๕. ผูขอรับการประเมินสูงข้ึนทุกระดับขณะท่ียื่นขอรับการประเมินตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงและ
ปฏิบัติหนาท่ีอาจารยในสถานศึกษานั้น ตอเนื่องกันไมนอยกวา ๑ ป
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ผนวก ก
หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพการสอน ผลการสอน และการปฏิบัติหนาท่ี

๑. หลักเกณฑ
ใหกองบัญชาการตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพการสอน

ผลการสอนและการปฏิบัติหนาท่ีของผูขอรับการประเมิน เพ่ือใชในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อาจารย (สบ ๒) – อาจารย (สบ ๕) โดยใหยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้

๑.๑ ความรูความสามารถดานการสอนและวิชาการ
๑.๑.๑ งานสอน หรือชวยสอน

๑) มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีวางไว
๒) มีความสามารถสอนใหผูเรียน รูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาท่ีสอน
๓) มีความสามารถในการใชเทคนิค วิธีสอนตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจ และ

ติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาท่ีเขาใจงาย ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ ใชคําถามเพ่ือให
ผูเรียนคิด ตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน

๔) มีความสามารถชี้ใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๕) มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลท่ีคนควาศึกษาเพ่ิมเติม
๖) มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ ตาม

ความเหมาะสม
๗) มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอนท่ีเหมาะสมเปนอยางดี
๘) มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาท่ีสอน
๙) มีความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสอน

๑.๑.๒ งานดานวิชาการ
๑) มีความรูในเนื้อหาวิชาการและประสบการณในวิชาท่ีทําการสอนเปนอยางดี
๒) มีความสนใจติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีสอนเพ่ือเพ่ิมในความรูใหม ๆ
๓) มีการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในสาขาท่ีทําการสอนอยูเสมอ โดยจะตองเสนอ

เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนแลวแตกรณีตามท่ีกําหนดไวสําหรับระดับตําแหนงนั้น ท่ีผลิตข้ึน
ไมนอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลวไมนอยกวา ๑ หลักสูตร

๔) มีความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานวิชาการ
๑.๒ งานดานบริการทางวิชาการและอ่ืน ๆ

๑.๒.๑ ความสามารถในการเปนอาจารยท่ีปรึกษา
๑.๒.๒ ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการ
๑.๒.๓ ความสามารถในงานดานการทะนุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
๑.๒.๔ ความสามารถในการเปนกรรมการตาง ๆ
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๑.๒.๕ ความสามารถในการบริหารงานอ่ืน ๆ
๑.๒.๖ งานอ่ืน ๆ ท่ีรับผิดชอบ

๑.๓ คุณธรรมและความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน
๑.๓.๑ คุณธรรมของอาจารย

๑) มีความเมตตากรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติตอผูเรียน
๒) มีความอดทนตอพฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งไมรูไมเขาใจ หรือติดตามเนื้อหาวิชาไมทัน
๓) มีความเต็มใจในการถายทอดความรูใหกับผูเรียนอยางเต็มความสามารถและเต็มเวลา
๔) มีความประพฤติและปฏิบัติตนใหเปนท่ีเคารพนับถือของผูเรยีนท้ังในเวลาและนอกเวลา

๑.๓.๒ ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน
๑) ปฏิบัติงานสอนตรงตอเวลาและสอนชดเชยใหผูเรียนในกรณีท่ีขาดการสอน
๒) มีการแสดงออกซึ่งความสํานึกตอปญหาสังคมท่ีเก่ียวของวิชาท่ีตนสอนและชี้แนะ

แนวทางในการปรับปรุงแกไข
๓) สงเสริมใหผูเรียนรูจักมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สํานึก และมีความรับผิดชอบท่ีจะ

ชวยเหลือสังคมตอไป
๔) เสียสละและอุทิศเวลาใหกับงานท่ีไดรับมอบหมายและงานบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
๕) มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน

๑.๔ ความประพฤติและระเบียบวินัย
๑.๔.๑ มีความประพฤติและปฏิบัติตนเปนท่ีไววางใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน
๑.๔.๒ ไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑทางวินัยและตองหาคดีอาญา

แตอยางใด

๒. วิธีการ
๒.๑ ใหผูบัญชาการตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพการสอน ผลการสอน และการปฏิบัติหนาท่ีไดตามความเหมาะสม เปนคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน ผลการสอน และการปฏิบัติหนาท่ีของผูรับการประเมิน

๒.๒ ใหคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอน ผลการสอน และการปฏิบัติหนาท่ี ประชุม
พิจารณาร วม กันและประ เ มินผลว าผู ขอรับการประเ มิน มีประสิทธิภ าพการสอน ผลการสอน
และการปฏิบัติหนาท่ีอยูในระดับใด และทําการสอนไดผลดีสมความมุงหมายหรือไม

ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอน ผลการสอน และการปฏิบัติหนาท่ีอาจให
ผูขอรับการประเมินมาชี้แจง อธิบาย สาธิต สงขอมูลเพ่ิมเติม หรือรับการทดสอบไดตามสมควร

๒.๓ ใหคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอน ผลการสอน และการปฏิบัติหนา ท่ี
รายงานผลการประเมิน ตามแบบ ปม.๐๒
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ผนวก ข
ลักษณะของผลงานทางวิชาการ

๑. เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณท่ีใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีลักษณะเปนเอกสารหรืออุปกรณท่ีเก่ียวของในวิชาท่ี
ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอคําบรรยายท่ีมีรายละเอียดประกอบพอสมควร และอาจมี
สิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึนอีกก็ได เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอ เอกสาร
ท่ีเก่ียวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) ฯลฯ เปนตน

ท้ังนี้ ใหยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
๑.๑ เอกสารประกอบการสอน จะตองเย็บเลมแยกรายวิชาใหเรียบรอย ท้ังมีรหัสวิชา หัวขอ

และเนื้อหาสาระครบถวน ตามรายละเอียดของวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ไมนอยกวา ๑ รายวิชา และควร
ครอบคลุมดานตาง ๆ ไดแก ความมุงหมาย เนื้อเรื่อง วิธีสอน อุปกรณท่ีใช และวิธีการวัดและประเมินผล

กรณีผูขอรับการประเมินไมสามารถสงเอกสารประกอบการสอนท่ีทําเพียงผูเดียวและมีเนื้อหา
สาระครบ ๑ รายวิชาได อาจนําเอาบางสวนของผูอ่ืนมาบางเพ่ือเสริมบางสวนของผลงานของผูรับการประเมินท่ี
ยังพรองอยู หรืออาจสงเอกสารประกอบการสอนท่ีทําเพียงผูเดียวหลายเลมได ซึ่งเม่ือคิดปริมาณรวมกันแลว
ตองไมนอยกวา ๑ รายวิชา เทียบไดไมนอยกวา ๑ หนวยกิต

ปริมาณของเอกสารประกอบการสอนท่ีผูขอรับการประเมินตองจัดทําข้ึนเอง จะมากนอย
เพียงใดใหเปนไปตามเกณฑท่ีคณะกรรมการพิจารณาการประเมินระดับกองบัญชาการกําหนด

๑.๒ เอกสารประกอบการสอน ตองใชสอนมาแลว หากเพ่ิมจัดพิมพ เปนรูปเลม ข้ึนใหม
ใหกองบัญชาการตนสังกัดรับรองวาเปนผลงานท่ีไดใชสอนมาแลวดวย

๒. เอกสารคําสอน หมายถึง เอกสารคําบรรยายหรืออุปกรณท่ีใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
ของสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีเนื้อหาสาระคําสอนท่ีมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน
ถาเปนเอกสารจะพิมพเปนโรเนียวก็ได แตตองทําเปนรูปเลม

ท้ังนี้ใหยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
๒.๑ เอกส าร คํ า สอน  จะต อ ง เ ย็ บ เ ล ม แยกร ายวิ ช า ให เ รี ยบ ร อย  มี รหั ส วิ ช า  หั ว ข อ

และเนื้อหาสาระครบถวน ตามรายละเอียดของวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ไมนอยกวา ๑ รายวิชา และควร
ครอบคลุมดานตาง ๆ ไดแก ความมุงหมาย เนื้อเรื่อง วิธีสอน อุปกรณท่ีใช และวิธีการวัดและประเมินผล

กรณีผูขอรับการประเมิน ไมสามารถสงเอกสารคําสอนท่ีทําเพียงผูเดียวและมีเนื้อหาสาระครบ
๑ รายวิชาได สามารถสงผลงานดังกลาวหลายเลมได ซึ่งเม่ือคิดปริมาณรวมกันแลวตองไมนอยกวา ๑ รายวิชา
เทียบไดไมนอยกวา ๑ หนวยกิต

๒.๒ เอกสารคําสอน ตองใชสอนมาแลว หากเพ่ิมจัดพิมพเปนรูปเลมข้ึนใหมใหกองบัญชาการ
ตนสังกัดรับรองวาเปนผลงานท่ีไดใชสอนมาแลวดวย
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๒.๓ ผูขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย (สบ ๔) หรือ อาจารย (สบ ๕)
จะใชเอกสารเลมเดียวกันเปนเอกสารคําสอนและตําราไมได

๓. ตํารา หมายถึง เอกสารท่ีใชในการเรียนวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ ท่ีไดเรียบเรียงอยางมีระบบ
เชน ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง สรุป และการอางอิงท่ีครบถวนสมบูรณทันสมัย โดยจะตองมีเนื้อหา
สาระอยางละเอียด ครอบคลุมรายวิชาสวนของวิชาท่ีตนเชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงคท่ีใชเปนหลักในการเรียน
การสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน และตองจัดทํารูปเลมอยางเรียบรอย

ท้ังนี้ใหยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
๓.๑ ตํารา ตองเย็บเลมใหเรียบรอย ระบุชื่อผูเขียนและผูเขียนรวม (ถามี) และปริมาณงาน

ในความรับผิดชอบ ตลอดจน เดือน ปท่ีพิมพ และแหลงพิมพ
หากมีผู เ ขียนรวมหลายคน ให เรียงชื่อผู เ ขียนตามลําดับเหมือนกับชื่อ ท่ีพิมพไว ในตํารา

ทุกอยาง
๓.๒ กรณีท่ีผูขอรับการประเมินมีเฉพาะตําราท่ีเขียนใหกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพียงเลมเดียว

โดยไมมีตําราท่ีเขียนเพ่ือใชในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ แตอยางใด สามารถ
นําตําราดังกลาวมาใชขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ วิธีการประเมินฯ นี้ได โดยตํารานั้นตองเปนท่ีใช
ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรและไดใชสอนในสถาบันอุดมศึกษานั้น

๔. หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการหรือก่ึงวิชาการ ท่ีไดเรียบเรียงอยางมีระบบ เขาปกเย็บเลม
เรียบรอย มีสารบัญแบงหมวดหมูของเนื้อหาอยางชัดเจนใชอักษรตัวพิมพและมีการเผยแพร

ท้ังนี้ใหยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
๔.๑ หนังสือตองระบุชื่อผู เ ขียนและผู เ ขียนรวมทุกทาน (ถา มี ) และระบุปริมาณงานใน

ความรับผิดชอบ ตลอดจน เดือน ปท่ีพิมพ และแหลงพิมพ
๔.๒ สําหรับการแปลหนังสือ ผูแปลควรขอลิขสิทธิ์ของหนังสือตนฉบับนั้น กอนจะทําการแปลและ

พิมพเผยแพร และผูแปลจะตองรับผิดชอบหากมีปญหาเก่ียวกับลิขสิทธิ์ในภายหลัง
๕. ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานคนควาอยางมีระบบ และมีความมุงหมายอยางแนนอนเพ่ือใหไดมาซึ่ง

ขอมูลหรือหลักการบางอยางท่ีจะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือการนําวิชาการนั้นมาประยุกต มี
ลักษณะเปนเอกสารท่ีมีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เชน มีการตั้งสมมติฐาน หรือมีการกําหนดปญหา
ท่ีชัดเจนสมเหตุสมผล โดยจะตองระบุวัตถุประสงคท่ีชัดเจนแนนอน มีการรวบรวมขอมูล พิจารณาวิเคราะห
ตีความ และสรุปผลการวิจัยท่ีสามารถใหคําตอบ หรือบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการได

ท้ังนี้ ใหยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
๕.๑ ถาเสนอรายงานตอท่ีประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ให เสนอสําเนารายงานยอ

และแนบกําหนดการประชุมหรือสัมมนาวิชาการนั้น ๆ มาดวย
๕.๒ งานวิจัยท่ีเสนอขอตําแหนงอาจารย (สบ ๔) หรืออาจารย (สบ ๕) ตองมีปริมาณไมนอยกวา ๑

หนวยงานวิจัย ตามหลักเกณฑ ดังนี้
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(๑) งานวิจัยเดี่ยว คิดเปน ๑ หนวย
(๒ ) ง านวิ จั ย ร ว ม  คิ ด เป นร อยละของแต ล ะ โ ครงการ  เ ม่ื อร วม กันแล ว ได ค รบ

๑๐๐ เปอรเซ็นต คิดเปน ๑ หนวย
(๓) กรณีผูขอเปนหัวหนาโครงการ ใหคิดปริมาณเพ่ิมจากขอ (๒) อีกรอยละ ๑๕

๕.๓ งานวิจัยท่ีเสนอขอรับการประเมิน เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง อาจารย (สบ ๔) หรือ อาจารย
(สบ ๕) ตองไมเปนงานวิจัยท่ีทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ เวนแต
ผูขอรับการประเมินจะไดทําการศึกษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเนื่อง จนปรากฏผลความกาวหนา
ทางวิชาการอยางเห็นไดชัด การพิจารณาจะพิจารณาเฉพาะสวนท่ีเพ่ิมเติมจากเดิม เทานั้น

กรณีชื่องานวิจัยใกล เ คียงกับงานวิจัย ท่ี เปนสวนหนึ่ งของการศึกษาใหระบุชื่องานวิจัย
ท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษามาดวย

๕.๔ การเอาขอมูลเบื้องตนมารวบรวมไวในแหลงเดียวกันไม ถือเปนงานวิจัย แตถาการ
รวบรวมขอมูลนั้นทําตามระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห สังเคราะห วิจารณ และมีขอคิดเห็นของผูรวบรวมท่ีแสดง
ความสามารถทางวิชาการอาจถือเปนผลงานวิจัยได

๕.๕ บรรณานุกรมประกอบบรรณานิทัศน (Annotated bibliography) ท่ีตองทําดวย
ความยากลําบาก และตองคนควาจากหลาย ๆ แหลงขอมูล โดยมีเนื้อหาท่ีมีสาระสําคัญ ใหนํามาพิจารณาเปน
ผลงานวิจัยได แตบรรณานุกรมท่ีเปนเพียงการรวบรวมรายชื่อหนังสือหรืองานทางวิชาการไมถือวาเปน
ผลงานวิจัย

๖. บทความทางวิชาการ หมายถึง เอกสารซึ่งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของ
ผูอ่ืนในลักษณะท่ีเปนการวิเคราะหวิจารณ หรือเสนอแนวความคิดใหม ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการนั้น ๆ
สําหรับบทความทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเปนความรูท่ัวไปสําหรับประชาชนนั้น อาจใชไดบางหากมีคุณคาทาง
วิชาการเพียงพอ

ท้ังนี้ใหยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
๖.๑ บทความทางวิชาการตองพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการหรือก่ึงวิชาการโดยใหถาย

สําเนาปกวารสาร สารบัญ คํานํา พรอมเนื้อหาเสนอมาพรอมกันดวย
๖.๒ บทความทางวิชาการท่ีเสนอตอท่ีประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ หรือ อบรม ใหแนบ

กําหนดการประชุมวิชาการนั้น ๆ และ/หรือหลักสูตรในการอบรมเปนหลักฐานมาดวย
๖.๓ บ ท ค ว า ม ท า ง วิ ช า ก า ร ท่ี มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป น ร า ย ง า น ข า ว  จ ะ ต อ ง มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห

หรือสังเคราะหตามหลักวิชาการ และตีพิมพเผยแพรมาแลวจึงจะเสนอได
๖.๔ บทความทางวิชาการท่ีสั้นมาก ก็เสนอขอรับการประเมินได ถาบทความนั้นเปนการ

เสนอผลงานคนควาชิ้นสําคัญๆ ท่ียังไมสมบูรณ แตสวนท่ีนํามารายงานเปนหลักฐาน ทฤษฎีขอมูล ฯลฯ
ท่ีตอง เปด เผยโดยเร็ ว  เ พ่ือใหผู คนในวงการได รับทราบและเปนการปอง กันการทํางานซ้ํ าซอน
อยางไรก็ตาม ควรแนบบทความเต็มมาดวย
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๖.๕ บทความทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ สามารถเสนอขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อาจารย (สบ ๔) หรือตําแหนงท่ีสูงกวาได โดยใหเสนอภายใตหัวขอท่ีเก่ียวกับตําราหรือหนังสือ

๗. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หมายถึง ผลงานอยางอ่ืนท่ีมิใชเอกสารประกอบการสอน
เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ ผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการโดยปกติ หมายถึงสิ่งประดิษฐหรือ
งานสรางสรรคท่ีมีคุณคา เชน เครื่องทุนแรง ผลงานดานศิลปะ ฯลฯ ผลงานทางวิชาการดังกลาวอาจบันทึกเปน
ภาพยนตร หรือแถบเสียง ฯลฯ ก็ได  นอกจากนี้  ใหรวมถึงงานแปลท่ีตัวงานตนฉบับมีลักษณะเปน
งานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีความสําคัญและ
ทรงคุณคา ซึ่งเม่ือไดนํามาแปลแลว จะเปนการสรางความกาวหนาทางวิชาการท่ีเห็นไดประจักษชัดอีกดวย

ท้ังนี้ใหยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
๗.๑ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีเสนอมานั้นจะตองผานการพิสูจนหรือมีหลักฐาน

รายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็นคุณคาของผลงานวาไดมาตรฐานของตําแหนงอาจารย (สบ ๔) หรือ
อาจารย (สบ ๕) แลวแตกรณี หรือจะตองเปนผลงานท่ีมีคุณคาเหมาะสมกับตําแหนงท่ีขอรับการประเมิน ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาการประเมินระดับกองบัญชาการกําหนด

๗.๒ งานแปลท่ีมีการศึกษาวิเคราะหตีความ หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการโดยผูแปล ใหเสนอ
เปนผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืน สวนงานแปลจากตนฉบับเดิมท่ีไม มีการศึกษาวิเคราะหตีความ
หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการโดยผูแปล ใหเสนอเปนผลงานประเภทงานแตง เรียบเรียง หรือแปลตําราหรือ
หนังสือ

๗.๓ สําหรับคู มือการเรียนการสอน แบบฝกหัด แบบทดสอบ ท่ีจะอยู ในขายไดรับการ
พิจารณาเปนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนั้น จะตองมีสวนอธิบายถึงวัตถุประสงคข้ันตอน และ
กระบวนการพิจารณาอยางละเอียดจนบรรลุผลงานท่ีนําเสนอ ซึ่งแสดงถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค

๗.๔ การออกแบบตาง ๆ ตองมีคําอธิบายกระบวนการออกแบบ และลักษณะพิเศษของแบบนั้น ๆ
วามีความแปลกใหมแตกตางจากแบบของคนอ่ืนอยางไร เหตุใดผูออกแบบจึงทําเชนนั้น มีขอดีขอเสียอยางไร

๘. การพิมพเผยแพร หมายถึง การพิมพท่ีผูจัดทําผลงานทางวิชาการเปนผูจัดพิมพเองหรือ
การพิมพจากโรงพิมพก็ได แตตองมีลักษณะตามท่ีเกณฑ ก.ตร. กําหนด ดังนี้

๘.๑ ถาเปนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หรือตํารา จะ พิมพ เปนรูปเลม
จากโรงพิมพหรือสํานักพิมพหรือถายสําเนาเย็บเลมก็ได สําหรับหนังสือตองไดรับการพิมพเปนรูปเลมจาก
โรงพิมพหรือสํานักพิมพ โดยตําราและหนังสือตองไดนําไปใชในการเรียนการสอน และไดรับการเผยแพรมาแลว
อยางนอย ๑ หลักสูตร จึงจะถือวาตําราหรือหนังสือนั้นไดเผยแพรอยางกวางขวางในวงวิชาการแลวสามารถ
นํามาเสนอขอรับการประเมินได

๘.๒ ถาเปนผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ จะตองพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการใน
สาขาวิชาชีพท่ีเผยแพรโดยสมํ่าเสมอ หรือในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ ซึ่งไดนําเสนอตอท่ีประชุมสัมมนา
ก็ได แตตองแนบรายงานการประชุมทางวิชาการท่ีมีเนื้อเรื่องสมบูรณมาประกอบการพิจารณาดวย
การแจกจายไปยังหองสมุดตาง ๆ ยังไมถือวาเปนการพิมพเผยแพรท่ีสมบูรณ
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(๑ ) สํ าหรับผลงานวิจั ย ท่ียาวมาก ก็อาจจะพิมพ เผยแพร โดยหน วยงาน ท่ี เปน ท่ี
ยอมรับในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพท่ีเชื่อถือไดในสาขานั้น ๆ หากไมสามารถพิมพเผยแพรไดท้ังฉบับก็ใหพิมพใน
รูปของรายงานฉบับยอท่ีมีสาระสําคัญครบถวน (ไมใชบทคัดยอ) ลงในวารสารหรือรายงานการประชุมทาง
วิชาการท่ีเชื่อถือได หรือเปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพสาขานั้น

(๒) ถาเปนผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีกําลังอยูระหวางการรอพิมพเผยแพรจะตอง
มีหนังสือจากบรรณาธิการวารสารนั้น ๆ รับรองวาจะลงพิมพ เผยแพร เ ม่ือใด ในวารสารฉบับใด
แตกองบัญชาการจะดําเนินการขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามข้ันตอนได ก็ตอเม่ือผลงานวิจัยหรือบทความ
นั้น ไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว

(๓) การนําผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไปตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ
มากกวา ๑ แหง ถือวาเปนการตีพิมพเผยแพรซ้ําซอนกัน และใหเสนอผลงานดังกลาวเพ่ือใชในการประเมินเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีขอไดเพียงฉบับใดฉบับหนึ่งเทานั้น

(๔) การพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ อนุโลมใหรวมถึงการเผยแพรในจดหมายขาวและ
จุลสารของกองบัญชาการในสังกัดสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ และในวารสาร
ท่ีเก่ียวกับงานตํารวจดวย

๘.๓ การพิมพเผยแพรนั้น ใหรวมถึงการเผยแพรในรูปไมโครฟลม วีดีโอเทป คอมพิวเตอรดิส
หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการพิจารณาการประเมินระดับกองบัญชาการกําหนดดวย

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาการประเมินระดับกองบัญชาการกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวกับการพิมพเผยแพร เปนการเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม แตจะตองไมขัดกับแนวทางการปฏิบัติท่ี
ก.ตร. กําหนด ดังกลาวขางตน และใหถือวารายละเอียดการปฏิบัตินั้น ๆ เปนสวนหนึ่ งของเกณฑ
ท่ีกําหนดดวย

๙. การปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม หมายถึง การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมผลงานทางวิชาการท่ีเคยใช
ประกอบการพิจารณาแตงตั้งมาแลว ซึ่งผูจัดทําไดดําเนินการใหมีเนื้อหาท่ีถูกตองครบถวน หรือทันสมัยมาก
ยิ่งข้ึน

๙.๑ เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน ท่ีเคยใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงอาจารย (สบ ๒) หรืออาจารย (สบ ๓) หรืออาจารย (สบ ๔) หรืออาจารย (สบ ๕) แลวแตกรณี
มาแลว สามารถนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมเปนผลงานทางวิชาการอ่ืน (มิใชผลงานลักษณะเดิม) เพ่ือเสนอ
ขอรับการประเมินในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนอีกได

๙.๒ ตําราหรือหนังสือ ท่ี เคยไดรับการประเมินในการพิจารณาแตงตั้ ง ใหดํารงตําแหนง
อาจารย (สบ ๔) หรืออาจารย (สบ ๕) มาแลว สามารถนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมเปนผลงานทางวิชาการท่ี
เสนอขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนอีกได

การปรับปรุ งแก ไขเ พ่ิมเติม ตามขอ ๙.๑ และ ๙.๒ ผู ขอรับการประเ มินจะตองชี้แจง
รายละเอียดวาไดปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมขอความสวนใด หรือบทใดบางใหชัดเจนโดยสงผลงานเดิมมาดวย
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๑๐. หลักฐานรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนังสือท่ีใชเปนหลักฐานแสดง
ปริมาณงานหรือสัดสวนของผลงานทางวิชาการท่ีผูรวมจัดทําแตละคนมีสวนรวมในการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ เนื่องจากผลงานทางวิชาการนั้นมิไดระบุปริมาณงาน หรือสัดสวนของผลงานท่ีผูรวมจัดทําแตละคนมี
สวนรวมไวอยางชัดเจน ท้ังนี้ ใหยึดถือแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

๑๐.๑ ผูขอรับการประเมินตองสงหลักฐานรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการท่ีลงนาม
โดยผูรวมจัดทําทุกคน โดยใชแบบ ปม.๐๗ แตถาเปนผลงานทางวิชาการของทางราชการใหหัวหนาหนวยงาน
ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการหรือหัวหนาคณะทํางาน ลงนามรับรองปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานแตละคน

๑๐.๒ กรณีท่ีผูขอรับการประเมินไมสงหลักฐานรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
หรือกรณีท่ีไมสามารถระบุปริมาณงานหรือสัดสวนของผลงานทางวิชาการท่ีผูรวมจัดทําแตละคนมีสวนรวมใน
การจัดทําผลงานทางวิชาการได ใหถือวาผูจัดทําผลงานทางวิชาการทุกคนมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
ดังกลาวเทากัน

๑๐.๓ กรณีมีหลักฐานรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการชิ้นเดียวกันอยูหลายฉบับ
แตระบุปริมาณงานหรือสัดสวนของผลงานทางวิชาการท่ีผูรวมจัดทําแตละคนมีสวนรวมในการจัดผลงานทาง
วิชาการนั้นแตกตางกัน ใหใชหลักฐานรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการฉบับแรกท่ีกองบัญชาการมี
คําสั่งรับเรื่อง
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ผนวก ค
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ

๑. การประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน ควรพิจารณาหัวขอท่ีสําคัญ
๗ ประการ คือ รูปแบบ ความเหมาะสมของการใชภาษา ความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณของเนื้อหา
ลําดับของเนื้อหา ความชัดเจนในการอธิบาย และปริมาณงานท่ีจัดทํา

๒. การประเ มินตํ ารา หรือหนังสือ ควรพิจารณาหัวขอ ท่ีสํ า คัญ ๗ ประการ คือ รูปแบบ
ความเหมาะสมของการใชภาษา ความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณของเนื้อหา ลําดับของเนื้อหา
ความชัดเจนในการอธิบาย และปริมาณงานท่ีจัดทํา

๓. การประเมินผลงานวิจัย ควรพิจารณาหัวขอท่ีสําคัญ ๘ ประการ คือ รูปแบบ ความถูกตองตาม
ระเบียบวิธีวิจัย การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย ความคิดริเริ่มสรางสรรค
การเสริมสรางความกาวหนาทางวิชาการ ประโยชนของงานวิจัย และปริมาณงานท่ีจัดทํา

๔. การประเมินบทความทางวิชาการ ควรพิจารณาหัวขอท่ีสําคัญ ๘ ประการ คือ รูปแบบ
ความเหมาะสมของการใชภาษา ความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณของเนื้อหา ความเหมาะสมของการ
นําเสนอ ลําดับของเนื้อหา ความชัดเจนในการอธิบาย และปริมาณงานท่ีจัดทํา

๕. การประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ควรพิจารณาประเด็นท่ีสําคัญ ๗ ประการ
คือ รูปแบบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความใหมของผลงาน การใชความรูความสามารถทางวิชาการ ประโยชน
ใชสอย การเผยแพรหรือนําไปใชจนเปนท่ียอมรับ และปริมาณและคุณภาพของงานท่ีจัดทํา

รายละเอียดคําแนะนําหัวขอท่ีควรประเมินผลงานทางวิชาการ ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบ
ดังตอไปนี้
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คําแนะนําหัวขอท่ีควรประเมินเอกสารประกอบการสอน

๑. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ ซึ่งไดยึดถือตามความหมายท่ี ก.ตร. กําหนด คือ เอกสาร
ประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณท่ีใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีลักษณะเปนเอกสารหรืออุปกรณท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีตนสอน
ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอคําบรรยายท่ีมีรายละเอียดพอสมควร และอาจมีสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึน
อีกก็ได เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอ เอกสารท่ีเก่ียวเนื่อง แผนภูมิ
แถบเสียง หรือภาพเลื่อน ฯลฯ เปนตน
๒. ความเหมาะสมของการใชภาษา หมายถึง การใชภาษาเขียนท่ีชัดเจน แจมแจง ถูกหลักภาษาตรงความหมาย
การใชตัวสะกดการันต คําสุภาพ ศัพทบัญญัติ และศัพทท่ีนิยมใชไดอยางถูกตอง เหมาะสมและตรงกันโดย
ตลอด ขอความอานเขาใจงาย กระชับและมีความสัมพันธกันเปนอยางดี
๓. ความถูกตองของเนื้อหา หมายถึง ความถูกตองในทางวิชาการของเนื้อหาวิชา แนวคิดทฤษฎี นิยาม สูตร
สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั้น ๆ
๔. ความสมบูรณของเนื้อหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทันสมัยของเนื้อหา ความสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันขององคความรูในสาขาวิชานั้น ๆ
๕. ลําดับของเนื้อหา หมายถึง การจัดทําเนื้อหาและดําเนินเรื่องอยางมีข้ันตอนไมวกวนสับสนและซ้ําซอน
การเรียบเรียงเรื่องราวแตละตอนมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันโดยตลอด

๖. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายตาง ๆ ไดอยางชัดเจน
ถูกตอง เขาใจงาย
๗. ปริมาณงานท่ีจัดทํา หมายถึง ปริมาณงานดานเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนท่ีผูขอรับการประเมินได
จัดทําข้ึนเอง
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คําแนะนําหัวขอท่ีควรประเมินเอกสารคําสอน

๑. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ ซึ่งไดยึดถือตามความหมายท่ี ก.ตร. กําหนด คือ เอกสารคําสอน
หมายถึง เอกสารคําบรรยายหรืออุปกรณท่ีใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถานศึกษา สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ มีเนื้อหาสาระคําสอนท่ีมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน ถาเปนเอกสารจะพิมพ
เปนโรเนียวก็ได แตตองทําเปนรูปเลม
๒. ความเหมาะสมของการใชภาษา หมายถึง การใชภาษาเขียนท่ีชัดเจน แจมแจง ถูกหลักภาษาตรงความหมาย
การใชตัวสะกดการันต คําสุภาพ ศัพทบัญญัติ และศัพทท่ีนิยมใชไดอยางถูกตอง เหมาะสมและตรงกันโดย
ตลอด ขอความอานเขาใจงาย กระชับและมีความสัมพันธกันเปนอยางดี
๓. ความถูกตองของเนื้อหา หมายถึง ความถูกตองในทางวิชาการของเนื้อหาวิชา แนวคิดทฤษฎี นิยาม สูตร
สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั้น ๆ
๔. ความสมบูรณของเนื้อหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทันสมัยของเนื้อหา ความสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันขององคความรูในสาขาวิชานั้น ๆ
๕. ลําดับของเนื้อหา หมายถึง การจัดทําเนื้อหาและดําเนินเรื่องอยางมีข้ันตอนไมวกวนสับสนและซ้ําซอน
การเรียบเรียงเรื่องราวแตละตอนมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันโดยตลอด
๖. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายตาง ๆ ไดอยางชัดเจน
ถูกตอง เขาใจงาย
๗. ปริมาณงานท่ีจัดทํา หมายถึง ปริมาณงานดานเนื้อหาของเอกสารคําสอนท่ีผูขอรับการประเมินไดจัดทําข้ึน
เอง



- ๒๕ -

คําแนะนําหัวขอท่ีควรประเมินตํารา

๑. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ ซึ่งไดยึดถือตามความหมายท่ี ก.ตร. กําหนด คือ ตํารา หมายถึง
เอกสารท่ีใชในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ ท่ีไดเรียบเรียงอยางมีระบบ เชน ประกอบดวย คํานํา
สารบัญ เนื้อหา สรุป และการอางอิงท่ีครบถวนสมบูรณทันสมัย โดยจะตองมีเนื้อหาสาระอยางละเอียด
ครอบคลุมวิชาหรือสวนของวิชาท่ีตนเชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงคท่ีใชเปนหลักในการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และตองจัดทําเปนรูปเลมอยาง
เรียบรอย และมีการเผยแพรแลว
๒. ความเหมาะสมของการใชภาษา หมายถึง การใชภาษาเขียนท่ีชัดเจน แจมแจง ถูกหลักภาษาตรงความหมาย
การใชตัวสะกดการันต คําสุภาพ ศัพทบัญญัติ และศัพทท่ีนิยมใชไดอยางถูกตอง เหมาะสมและตรงกันโดย
ตลอด ขอความอานเขาใจงาย กระชับและมีความสัมพันธกันเปนอยางดี
๓. ความถูกตองของเนื้อหา หมายถึง ความถูกตองในทางวิชาการของเนื้อหาวิชา แนวคิดทฤษฎี นิยาม สูตร
สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั้น ๆ
๔. ความสมบูรณของเนื้อหา หมายถึง ความสมบูรณครบถวนตามหลักสูตรและความทันสมัยของเนื้อหา
ความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันขององคความรูในสาขาวิชานั้น ๆ พรอมดวยขอมูลประสบการณและ

ขอวิเคราะหวิจารณอยางถูกตองเหมาะสม ตลอดจนมีการเขียนเอกสารอางอิง/บรรณานุกรมท่ีทันสมัยอยาง
สมํ่าเสมอ และถูกระเบียบวิธี
๕. ลําดับของเนื้อหา หมายถึง การจัดทําเนื้อหาและดําเนินเรื่องอยางมีข้ันตอนไมวกวนสับสนและซ้ําซอน
การเรียบเรียงเรื่องราวแตละตอนมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันโดยตลอด
๖. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายตาง ๆ ไดอยางชัดเจน
ถูกตอง เขาใจงาย
๗. ปริมาณงานท่ีจัดทํา หมายถึง ปริมาณงานดานเนื้อหาของตําราท่ีผูขอรับการประเมินไดจัดทําข้ึนเอง



- ๒๖ -

คําแนะนําหัวขอท่ีควรประเมินหนังสือ

๑. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ ซึ่งไดยึดถือตามความหมายท่ี ก.ตร. กําหนด คือ หนังสือ หมายถึง
เอกสารทางวิชาการหรือก่ึงวิชาการ ท่ีไดเรียบเรียงอยางมีระบบ เขาปกเย็บเลมเรียบรอย มีสารบัญแบง
หมวดหมูของเนื้อหาอยางชัดเจน ใชอักษรตวัพิมพและมีการเผยแพรแลว
๒. ความเหมาะสมของการใชภาษา หมายถึง การใชภาษาเขียนท่ีชัดเจน แจมแจง ถูกหลักภาษาตรงความหมาย
การใชตัวสะกดการันต คําสุภาพ ศัพทบัญญัติ และศัพทท่ีนิยมใชไดอยางถูกตอง เหมาะสมและตรงกันโดย
ตลอด ขอความอานเขาใจงาย กระชับและมีความสัมพันธกันเปนอยางดี
๓. ความถูกตองของเนื้อหา หมายถึง ความถูกตองในทางวิชาการของเนื้อหาวิชา แนวคิดทฤษฎี นิยาม สูตร
สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั้น ๆ
๔. ความสมบูรณของเนื้อหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทันสมัยของเนื้อหา ความสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันขององคความรูในสาขาวิชานั้นๆ พรอมดวยขอมูลประสบการณและขอวิเคราะหวิจารณ
อยางถูกตองเหมาะสม ตลอดจนมีการเขียนเอกสารอางอิง/บรรณานุกรมท่ีทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ และ
ถูกระเบียบวิธี
๕. ลําดับของเนื้อหา หมายถึง การจัดทําเนื้อหาและดําเนินเรื่องอยางมีข้ันตอนไมวกวนสับสนและซ้ําซอน
การเรียบเรียงเรื่องราวแตละตอนมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันโดยตลอด
๖. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายตาง ๆ ไดอยางชัดเจน
ถูกตอง เขาใจงาย
๗. ปริมาณงานท่ีจัดทํา หมายถึง ปริมาณงานดานเนื้อหาของหนังสือท่ีผูขอรับการประเมินไดจัดทําข้ึนเอง



- ๒๗ -

คําแนะนําหัวขอท่ีควรประเมินงานวิจัย

๑. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ ซึ่งไดยึดถือตามความหมายท่ี ก.ตร. กําหนด คือ งานวิจัย หมายถึง
ผลงานคนควาอยางมีระบบและมีความมุงหมายอยางแนนอน เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลหรือหลักการบางอยางท่ีจะ
นําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือการนําวิชาการนั้นมาประยุกต มีลักษณะเปนเอกสารท่ีมีรูปแบบของ
การวิจัยตามหลักวิชาการ และมีการพิมพเผยแพรแลว
๒. ความถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย หมายถึง การดําเนินการตามกระบวนการวิจัยอยางถูกตอง เชน
การเสนอท่ีมาและความสําคัญของปญหา การตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การวิจัย การสราง
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การกําหนดประชากรเปาหมายและการเลือกตัวอยางการเก็บรวบรวมขอมูล และ
การวิเคราะหขอมูล เปนตน
๓. การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย หมายถึง ความสามารถของผูวิจัยในการสรุป วิเคราะหวิจารณ และ
อธิบายผลการวิจัยใหเปนท่ีเขาใจไดเปนอยางดี
๔. การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย หมายถึง ความเหมาะสมของการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในแหลงหรือ
วารสารวิชาการ ซึ่งเปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพสาขานั้น
๕. ความคิดริเริ่มสรางสรรค หมายถึง งานวิจัยท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการเสนอแนวคิด การวิเคราะห
วิจารณ การเปรียบเทียบท่ีแสดงใหเปนถึงความรอบรูในดานนั้น
๖. การเสริมสรางความกาวหนาทางวิชาการ หมายถึง ผลงานวิจัยดังกลาวมีลักษณะเปนการคนพบ
องคความรูใหม หรือมีสวนสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาการนั้น ๆ
๗. ประโยชนของงานวิจัย หมายถึง ประโยชนของผลงานการวิจัยท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติได
และเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
๘. ปริมาณงานท่ีจัดทํา หมายถึง ปริมาณงานดานเนื้อหาของงานวิจัยท่ีผูขอรับการประเมินไดจัดทําข้ึนเองหรือ
สัดสวนท่ีมีสวนรวมในการทําวิจัยนั้น



- ๒๘ -

คําแนะนําหัวขอท่ีควรประเมินบทความทางวิชาการ

๑. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ ซึ่งไดยึดถือตามความหมายท่ี ก.ตร. กําหนด คือ บทความทาง
วิชาการ หมายถึง เอกสารซึ่งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผูอ่ืนในลักษณะท่ีเปนการ
วิเคราะหวิจารณ หรือเสนอแนวความคิดใหม ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการนั้น ๆ และมีการพิมพเผยแพรแลว
สําหรับบทความทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเปนความรูท่ัวไปสําหรับประชาชนนั้น อาจใชไดบางหากมีคุณคาทาง
วิชาการเพียงพอและมีการพิมพเผยแพรแลว
๒. ความเหมาะสมของการใชภาษา หมายถึง การใชภาษาเขียนท่ีชัดเจน แจมแจง ถูกหลักภาษาตรงความหมาย
การใชตัวสะกดการันต คําสุภาพ ศัพทบัญญัติ และศัพทท่ีนิยมใชไดอยางถูกตอง เหมาะสมและตรงกันโดย
ตลอด ขอความอานเขาใจงาย กระชับและมีความสัมพันธกันเปนอยางดี
๓. ความถูกตองของเนื้อหา หมายถึง ความถูกตองในทางวิชาการของเนื้อหาวิชา แนวคิดทฤษฎี นิยาม สูตร
สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั้น ๆ
๔. ความสมบูรณของเนื้อหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทันสมัยของเนื้อหา ความสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันขององคความรูในสาขาวิชานั้น ๆ
๕. ความเหมาะสมของการนําเสนอ หมายถึง ความเหมาะสมของการเขียนคํานํา แนวคิด การวิจารณ
ขอเสนอแนะ บทสรุปท่ีรัดกุม การเขียนเอกสารอางอิง/บรรณานุกรม อยางสมํ่าเสมอและทันสมัย ฯลฯ
๖. ลําดับของเนื้อหา หมายถึง การจัดทําเนื้อหาและดําเนินเรื่องอยางมีข้ันตอนไมวกวนสับสนและซ้ําซอน
การเรียบเรียงเรื่องราวแตละตอนมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันโดยตลอด
๗. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายตาง ๆ ไดอยางชัดเจน
ถูกตอง เขาใจงาย
๘. ปริมาณงานท่ีจัดทํา หมายถึง ปริมาณงานดานเนื้อหาของบทความทางวิชาการท่ีผูขอรับการประเมินได
จัดทําข้ึนเอง
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คําแนะนําหัวขอท่ีควรประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน

๑. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ ซึ่งไดยึดถือตามความหมายท่ี ก.ตร. กําหนด คือ ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอ่ืน หมายถึง ผลงานอยางอ่ืนท่ีมิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ
ผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณคา เชน
เครื่องทุนแรง ผลงานดานศิลปะ ฯลฯ ผลงานทางวิชาการดังกลาวอาจบันทึกเปนภาพยนตรหรือแถบเสียง ฯลฯ ก็ได
ท้ังนี้ ใหรวมถึงงานแปลท่ีตัวงานตนฉบับมีลักษณะเปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือประวัติศาสตร
หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีความสําคัญและทรงคุณคา ซึ่งเม่ือไดนํามาแปลแลว จะเปนการสราง
ความกาวหนาทางวิชาการท่ีเห็นไดประจักษชัดอีกดวย
๒. ความคิดริเริ่มสรางสรรค หมายถึง ความคิดริเริ่มสรางสรรคแบบท่ีไมมีการคิดคนมากอน หรือเปนความคิด
แยบคายเพ่ือดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูใหมีลักษณะและการใชงานท่ีดีกวา ถูกกวา หรือใชประโยชนไดดี
กวาเดิม
๓. ความใหมของผลงาน หมายถึง เอกลักษณพิเศษของผลงานท่ีเปนของใหมหรือวิธีใหมท่ีนํามาใชไดดีกวาเกา
หรือวิธีเกา
๔. การใชความรูความสามารถทางวิชาการ หมายถึง ความรูความเขาใจในหลักวิชาการท่ีผูผลิตหรือประดิษฐ
คิดคนตองมีและนํามาใชในการคิดคนผลงานนั้นข้ึนมา
๕. ประโยชนใชสอย หมายถึง ประโยชนท่ีสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน การวิจัยและ/หรือ ประยุกตใช
ในการปฏิบัติได และเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
๖. การเผยแพรหรือนําไปใชจนเปนท่ียอมรับ หมายถึง การนําผลงานไปเผยแพร และ/หรือไปประยุกตใชโดย
ผูอ่ืน และกอใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง
๗. ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีจัดทํา หมายถึง ความยุงยาก ความพยายาม และปริมาณงานท่ีผูขอรับ
การประเมินไดทุมเทคิดคน หรือจัดทําผลงานข้ึนเอง
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ผนวก ง
การกําหนดระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

๑. การกําหนดระดับคุณภาพของตํารา ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ใหพิจารณาลักษณะ
ของผลงานทางวิชาการ ตามตารางดังตอไปนี้

ลําดับ
ท่ี

ประเภท
ผลงานทางวิชาการจําแนกตามระดับคุณภาพ

ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเดน
๑. ตํารา เปนตําราท่ีมีรูปแบบตาม

ท่ี ก.ตร. กําหนด มีเนื้อหา
สาระและการ ใชภ าษา
ถูกตอง ทันสมัย สามารถ
นําไปใชประกอบการเรียน
การสอนในสถานศึกษาหรือ
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
หรือสถาบันอุดมศึกษาได

เปนตําราท่ีมีรูปแบบตามท่ี
ก.ตร.กําหนด มีเนื้อหาสาระ
ทางวิชาการถูกตองสมบูรณ มี
ความทันสมัยท้ังทางทฤษฎี
และ/หรือทางปฏิบัติ การใช
ภาษาถูกตอง ใหความรูใหม ๆ
ซึ่ ง เปนประโยชนทางด าน
วิชาการเปนอันมากและเปนท่ี
ยอมรับของผู ท่ีอยู ในสาขา
วิชาชีพ เดี ยว กัน  สามารถ
นําไปใชประกอบการเรียนการ
ส อ น ใ น ส ถาน ศึ กษ าหรื อ
สถาบันการศึกษา สํานักงาน
ตํ า ร ว จ แ ห ง ช า ติ ห รื อ
สถาบันอุดมศึกษาไดเปนอยางดี

เปนตําราท่ีมีรูปแบบตามท่ี
ก.ตร. กําหนด มีเนื้อหาสาระ
ทางวิชาการถูกตอง สมบูรณ
ทันสมัย และมีความลึกซึ้งท้ัง
ในดานทฤษฎีและปฏิบัติ การ
ใชภาษาถูกตอง เปนตําราท่ีใช
ความรูใหม ท่ีเปนประโยชน
ท า ง ด า น วิ ช า ก า ร อ ย า ง
กวางขวางเปนท่ียอมรับของผู
ท่ีอยูในสาขาวิชาชีพเดียวกัน
และมีการนําไปอางอิงอยาง
แพรหลาย สามารถนําไปใช
ประกอบการเรียนการสอนใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ
สถาบันการศึกษา สํานักงาน
ตํ า ร ว จ แ ห ง ช า ติ  ห รื อ
สถาบันอุดมศึกษาไดเปนอยางดี
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ลําดับท่ี ประเภท
ลักษณะของผลงานทางวิชาการจําแนกตามระดับคุณภาพ

ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเดน
๒. ผลงานวิจัย เปนงานวิจัย ท่ี มีรูปแบบ

ตามท่ี ก.ตร. กําหนด มี
ความถูกตอง เหมาะสม
ดานเทคนิค วิธีการและ
การวิ เคราะห ผลงาน
ดั ง ก ล า ว นํ า ไ ป สู
ความกาวหนาทางวิชาการ
ห รื อ ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป
ประยุกต ใช ได มีการลง
พิมพเผยแพร ตามท่ี ก.ตร.
กําหนด

เปนงานวิจัยท่ีมีรูปแบบ
ตามท่ี ก.ตร. กําหนด มี
ความถูกตองเหมาะสม
ดานเทคนิค วิธีการและ
กา ร วิ เ ค ร า ะ ห เ ป น
ผลงานวิจัย ท่ี ไมซ้ํ า กับ
เรื่องท่ีทํามาแลว และ
เปนประโยชนทางดาน
วิชาการอยางกวางขวาง
ห รื อ ผ ล ง า น วิ จั ย นั้ น
สามารถนําไปประยุกตใช
ไดอยางแพรหลายและมี
กา ร ล ง พิ มพ เ ผ ยแพร
ตามท่ี ก.ตร. กําหนด

เปนงานวิจัย ท่ีมีรูปแบบ
ตาม ท่ี  ก . ต ร . กํ าหนด
มีความถูกตองเหมาะสม
ดานเทคนิค วิธีการและ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
เปนผลงานวิจัยท่ีไมซ้ํากับ
เรื่องท่ีทํามาแลว และมี
ลักษณะเปนงานริเริ่ม
บุกเบิกท่ีมีคุณคายิ่ง ทําให
เ กิดความกาวหนาทาง
วิชาการในระดับสูงหรือ
ผลงานวิจัยนั้น สามารถ
นําไปประยุกตใชไดอยาง
กวางขวางและแพรหลาย
ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ มีการลงพิมพ
เ ผ ยแพร ต าม ท่ี  ก . ต ร .
กําหนด



- ๓๒ -

ลําดับท่ี ประเภท
ลักษณะของผลงานทางวิชาการจําแนกตามระดับคุณภาพ

ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเดน
๓. ผลงานทาง

วิชาการ
อ่ืน ๆ

เปนผลงานท่ีมีลักษณะ
ตามท่ี ก .ตร . กําหนด
เปนผลงานใหมหรือเปน
การนําสิ่งท่ีมีอยูแลวมา
ประยุ กต ด ว ย เทคนิ ค
วิ ธี การ ใหม ๆ  โดยใช
ความรูมากพอสมควร
แ ล ะ ผ ล ง า น นั้ น ไ ด
กอใหเกิดประโยชนใน
ด านใดด านหนึ่ ง  เช น
ดานวิชาการ หรือชวยให
เกิดการประหยัดในดาน
เวลาหรือแรงงาน หรือ
ดานทุนการผลิต ฯลฯ
ตลอดจนมีผูนําผลงาน
ดั ง ก ล า ว ไ ป ใ ช อ ย า ง
แพรหลายพอสมควร

เปนผลงานท่ีมีลักษณะตามท่ี
ก.ตร. กําหนด เปนผลงาน
ใหม ท่ียั งไม มีผู ใดเคยทํามา
กอน หรือเปนการนําสิ่งท่ีมีอยู
แลวมาประยุกตดวยเทคนิค
และวิธีการใหม ๆ ซึ่งตองใช
ความรูความคิดทางวิชาการ
ระดับสูงและผลงานนั้นตอง
เปนประโยชนอยางมากแก
สังคมทางดานใดดานหนึ่งหรือ
หลายดาน ตลอดจนมีผูนํ า
ผลงานดังกลาวไปใชอยาง
แพรหลายมาก

เปนผลงานท่ีมีลักษณะตามท่ี
ก.ตร. กําหนด เปนผลงานใหม
ท่ียังไมมีผู ใดเคยทํามากอน
หรือเปนการนําสิ่งท่ีมีอยูแลว
มาประยุกตดวยเทคนิคและ
วิธีการใหม ๆ ท่ีทันสมัย
ซึ่ ง ต อ ง ใ ช ค ว า ม รู แ ล ะ
ความสามารถทางวิชาการ
ระดั บสู ง ม ากและผลง าน
ดังกลาวไดกอใหเกิดประโยชน
และมี คุณค าอย า งมากแก
สังคม หรือมนุษยชาติในดาน
ใดดานหนึ่ งหรือหลายดาน
ต ล อ ด จ น มี ผู นํ า ผ ล ง า น
ดังกลาวไปใชอยางกวางขวาง
แพรหลายและเปนท่ียอมรับ
โดยท่ัวกันในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
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๒. การกําหนดระดับคุณภาพของผลงานแปลท่ีมีการศึกษาวิเคราะหตีความหรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการ
โดยผูแปล ซึ่งถือเปนผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนนั้น ใหพิจารณาลักษณะของตัวงานตนฉบับและลักษณะ
ของงานแปลท่ีเสนอขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามตารางดังตอไปนี้

ระดับอาจารย (สบ ๔) ระดับอาจารย (สบ ๕)
ลักษณะของตัวงานตนฉบับ
เปนงานวรรณกรรมหรืองานดานปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตรหรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมี
ความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้น ๆ ซึ่งเม่ือได
นํามาแปลแลว จะเปนการสรางความกาวหนาทาง
วิชาการท่ีเห็นไดประจักษชัด
ลักษณะของงานแปล
เปนการแปลจากภาษาตางประเทศ
เ ป น ภ า ษ า ไ ท ย  ห รื อ จ า ก ภ า ษ า ไ ท ย เ ป น
ภาษาตางประเทศ  หรือแปลจากภาษาตางประเทศ
หนึ่งเปนอีกภาษาตางประเทศหนึ่ง  ท่ีแสดงใหเห็น
ถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/
หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้ความสามารถใน
การสื่อความหมายไดอยางดี มีการศึกษาวิเคราะห
และตีความท้ังตัวบทและบริบทของตัว เองใน
ลักษณะท่ีเทียบไดกับงานวิจัย มีการใหอรรถาธิบาย
เชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ อันเหมาะสมท้ังใน
ระดับมหภาคและจุลภาค

ลักษณะของตัวงานตนฉบับ
(เชนเดียวกับระดับอาจารย (สบ ๔))

ลักษณะของงานแปล
เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย
หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ  หรือ
แปล จ าก ภ าษ าต า งป ร ะ เท ศหนึ่ ง เ ป น อี ก
ภาษาตางประเทศหนึ่ง  ท่ีแสดงใหเห็นถึงความ
เขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทางความคิด
และ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้ ถึ ง
ความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูง มี
การศึกษาวิเคราะหและตีความท้ังตัวบทและ
บริบทของตัวงานอยางละเอียด ในลักษณะท่ี
เทียบไดกับงานวิจัย มีการใหอรรถาธิบายเชิง
วิชาการในรูปแบบตาง ๆ อันเหมาะสมในระดับ
มหภาค รวมท้ังใหขอสรุปในดานของวิธีการแปล
และ/หรือทฤษฎีการแปล
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แบบการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ตร. กําหนด

๑. แบบประวัติและผลงาน เพ่ือขอดํารงตําแหนง อาจารย (สบ ๒) – อาจารย (สบ ๕) แบบ ปม.๐๑
๒. แบบประเมินประสิทธิภาพการสอน ผลการสอนและการปฏิบัติหนาท่ี แบบ ปม.๐๒

เพ่ือประเมินเขาสูตําแหนง อาจารย (สบ ๒) – อาจารย (สบ ๕)
๓. แบบรายงานผลการตรวจสอบลักษณะของผลงานทางวิชาการ เพ่ือประกอบ แบบ ปม.๐๓

ประเมินเขาสูตําแหนง อาจารย (สบ ๔) หรือ อาจารย (สบ ๕)
๔. แบบเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ แบบ ปม.๐๔
๕. แบบประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง แบบ ปม.๐๕

อาจารย (สบ ๔) หรือ อาจารย (สบ ๕)
๖. แบบสรุปผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ แบบ ปม.๐๖
๗. แบบหนังสือรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ แบบ ปม.๐๗
๘. แบบการรายงานตามลําดับชั้น แบบ ปม.๐๘



- ๓๕ -

วิธีการใช แบบ ปม. เพื่อประกอบการใชประเมินเขาสูตําแหนงตาง ๆ

ตําแหนง ใชแบบ ปม.
อาจารย (สบ ๒) ปม.๐๑, ปม.๐๒, ปม.๐๖, ปม.๐๘
อาจารย (สบ ๓) ปม.๐๑, ปม.๐๒, ปม.๐๖, ปม.๐๘
อาจารย (สบ ๔) ปม.๐๑, ปม.๐๒, ปม.๐๓, ปม.๐๔, ปม.๐๕, ปม.๐๖,

ปม.๐๗, ปม.๐๘
อาจารย (สบ ๕) ปม.๐๑, ปม.๐๒, ปม.๐๓, ปม.๐๔, ปม.๐๕, ปม.๐๖,

ปม.๐๗, ปม.๐๘



- ๓๖ -

แบบ ปม.๐๑
แบบประวัติและผลงาน

เพื่อขอดํารงตําแหนง.................................................
อาจารย (สบ ๒) - อาจารย (สบ ๕)

ศูนยฝกอบรม/กองบังคับการ/กองกํากับการ....................................... กองบัญชาการ
..........................................

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

๑. ประวัติ
๑.๑ เกิดวันท่ี.....................เดือน..............................พ.ศ...................
๑.๒ อายุ..................ป
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด)

คุณวุฒิ ปสําเร็จการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / ประเทศ
๑.๓.๑ ……………………… ………………………….. …………………………….
๑.๓.๒ ……………………… ………………………….. …………………………….
๑.๓.๓ ……………………… ………………………….. …………………………….
๑.๓.๔ ……………………… ………………………….. …………………………….

๑.๔ ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการสอน
๑.๔.๑ ……………………………………………………………………………………………………...
๑.๔.๒ ……………………………………………………………………………………………………...
๑.๔.๓ ……………………………………………………………………………………………………...

๒. ประวัติการรับราชการ
๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง .......................................................................................................................

ไดรับเงินเดือน ระดับ.................................. ข้ัน...................................... บาท.....................................
๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย (สบ ๑) เม่ือวันท่ี........... เดือน........................ พ.ศ...................
๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย (สบ ๒) เม่ือวันท่ี........... เดือน........................ พ.ศ..................
๒.๔ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย (สบ ๓) เม่ือวันท่ี........... เดือน........................ พ.ศ..................
๒.๕ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย (สบ ๔) เม่ือวันท่ี........... เดือน........................ พ.ศ..................
๒.๖ ตําแหนงอ่ืน ๆ

๒.๖.๑ รองสารวัตร...........................................เม่ือวันท่ี...................เดือน....................พ.ศ................
๒.๖.๒ สารวัตร.................................................เม่ือวันท่ี...................เดือน....................พ.ศ................
๒.๖.๓ รองผูกํากับการ.....................................เม่ือวันท่ี...................เดือน....................พ.ศ................
๒.๖.๔ ผูกํากับการ...........................................เม่ือวันท่ี...................เดือน....................พ.ศ................



- ๓๗ -

(เฉพาะการดํารงตําแหนงครั้งแรก)
๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนงานท่ีทําโดยความเห็นชอบจากตนสังกัด ใหเขียนจากปปจจุบัน)

๓.๑ งานสอนหรือชวยสอนในหนวยงานตนสังกัด กองบัญชาการ..................................................................
(โปรดระบุชื่อหลักสูตร)

หลักสูตร รายวิชาท่ีสอน
(รหัสวิชา)

เปดสอนภาค/
ปการศึกษา

รวมช่ัวโมงสอนและชวยสอน
บรรยาย ปฏิบัติ

รวมช่ัวโมงสอนและชวยสอน

๓.๒ งานสอนในสถาบันการศึกษาอ่ืนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (โปรดระบุชื่อหลักสูตรและ
สถาบันการศึกษา)
หลักสูตร/
สถาบัน

รายวิชาท่ีสอน
(รหัสวิชา)

เปดสอนภาค/
ปการศึกษา

รวมช่ัวโมงสอนและชวยสอน
บรรยาย ปฏิบัติ

รวมช่ัวโมงสอนและชวยสอน



- ๓๘ -

๓.๓ งานสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน (โปรดระบุชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษา)
หลักสูตร รายวิชาท่ีสอน

(รหัสวิชา)
เปดสอนภาค/
ปการศึกษา

รวมช่ัวโมงสอนและชวยสอน
บรรยาย ปฏิบัติ

รวมช่ัวโมงสอนและชวยสอน

๓.๔ งานดานวิชาการ (ระบุผลงานทางวิชาการท่ีทํา)
๓.๔.๑ งานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ

๓.๔.๑.๑ ............................................................................................................................
๓.๔.๑.๒ .............................................................................................................................
๓.๔.๑.๓ .............................................................................................................................
๓.๔.๑.๔ .............................................................................................................................

๓.๕ งานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน
๓.๕.๑ งานอาจารยท่ีปรึกษา

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

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

..............................................................................................................................................................................
๓.๕.๒ งานบริการทางวิชาการ

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

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

............................................................................................................................. .................................................
๓.๕.๓ งานทะนุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

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

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

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



- ๓๙ -

๓.๕.๔ งานบริการดานอ่ืนๆ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

๔. ผลงานท่ีนําเสนอ
๔.๑ กรณีท่ีเปนผูสอนโดยตรง

๔.๑.๑ ผลงานดานการสอน
๔.๑.๑.๑ คูมือการสอน (อยางนอย ๑ รายวิชา)

๔.๑.๑.๑.๑................................................................................................................
๔.๑.๑.๑.๒.................................................................................................................
๔.๑.๑.๑.๓................................................................................................................
๔.๑.๑.๑.๔................................................................................................................

พรอมดวย (ถามี)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

เอกสารท่ีใชประกอบการสอน (ของวิชาท่ีสอน)
๑. .......................................................................................................................................
๒. ........................................................................................................................... ............
๓. ........................................................................................................................... ............
๔. .......................................................................................................................................
วัสดุอุปกรณท่ีใชประกอบการสอน
๑. ........................................................................................................................... ............
๒. .......................................................................................................................................
๓. ........................................................................................................................... ............
๔. .......................................................................................................................................
ขอสอบ (ของวิชาท่ีสอน)
๑. .......................................................................................................................................
๒. ........................................................................................................................... ............
๓. .......................................................................................................................................
๔. ........................................................................................................................... ............



- ๔๐ -

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)
๑. .......................................................................................................................................
๒. ........................................................................................................................... ............
๓. ............................................................................................................................. ..........
๔. .................................................................................................................. .....................
๔.๑.๑.๒ รายงานผลการสอน (ตองเปนวิชาท่ีตรงกับขอ ๔.๑.๑)

๔.๑.๑.๒.๑ ……………………………………………………………………..…………
๔.๑.๑.๒.๒ ……………………………………………………………....……………….
๔.๑.๑.๒.๓ ……………………………………………………………………………….
๔.๑.๑.๒.๔ ……………………………………………………………………………….

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการดานอ่ืน ๆ
๔.๑.๒.๑ งานแตง เรียบเรียงแปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ

๔.๑.๒.๑.๑ ………………………………………………………………………………..
๔.๑.๒.๑.๒………………………………………………………………………………..
๔.๑.๒.๑.๓………………………………………………………………………………..
๔.๑.๒.๑.๔ …………………………………………………………………………...…..

๔.๑.๒.๒ งานวิจัย
๔.๑.๒.๒.๑ ...........................................................................................
๔.๑.๒.๒.๒………………………………………………………………………………..
๔.๑.๒.๒.๓………………………………………………………………………………..
๔.๑.๒.๒.๔………………………………………………………………………………..

๔.๑.๒.๓ ผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการสอน
๔.๑.๒.๓.๑ ………………………………………………………………………………..
๔.๑.๒.๓.๒ ………………………………………………………………………………..
๔.๑.๒.๓.๓………………………………………………………………………………..
๔.๑.๒.๓.๔………………………………………………………………………………..
(สําหรับผลงานในขอ ๔.๑.๒.๑ ถึง ๔.๑.๒.๓ ตองเปนผลงานท่ีเก่ียวของตอการ

เรียนการสอนในวิชานั้น ๆ)



- ๔๑ -

๔.๑.๓ ผลงานบริการทางวิชาการ หรือการทะนุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือการใหบริการดาน
อ่ืนๆ

๔.๑.๓.๑ .............................................................................................................................
๔.๑.๓.๒............................................................................................................................. .
๔.๑.๓.๓..............................................................................................................................
๔.๑.๓.๔............................................................................................................................. .

๔.๒ กรณีเปนผูชวยสอน
๔.๒.๑ ผลงานดานการสอน

๔.๒.๑.๑ เอกสารท่ีใชประกอบการสอน (อยางนอย ๑ รายวิชา)
๔.๒.๑.๑.๑..............................................................................................................
๔.๒.๑.๑.๒..............................................................................................................
๔.๒.๑.๑.๓..............................................................................................................
๔.๒.๑.๑.๔.............................................................................................................
พรอมดวย (ถามี)

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

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

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

............................................................................................................................. .................................................
วัสดุอุปกรณท่ีใชประกอบการสอน
๑. ...........................................................................................................................
๒. ...........................................................................................................................
๓. ...........................................................................................................................
๔. ...........................................................................................................................
ขอสอบ (ของวิชาท่ีสอน)
๑. ...........................................................................................................................
๒. ...........................................................................................................................
๓. ......................................................................................................................... ..
๔. ...........................................................................................................................
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)
๑. ...........................................................................................................................
๒. ...........................................................................................................................
๓. ...........................................................................................................................
๔. ...........................................................................................................................



- ๔๒ -

๔.๒.๑.๒ รายงายผลการสอน (ตองเปนวิชาท่ีตรงกับขอ ๔.๑.๑)
๔.๒.๑.๒.๑..............................................................................................................
๔.๒.๑.๒.๒..............................................................................................................
๔.๒.๑.๒.๓..............................................................................................................
๔.๒.๑.๒.๔..............................................................................................................

๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการดานอ่ืน ๆ
๔.๒.๒.๑ งานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ

๔.๒.๒.๑.๑..............................................................................................................
๔.๒.๒.๑.๒..............................................................................................................
๔.๒.๒.๑.๓..............................................................................................................
๔.๒.๒.๑.๔ .............................................................................................................

๔.๒.๒.๒ งานวิจัย
๔.๒.๒.๒.๑..............................................................................................................
๔.๒.๒.๒.๒..............................................................................................................
๔.๒.๒.๒.๓..............................................................................................................
๔.๒.๒.๒.๔ .............................................................................................................

๔.๒.๒.๓ ผลงานดานอ่ืน ๆ
๔.๒.๒.๓.๑..............................................................................................................
๔.๒.๒.๓.๒..............................................................................................................
๔.๒.๒.๓.๓..............................................................................................................
๔.๒.๒.๓.๔ .............................................................................................................
(สําหรับผลงานในขอ ๔.๒.๒.๑ ถึง ๔.๒.๒.๓ ตองเปนผลงานท่ีเก่ียวของตอการ

เรียนการสอนในวิชานั้น ๆ)
๔.๒.๓ ผลงานบริการทางวิชาการ หรือการทะนุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมหรือการใหบริการดานอ่ืน ๆ

๔.๒.๓.๑ ..............................................................................................................................
๔.๒.๓.๒............................................................................................................................. .
๔.๒.๓.๓..............................................................................................................................
๔.๒.๓.๔............................................................................................................................ .



- ๔๓ -

๕. คําขอ
ขอรับการประเมินเพื่อแตงตั้งโดย

(     ) วิธีปกติ (     ) วิธีพิเศษตามหลักเกณฑท่ี ก.ตร. กําหนดขอ ................
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

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

ตําแหนง .................................................
วันท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ. .............

ความเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

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

ตําแหนง .................................................
วันท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ. .............



- ๔๔ -

แบบ ปม.๐๒
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอน ผลการสอนและการปฏิบัติหนาท่ี

เพื่อประเมินเขาสูตําแหนง อาจารย (สบ ๒) – อาจารย (สบ ๕)
กองบัญชาการ ………………………………………. โดยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอน

ผลการสอนและการปฏิบัติหนาท่ี ตามคําสั่ งกองบัญชาการ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ท่ี . . . . . . . . . / . . . . . . . .
ล ง วั น ท่ี . . . . . . . . . . เ ดื อ น . . . . . . . . . . . . . . . พ . ศ .  . . . . . . . . . . . . . . . ไ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ส อ น
ผลการสอนและการปฏิบัติหนาท่ีของ.................................... ................ ผูขอรับการประเมินตําแหนง
.................................... ...เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ............................................. โดยในการประชุม
เม่ือวันท่ี .......... เดือน .................... พ.ศ. ............. ปรากฏผลการประเมิน ดังตอไปนี้
สวนท่ี ๑ คุณสมบัติและการปฏิบัติหนาท่ี

๑.๑ ยศ
มียศ ...................................................... วันท่ี ......... เดือน .................... พ.ศ. ..............

๑.๒ ตําแหนง
๑.๒.๑ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ...................................................................

มาแลว ..............ป ..............เดือน นับตั้งแตวันท่ี.................. เดือน........................... พ.ศ. .....................
จนถึงวันท่ี................... เดือน............................... พ.ศ. ................

๑.๒.๒ ไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง ................................................................................
มาแลว ..............ป ..............เดือน นับตั้งแตวันท่ี.................. เดือน........................... พ.ศ. .....................
จนถึงวันท่ี................... เดือน............................... พ.ศ. ................

๑.๒.๓ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ...............................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๑.๓ การปฏิบัติหนาท่ี (ภาระงานยอนหลัง ๓ ป)
๑.๓.๑ ไดปฏิบัติหนาท่ีสอนในหนวยงานตนสังกัด กองบัญชาการ.....................................

๑) วิชา........................................................หลักสูตร / ปการศึกษา.........................
๒) วิชา........................................................หลักสูตร / ปการศึกษา.........................
๓) วิชา........................................................หลักสูตร / ปการศึกษา.........................
๔) วิชา........................................................หลักสูตร / ปการศึกษา.........................
๕) วิชา........................................................หลักสูตร / ปการศึกษา.........................
๖) วิชา........................................................หลักสูตร / ปการศึกษา.........................
๗) วิชา........................................................หลักสูตร / ปการศึกษา.........................
๘) วิชา........................................................หลักสูตร / ปการศึกษา.........................
๙) วิชา........................................................หลักสูตร / ปการศึกษา.........................
๑๐) วิชา.......................................................หลักสูตร / ปการศึกษา........................
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รวมชั่วโมงสอน บรรยาย.................ชั่วโมง ปฏิบัติ.................ชั่วโมง
๑.๓.๒ ไดปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๑) วิชา........................................................หลักสูตร / ปการศึกษา.........................
๒) วิชา........................................................หลักสูตร / ปการศึกษา.........................
๓) วิชา.........................................................หลักสูตร / ปการศึกษา.........................
๔) วิชา........................................................หลักสูตร / ปการศึกษา.........................
๕) วิชา........................................................หลักสูตร / ปการศึกษา.........................

๑.๓.๓ ไดปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถาบันการศึกษาอ่ืน (โปรดระบุชื่อหลักสูตรและ
สถาบันการศึกษา)
๑) วิชา........................................................ภาค / ปการศึกษา.........................
๒) วิชา........................................................ภาค / ปการศึกษา.........................
๓) วิชา........................................................ภาค / ปการศึกษา.........................
๔) วิชา........................................................ภาค / ปการศึกษา.........................
๕) วิชา........................................................ภาค / ปการศึกษา.........................
รวมชั่วโมงสอน บรรยาย.................ชั่วโมง ปฏิบัติ.................ชั่วโมง

สวนท่ี ๒ ผลงานท่ีนําเสนอเพื่อใชประกอบการพิจารณา
(     ) มี (     ) ไมมี

สวนท่ี ๓ ความรูความสามารถดานการสอนและวิชาการ
๓.๑ งานสอนหรือชวยสอน

๓.๑.๑ มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบเพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายท่ี
วางใจ

(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
๓.๑.๒ มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาท่ีสอน
(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
๓.๑.๓ มีความสามารถในการใชเทคนิค วิธีสอนตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและ

ติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาท่ีเขาใจงาย ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ ใชคําถามเพ่ือให
ผูเรียนคิด ตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน

(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
๓.๑.๔ มีความสามารถชี้ใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ
(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
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๓.๑.๕ มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลท่ีคนควาศึกษาเพ่ิมเติม
(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
๓.๑.๖ มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตาม

ความเหมาะสม
(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
๓.๑.๗ มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอนท่ีเหมาะสมเปนอยางดี
(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
๓.๑.๘ มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาท่ีสอน
(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
๓.๑.๙ มีความสามารถอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการสอน
(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง

๓.๒ งานดานวิชาการ
๓.๒.๑ มีความรูในเนื้อหาวิชาการ และประสบการณในวิชาท่ีทําการสอนเปนอยางดี
(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
๓.๒.๒ มีความสนใจติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู

ใหมๆ
(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
๓.๒.๓ มีการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีทําการสอนอยูเสมอ โดยจะตอง

เสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนท่ีผลิตข้ึนไมนอยกวา ๑ รายวิชา และไดใชประกอบการสอน
มาแลว ไมนอยกวา ๑ หลักสูตร ซึ่งมีคุณภาพอยูในระดับ

(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
๓.๒.๔ มีความสามารถอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานวิชาการ
(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
ความรูความสามารถดานการสอนและวิชาการโดยสรุป

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................
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สวนท่ี ๔ งานดานบริการทางวิชาการและอ่ืนๆ
๔.๑ ความสามารถในการเปนอาจารยท่ีปรึกษา

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

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

..............................................................................................................................................................................
๔.๒ ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการ

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

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

............................................................................................................................. .................................................
๔.๓ ความสามารถในงานดานการทะนุบํารุงสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม

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

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

............................................................................................................................. .................................................
๔.๔ ความสามารถในการเปนกรรมการตางๆ

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

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

..............................................................................................................................................................................
๔.๕ ความสามารถในการใหบริการงานอ่ืนๆ

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

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

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

๔.๖ งานอ่ืนๆ ท่ีรับผิดชอบ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

ความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน โดยสรุป
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .................................................
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สวนท่ี ๕ คุณธรรมและความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน
๕.๑ คุณธรรมของอาจารย

๕.๑.๑ มีความเมตตากรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติตอผูเรียน
๕.๑.๒ มีความอดทนตอพฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งไมรูไมเขาใจ หรือติดตามเนื้อหาวิชาไมทัน
๕.๑.๓ มีความเต็มใจในการถายทอดความรูใหกับผูเรียนอยางเต็มความสามารถและเต็มเวลา
๕.๑.๔ มีความประพฤติและปฏิบัติตนใหเปนท่ีเคารพนับถือของผูเรียนท้ังในเวลาและนอกเวลา
สรุปความเห็น

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

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

..............................................................................................................................................................................
๕.๒ ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน

๕.๒.๑ ปฏิบัติงานสอนตรงตอเวลาและสอนชดเชยใหผูเรียนในกรณีท่ีขาดการสอน
๕.๒.๒ มีการแสดงออกซึ่งความสํานึกตอปญหาสังคมท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีตนสอนและชี้แนะ

แนวทางในการปรับปรุงแกไข
๕.๒.๓ สงเสริมใหผูเรียนรูจักมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สํานึก และมีความรับผิดชอบท่ีจะ

ชวยเหลือสังคมตอไป
๕.๒.๔ เสียสละ และอุทิศเวลาใหกับงานท่ีไดรับมอบหมายและงานบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
๕.๒.๕ มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน
สรุปความเห็น

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

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

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

สวนท่ี ๖ ความประพฤติและระเบียบวินัย
๖.๑ มีความประพฤติและปฏิบัติตนเปนท่ีไววางใจของผูบังคับบัญชา หรือผูรวมงาน

(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
๖.๒ (     ) ไมอยู (     ) อยู  ในระหวางถูกตั้งคณะกรรมการพิจารณาทัณฑทางวินัย หรือ

ตองหาคดีอาญาแตอยางใด
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สวนท่ี ๗ มติท่ีประชุม
จากการพิจารณาความรูความสามารถ คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความประพฤติ ระเบียบวินัย

ผลงานดานการสอนและผลงานดานวิชาการของ..........................................................ดังกลาวขางตนแลว
เห็นวา ผูขอรับการประเมินมีความสามารถดานการสอนและดานวิชาการ และการปฏิบัติหนาท่ีอยูในระดับ

( ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
โดยมีผลการสอน ดังนี้

(     ) มีความเชี่ยวชาญในการสอน
(     ) ทําการสอนไดผลดีสมความมุงหมาย
(     ) ยังทําการสอนไมไดผลดีสมความมุงหมาย

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

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

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

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

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

หมายเหตุ การประเมินดังกลาวขางตน คณะกรรมการอาจจะประเมินในสวนท่ี ๓ – ๖ ทุกหัวขอโดยละเอียด
รวมท้ังสรุปผลดวย หรือจะประเมินเฉพาะสรุปผลในแตละหัวขอโดยไมประเมินรายละเอียดก็ได ท้ังนี้ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการ เพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีถูกตองเปนธรรมมากท่ีสุด
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แบบ ปม.๐๓
แบบรายงานผลการตรวจสอบลักษณะของผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการประเมินเขาสูตําแหนง

อาจารย (สบ ๔) หรือ อาจารย (สบ ๕)

กองบัญชาการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการสอน
และผลงานทางวิชาการ กองบัญชาการ ไดตรวจสอบลักษณะของผลงานทาง
วิ ช าก าร ของ ผู ขอรั บการประเ มิ นตํ าแหน ง
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง .โดยในการประชุม  เม่ือวันท่ี .
เดือน พ.ศ. ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้

สวนท่ี ๑ ขอมูลพื้นฐาน
ผูขอรับการประเมิน
๑.๑ มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ตร. กําหนด

๑.๑.๑ มียศ วันท่ี เดือน พ.ศ. .
๑.๑.๒ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง .

รวมกันมาแลว ป เดือน  นับตั้งแตวันท่ี เดือน พ.ศ. จนถึง
วันท่ี . เดือน พ.ศ. .

๑.๑.๓ ไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง รวมกัน
มาแลว . ป เดือน  นับตั้งแตวันท่ี เดือน พ.ศ.
จนถึงวันท่ี . .เดือน พ.ศ. .

๑.๑.๔ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
๑) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง .

เม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ. .
๒) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง .

เม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ. .
๓) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง .

เม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ. .
๔) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง .

เม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ. .
๕) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง .

เม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ. .
๖) ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง .

เม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ. .
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๑.๒ มีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักสูตรตามเกณฑท่ีสถานศึกษา
สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด ดังนี้

( ) ครบถวน (      ) ไมครบถวน

สวนท่ี ๒ ลักษณะของผลงานทางวิชาการ (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)
๒.๑ เอกสารประกอบการสอน (ระบุชื่อวิชา รหัสวิชา ไดใชสอนในหลักสูตร / ปการศึกษาใด มี

ลักษณะตามความหมายท่ี ก.ตร. กําหนดหรือไม มีเนื้อหาสาระท่ีจัดทําเองก่ีหนา มีเนื้อหาสาระครบ ๑ รายวิชา
หรือ รวมแลวไมนอยกวา ๑ รายวิชาหรือไม เคยใชในการประเมินทางวิชาการมาแลวหรือไม มีการปรับปรุง
แกไขเพ่ิมเติมมากนอยเพียงใด)

๒.๒ เอกสารคําสอน (ระบุชื่อวิชา รหัสวิชา ไดใชสอนในหลักสูตร / ปการศึกษาใด มีลักษณะตาม
ความหมายท่ี ก.ตร. กําหนดหรือไม มีเนื้อหาสาระท่ีจัดทําเองก่ีหนา มีเนื้อหาสาระครบ ๑ รายวิชา หรือรวมแลว
ไมนอยกวา ๑ รายวิชา หรือไม เคยใชในการประเมินทางวิชาการมาแลวหรือไม มีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม
มากนอยเพียงใด)

. ๒.๓ ตํารา (ระบุชื่อวิชา รหัสวิชา มีลักษณะตามความหมายท่ี ก.ตร. กําหนดหรือไม พิมพเปน
รูปเลมและเผยแพรอยางกวางขวางหรือไม มีเนื้อหาสาระท่ีจัดทําเองก่ีหนา ครอบคลุมวิชาหรือสวนของวิชาท่ี
ตนเชี่ยวชาญหรือไม มากนอยเพียงใด เคยใชในการประเมินทางวิชาการมาแลวหรือไม มีการปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติมมากนอยเพียงใด)
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๒.๔ หนังสือ (ระบุชื่อหนังสือ  มีลักษณะตามความหมายท่ี ก.ตร. กําหนดหรือไม พิมพเปนรูปเลม
และเผยแพรอยางกวางขวางหรือไม มีเนื้อหาสาระท่ีจัดทําเองก่ีหนา ครอบคลุมวิชาหรือสวนของวิชาท่ีตน
เชี่ยวชาญหรือไม มากนอยเพียงใด เคยใชในการประเมินทางวิชาการมาแลวหรือไม มีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม
มากนอยเพียงใด)

๒.๕ งานวิจัย (ระบุชื่องานวิจัย  มีลักษณะตามความหมายท่ี ก.ตร. กําหนดหรือไม พิมพเปน
รูปเลมและเผยแพรอยางไร มีเนื้อหาสาระท่ีจัดทําเองก่ีหนา มีเนื้อหาสาระครบ ๑ หนวยวิจัยหรือไม เคยใชใน
การประเมินทางวิชาการมาแลวหรือไม มีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมมากนอยเพียงใด เปนงานวิจัยท่ีทําเปนสวน
ของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร)

๒.๖ บทความทางวิชาการ (ระบุชื่อเรื่อง  มีลักษณะตามความหมายท่ี ก.ตร. กําหนดหรือไม
มีเนื้อหาสาระท่ีจัดทําเองก่ีหนา เคยใชในการประเมินผลทางวิชาการมาแลวหรือไม  มีการปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติมมากนอยเพียงใด)

๒.๗ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ระบุชื่อและประเภทของผลงาน  มีลักษณะตามความหมาย
ท่ี ก.ตร. กําหนดหรือไม ผานการพิสูจนหรือมีหลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ประกอบ แสดงใหเห็นคุณคาของ
ผลงานวาไดมาตรฐานของตําแหนงท่ีขอ หรือมีคุณคาเหมาะสมกับตําแหนงท่ีขอตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลการสอนและผลงานทางวิชาการตามท่ีสถานศึกษา สํานักงานตํารวจ
แหงชาตกํิาหนดหรือไม)

สวนท่ี ๓ สรุปผลการตรวจสอบลักษณะของผลงานทางวิชาการ (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)
๓.๑ เอกสารประกอบการสอนท่ีผลิตข้ึนไมนอยกวา ๑ รายวิชาและไดใชประกอบการสอนมาแลว

(      ) ครบถวน (      ) ไมครบถวน
๓.๒ เอกสารคําสอนท่ีผลิตข้ึนไมนอยกวา ๑ รายวิชา และไดใชประกอบการสอนมาแลว

(      ) ครบถวน (      ) ไมครบถวน
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๓.๓ งานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ และไดรับการตีพิมพ
เผยแพรมาแลว

(      ) ครบถวน (      ) ไมครบถวน
๓.๔ งานแตง เรียบเรียง แปลตําราหรือหนังสือ ท่ีใชประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

และไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว
(      ) ครบถวน (      ) ไมครบถวน

๓.๕ ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว ท้ังนี้ ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ (เวนแตผูขอรับการประเมินไดทําการศึกษาวิจัยขยายผล
จากเรื่องเดิมอยางตอเนื่องจนปรากฏผลความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด

(      ) ครบถวน (      ) ไมครบถวน
๓.๖ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ท่ีผานการพิสูจนหรือมีหลักฐานรายละเอียดตาง ๆ

ประกอบแสดงใหเห็นคุณคาของผลงานวาไดมาตรฐานของตําแหนงท่ีขอ หรือมีคุณคาเหมาะสมกับตําแหนง
ท่ีขอตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลการสอนและผลงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ

(      ) ครบถวน (      ) ไมครบถวน
๓.๗ ผลงานทางวิชาการท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งแกทางราชการ

(      ) มี (      ) ไมมี
๓.๘ ความซ้ําซอนของผลงานทางวิชาการท่ีเสนอ กับผลงานท่ีไดรับการประเมินผลงานทาง

วิชาการมาแลว (เวนแตผลงานทางวิชาการท่ีไดปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมเปนผลงานท่ีมีเนื้อหาท่ีถูกตองครบถวน
หรือทันสมัยมากยิ่งข้ึน)

(      ) ซ้ํา (      ) ไมซ้ํา
๓.๙ การเพ่ิมข้ึนของผลงานทางวิชาการหลังจากไดรับการแตงตั้งท่ีผานมา

(      ) เพ่ิม (      ) ไมเพ่ิม
๓.๑๐ ผลการตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน (ท่ีมิใชเปนการอางอิง) หรือ

การนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาใชในการประเมินในครั้งนี้ โดยปกปดวาเปนผลงานของตนเอง
(      ) ยังไมพบ (      ) ไมแนใจ ( ) พบ

๓.๑๑ โดยสรุปผูขอรับการประเมินมีผลงานทางวิชาการท่ีมีลักษณะตามท่ี ก.ตร. กําหนด
(      ) ครบถวน (      ) ไมครบถวน
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สวนท่ี ๔ มติท่ีประชุม
(      ) ผูขอรับการประเมินมีผลงานทางวิชาการท่ีมีลักษณะครบถวนตามท่ี ก.ตร. กําหนด
(      ) ใหเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ี ก.ตร. กําหนด
(      ) ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบวาไมผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

เพราะ

(      ) อ่ืนๆ
.

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการ
( )

ลงชื่อ กรรมการ
( )

ลงชื่อ กรรมการ
( )

ลงชื่อ กรรมการ
( )

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
( )
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แบบ ปม.๐๔
แบบเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ ............................................................................................................................. .......................
ท่ี .............................................................................. วันท่ี..............................................................................
เรื่อง เสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ของ.........................................................
.........................................................................................................................................................................
เรียน ผูบัญชาการ..............................................................

คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ผลการสอน และการปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งกองบัญชาการ
.........................ท่ี............/..........ลงวันท่ี...........เดือน......................พ.ศ. .............. เสนอขอแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการของ............................................................ ..................ผูขอรับการ
ประเ มินตํ าแหน ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ พ่ือแต งตั้ ง ใหดํ ารงตํ าแหน ง
..................................................................... ดังนี้

๑. ไดพิจารณาผลการสอนและตรวจสอบลักษณะของผลงานทางวิชาการของผูรับการประเมินแลว
สรุปผลไดดังนี้

๑.๑ มีชั่วโมงสอนตามเกณฑท่ีสถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดและผาน
การประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ตร. กําหนด

๑.๒ มีผลงานทางวิชาการท่ีมีลักษณะครบถวนตามท่ี ก.ตร. กําหนด ดังนี้
๑.๒.๑ ..........................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................
๑.๒.๒ ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
๑.๒.๓ ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... .....
๑.๒.๔ ...................................................................................................................... ....

............................................................................................................................. ...............................................
๑.๒.๕ ..........................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................
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๒. เพ่ือใหการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอรับการประเมินเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี ก.ตร. กําหนด................................................................................ขอเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือมีความรูความชํานาญและประสบการณในเรื่องท่ีเก่ียวกับผลงานท่ีขอรับการ
ประเมิน จํานวน......................ทาน ดังนี้ (ระบุยศ ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล และสังกัด)

๒.๑ ...................................................................................................................... ...................
............................................................................................................................. .................................................

๒.๒ .........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................

๒.๓ ............................................................................................................................. ...........
.................................................................................................................. ..........................................................

๒.๔ ............................................................................................................................. ............
............................................................................................................................................................................

๒.๕ ............................................................................................................................. ...........
............................................................................................................................. ...............................................

๓. เห็นควรพิจารณา.............................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
(แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ หรือเสนอ ก.ตร. โดยคําแนะนําจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดลงนามใน...............................................
(รางคําสั่งหรือหนังสอืนําเรียนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ) ท่ีแนบมาพรอมนี้

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

ตําแหนง.................................................(ประธานคณะกรรมการ)
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แบบ ปม.๐๕
แบบประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

อาจารย (สบ ๔) หรือ อาจารย (สบ ๕)

กองบัญชาการ ...............................................
๑. ชื่อผูเสนอผลงาน............................................................................................................................................
๒. ปจจุบันดํารงตําแหนง....................................................................................................................................
๓. สังกัด ......................................................กองบัญชาการ..............................................................................
๔. ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอรับการประเมินในการพิจารณาแตงตั้งเปน

(    ) อาจารย (สบ ๔) หรือ ( ) อาจารย (สบ ๕)
(ใหทําเครื่องหมาย / ใน (    ) หนาตําแหนงท่ีจะขอแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน)

๔.๑ เอกสารคําสอน
๔.๑.๑ ...............................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................
๔.๑.๒ ...............................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................
๔.๒ บทความทางวิชาการ  งานแตง เรียบเรียง แปลตําราหรือหนังสือ (โปรดระบุประเภทผลงาน)

๔.๒.๑ ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๔.๒.๒ ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

๔.๓ ผลงานวิจัย
๔.๓.๑ ...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
๔.๓.๒ ...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
๔.๔ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ

๔.๔.๑ ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

๔.๔.๒ ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................... ..........................................................



- ๕๘ -

๕. ผลการประเมินเฉพาะเรื่อง และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
๕.๑ เอกสารคําสอน

๕.๑.๑ สรุปผลการประเมิน

๕.๑.๒ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข (ถามี)............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

๕.๒ บทความทางวิชาการ งานแตง เรียบเรียง แปลตําราหรือหนังสือ
๕.๒.๑ สรุปผลการประเมิน

๕.๒.๒ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข (ถามี)............................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

๕.๓ ผลงานวิจัย
๕.๓.๑ สรุปผลการประเมิน

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข (ถามี)............................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๕.๔ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ
๕.๔.๑ สรุปผลการประเมิน

ดีเดน ดีมาก ดี พอใช สมควรปรับปรุง

ดีเดน ดีมาก ดี พอใช สมควรปรับปรุง

ดีเดน ดีมาก ดี พอใช สมควรปรับปรุง

ดีเดน ดีมาก ดี พอใช สมควรปรับปรุง
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๕.๔.๒ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข (ถามี)............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

๖. สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมกับตําแหนง
(    ) อาจารย (สบ ๔) หรือ (    ) อาจารย (สบ ๕)

(ใหทําเครื่องหมาย / ใน (    ) หนาตําแหนงท่ีจะขอแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน)
เหมาะสมเพราะ...........................................................................................................

..................................................................................................................................................................... ...
ไมเหมาะสมเพราะ...........................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................
ควรปรับปรุงแกไข...........................................................................................................

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

ลงชื่อผูประเมิน .......................................................
(.............................................. )

ตําแหนง .................................................................
สังกัด ....................................................................
วันท่ี ......... เดือน ........................ พ.ศ. ................

หมายเหตุ ใหกองบัญชาการตนสังกัดเปนผูกรอก ขอ ๑ ถึงขอ ๔
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แบบ ปม.๐๖
แบบสรุปผลการพจิารณาคุณสมบัติ ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ

กองบัญชาการ............................................................. โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลการสอนและผลงานทางวิชาการ กองบัญชาการ .............................................................................................
ไดพิจารณาคุณสมบัติ ผลการสอนหรือผลงานทางวิชาการของ.............................................................................
ผูขอรับการประเมิน ตําแหนง ....................................................................... เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
................................................................ โดยในการประชุม ครั้งท่ี ............. / .............. เม่ือวันท่ี
...........................เดือน....................... พ.ศ. ........... ครั้งท่ี ......... / ........ เม่ือวันท่ี ........... เดือน ........................
พ.ศ. .................. และครั้งท่ี .......... / ............. เม่ือวันท่ี .............. เดือน .................................. พ.ศ. .................
ปรากฏผลการพิจารณา ดังตอไปนี้

สวนท่ี ๑ คุณสมบัติ
ผูขอรับการประเมิน
๑.๑ มียศ

(     ) ครบถวน (     ) ไมครบถวน
๑.๒ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงและไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง.......................................

(     ) ครบถวน (     ) ไมครบถวน
๑.๓ อ่ืนๆ..........................................................................................................................................

สวนท่ี ๒ ผลการสอน
ผูขอรับการประเมินมีประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอน ตามท่ี ก.ตร. กําหนด (เฉพาะท่ี

เก่ียวของ ) ดังนี้
๒.๑ ไดปฏิบัติหนาท่ีหรือมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ ง ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของ

สถานศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามเกณฑท่ีกําหนด
(     ) ครบถวน (     ) ไมครบถวน

และมีความรูความสามารถดานการสอนและดานวิชาการ มีความสามารถ และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานสอน และมีคุณธรรมและความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานการสอน
โดยการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาท่ี ตามหลักเกณฑท่ี ก.ตร. กําหนดอยูในระดับ

(     ) ดีมาก (     ) ดี (     ) ปานกลาง (     ) ยังตองปรับปรุง
๒.๒ มีความรูความสามารถในการสอน โดยการประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑ ท่ี ก.ตร.

กําหนด
(     ) มีความเชี่ยวชาญในการสอน
(     ) ทําการสอนไดผลดีสมความมุงหมาย
(     ) ยังทําการสอนไมไดผลดีสมความมุงหมาย
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สวนท่ี ๓ ผลงานดานการสอนหรือผลงานทางวิชาการ
ผูขอรับการประเมินมีผลงานดานการสอนหรือผลงานทางวิชาการ ตามท่ี ก.ตร. กําหนด

(เฉพาะท่ีเก่ียวของ) ดังนี้
๓.๑ ไดเสนอผลงานดานการสอนหรือผลงานทางวิชาการ ตามท่ี ก.ตร. กําหนด

(เฉพาะท่ีเก่ียวของ) ดังนี้
(     ) ครบถวน (     ) ไมครบถวน

๓.๒ ไดเสนอผลงานดานการสอนหรือผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพตามหลักเกณฑท่ี ก.ตร.
กําหนด

(     ) ครบถวน (     ) ไมครบถวน
๓.๓ อ่ืนๆ ..........................................................................................................................................

สวนท่ี ๔ มติท่ีประชุม
จากการพิจารณาคุณสมบัติ ผลการสอน และผลงานดานการสอนหรือผลงานทางวิชาการ

ของ ................................................................... ดังกลาวขางตนแลวเห็นวาผูขอรับการประเมินรายนี้
(     ) ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ โดยมีคุณสมบัติ ผลการสอนและผลงานดานการสอน

หรือผลงานทางวิชาการ ครบถวนตามเกณฑท่ี ก.ตร. กําหนดไว สําหรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีขอ
สมควรเสนอขอแตงตั้งตามข้ันตอนตอไป

(     ) ไมผานการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เนื่องจากมีคุณสมบัติ ผลการสอน และผลงานดาน
การสอนหรือผลงานทางวิชาการ ไมครบถวนตามเกณฑท่ี ก.ตร. กําหนดไวสําหรับการแตงตั้งดํารงตําแหนงท่ีขอ

(     ) ใหแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ใหผูขอรับการประเมินรายนี้ทราบ
(     ) อ่ืนๆ ..........................................................................................................................................

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

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

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

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

ลงชื่อ ............................................ กรรมการและเลขานุการ
( ............................................ )
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แบบ ปม.๐๗
แบบหนังสือรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการเรื่อง..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
มีผูรวมจัดทํา........................คน แตละคนมีสวนรวม ดังนี้

ชื่อผูรวม มีสวนรวมคิดเปนรอยละ
……………………………………………………… ……………………………………………………….
……………………………………………………… ……………………………………………………….
……………………………………………………… ……………………………………………………….
……………………………………………………… ……………………………………………………….
ใหไว ณ วันท่ี............เดือน.......................................พ.ศ. ........................

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ
1 . ผลงานทางวิชาการ  ไดแก  เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา
หนังสือ  ผลงานวิจัย  บทความทางวิชาการและผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน
2 . หากเปนผลงานทางวิชาการของทางราชการ ใหหัวหนาหนวยงาน ประธาน
คณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการ หรือหัวหนาคณะทํางาน ลงนามรับรอง
ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
แตละคน
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แบบ ปม.๐๘
แบบการรายงานตามลําดับช้ัน

บันทึกขอความ
สวนราชการ ..................................................................................................................................... ...............
ท่ี .............................................................................. วันท่ี..............................................................................
เรื่อง เสนอขอรับการประเมินเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง............................................................
.........................................................................................................................................................................
เรียน ..............................................................

ดวย กระผม / ดิฉัน ............................................................... ตําแหนง ..........................................
มีความประสงคท่ีจะขอรับการประเมินเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง........................................... .......
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ตร. กําหนด รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาดวย ดังนี้

๑. แบบประวัติและผลงาน เพ่ือขอตําแหนง ....................................... จํานวน............ฉบับ
๒. กรณีท่ีตองเสนอผลงานดานการสอน

๒.๑ คูมือการสอน จํานวน............เลม / ชุด
๒.๒ คูมือการสอน จํานวน............เลม / ชุด
๒.๓ คูมือการสอน จํานวน............เลม / ชุด

๓. กรณีท่ีตองเสนอผลงานทางวิชาการ
๓.๑ เอกสารประกอบการสอน จํานวน............เลม / ชุด
๓.๒ เอกสารคําสอน จํานวน............เลม / ชุด
๓.๓ ตํารา จํานวน............เลม / ชุด
๓.๔ หนังสือ จํานวน............เลม / ชุด
๓.๕ ผลงานวิจัย จํานวน............เลม / ชุด
๓.๖ บทความทางวิชาการ จํานวน............เลม / ชุด
๓.๗ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ จํานวน............เลม / ชุด

๔. เอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณา ( ถามี )
๔.๑ หนังสือรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ จํานวน............เลม / ชุด
๔.๒ หลักฐานเก่ียวกับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ จํานวน............เลม / ชุด
๔.๓ สําเนาคําสั่งตางๆ สําเนาวุฒบิัตรและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวน............เลม / ชุด

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

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

ตําแหนง.....................................................


