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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)11



- 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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- ๒๒ -

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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- ๒๓ -

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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- ๒๔ -

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
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- 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
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- 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
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- 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
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- 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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- ๒๙ -

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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- ๓๐ -

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

40



- ๓๑ -

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
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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
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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
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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................
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(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
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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

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

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

............................................................................................................................. .................................................
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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. ........................................................................................................................... ............
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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)
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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. ...........................................................................................................................
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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............................................................................................................................ .
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๕. คําขอ
ขอรับการประเมินเพื่อแตงตั้งโดย

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

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

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

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

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

ตําแหนง .................................................
วันท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ. .............
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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
( )

64



- ๕๕ -

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 ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................... ..........................................................
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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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- ๖๓ -

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.....................................................
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ภาคผนวก



ค าแนะน าเพิ่มเติม
 สรุปย่อ

- ขั้นตอนทางธุรการในการประเมินอาจารย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์ (สบ ๒) – อาจารย์ (สบ ๕) ใน
สังกัด บช.ศ.
- คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอน ผลการสอนและการปฏิบัติหน้าที่
- คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติต าแหน่งอาจารย์ (สบ 1) - อาจารย์ (สบ 5)
 คุณสมบัติต าแหน่งอาจารย์ในสถานศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ตามมติ ก.ตร.คร้ังที่ 1/2560 ลง 31 ม.ค.60
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คณะกรรมการประเมนิประสิทธภิาพการสอน 
ผลการสอนและการปฏบิตัิหน้าที ่

ข้าราชการภายใน บช.ศ. โดยมี ผบก.สศป.หรือผู้แทน 
เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ 

ข้อมูล :  
- ขั้นตอนการประเมินอาจารย์ตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง 
เข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์ (สบ ๒) – อาจารย์ (สบ ๕) ในสถานศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(ตาม มติ ก.ตร. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ ลง ๓๑ ม.ค. ๖๐) 

อ านาจหน้าท่ี 

ประเมินประสิทธิภาพการสอน ผลการสอน 
และการปฏิบั ติหน้า ท่ี  ตามแบบ ปม.๐๒ , 
ปม. ๐๓ และ ปม.๐๔ แล้วแต่กรณี เพื่อแต่งต้ัง
เข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์ สบ ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินและวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
เข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์ในสถานศึกษา ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ   (ตาม มติ ก.ตร. ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๐ ลง ๓๑ ม.ค. ๖๐) 

ผบช.ศ.รับเรื่องผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และ
แต่งต้ัง คกก.ได้ตามความเหมาะสม โดยส่ังการให้ พัฒฯ ๑ 
ร่างค าส่ังแต่งต้ัง คกก.ฯ เสนอ ผบช.ศ. ลงนาม 

คกก.ฯ ประชุม พิจารณาร่วมกันเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การสอน ผลการสอน และการปฏิบัติหน้าท่ี 
ในขั้นตอนนี้อาจให้ผู้ขอรับการประเมินมาช้ีแจง อธิบาย
สาธิต ส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับการทดสอบ  ได้ตาม
สมควร  

เมื่อประเมินแล้ว ให้รายงานตามแบบรายงานผลการประเมิน 
แบบ ปม.๐๒, ปม. ๐๓ และ ปม.๐๔ แล้วแต่กรณี 

ข้ันตอนปฏิบัติ 
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คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ (เฉพาะ อาจารย์ (สบ๔ ) และ อาจารย์ (สบ๕)) 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓-๕ คน 
จากบัญชีรายช่ือ ซึ่ง ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

คุณสมบัติ อ านาจ
หน้าท่ี 

๑. เ ป็นผู้ เ ช่ียวชาญตรงตามผลงานทาง
วิชาการ และ มีต าแหน่งทางราชการ หรือ
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งท่ี
เสนอขอให้พิจารณา 
๒. ต้องเป็นบุคคลภายนอกกองบัญชาการ
ต้องสังกัดของผู้ขอรับการประเมินไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง แล้วต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ  
๓. ส าหรับสาขาวิชาท่ีมีลักษณะเฉพาะความ
เ ช่ี ย วชาญ ด้ านการต า ร วจ  ก รรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกถ้าเป็นข้าราชการ
ต ารวจหรือเคยเป็นข้าราชการต ารวจจะมี
ต าแหน่งทางวิชาการหรือไม่ก็ได้  

๑. ประเมินและพิจารณา
ผลงานทางวิชาการตามแบบ
ประเมินผลงานทางวิชาการ
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
อ า จ า ร ย์  ( ส บ  4)  ห รื อ 
อาจารย์ (สบ 5) ปม.๐๕ 
๒. พิจารณาผลการประเมิน
แล้วเสนอผู้บัญชาการสังกัด
ของผู้ขอรับการประเมิน  

ข้อมูล :  
-ขั้นตอนการประเมินอาจารย์ตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและวิธีการพิจารณาแต่งต้ังเข้าสู่
ต าแหน่งอาจารย์ (สบ ๒) – อาจารย์ (สบ ๕) ในสถานศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
(ตาม มติ ก.ตร. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ ลง ๓๑ ม.ค. ๖๐) 

ขั้นตอนปฏิบัติ  

- พัฒฯ 1 จัดประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง คกก.ประเมินผลงาน 
  ทางวิชาการ (ปม.04) 
- พัฒฯ 1 เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ โดย คกก.ประเมินประสิทธิภาพการสอน              
  ผลการสอนและการปฏิบัติหน้าท่ีจะพิจารณาจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ                 
  จ านวน ๓-๕   คน โดยเรียงตามล าดับ 1-5 
- พัฒฯ ๑ ติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามล าดับ 1-5 
- พัฒฯ ๑ จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง คกก.ประเมินผลงานทางวิชาการและหนังสือเชิญ   
  ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ ผบช.ศ. ลงนาม โดยจะต้องเป็นความลับต่อผู้ขอรับการประเมิน 
- พัฒฯ ๑ จัดส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่าน ตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ ตาม ปม.05 
- ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมิน ปม.05 ให้ผู้บัญชาการต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน 
- พัฒฯ ๑ รวบรวมผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

เมื่อผู้ขอรับการประเมินผ่านการประเมินตามแบบ ปม .02, ปม.03, ปม .05 
แล้วแต่กรณี พัฒฯ 1 จัดประชุมเพื่อพิจารณา ตาม ปม.06 และเสนอต่อ ผบช.ศ. 
ด าเนินการแต่งต้ังผู้ท่ีผ่านการประเมินและมีคุณสมบัติครบถ้วนในล าดับแรกก่อน 
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติต าแหน่งอาจารย์ (สบ 1) - อาจารย์ (สบ 5) 

การเข้าสู่
ต าแหน่ง 

บช.ศ. 
วุฒิ

การศึกษา 
ระยะเวลา 

การครองต าแหน่ง 
เอกสาร

ประกอบการสอน 
เอกสาร 
ค าสอน 

ผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ (สบ 1)  
(รองสารวัตร) 

ตรี, โท, เอก 

n/a n/a n/a n/a 

อาจารย์ (สบ 2)  
(สารวัตร) 

เป็น อาจารย์ (สบ 1)  หรือ 
รอง สว. 

ป.ตรี ๗ ปี 
ป.โท ๕ ปี 
ป.เอก ๓ ปี 

และปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

ป.โท-ป.เอก  
 ลดเหลือ 2 ปี 

คณุภาพดี n/a n/a 

อาจารย์ (สบ 3)  
(รองผู้ก ากับการ) 

เป็น อาจารย์ (สบ 2) หรือ 
สว.มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  
และปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

คุณภาพดี n/a n/a 

อาจารย์ (สบ 4)  
(ผู้ก ากับการ) 

เป็น อาจารย์ (สบ 3) และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ 

มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี   
 

n/a คุณภาพดี 

ต ารา/ หนังสือ/ 
งานวิจัย/ ผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอื่นๆ 
อย่างหน่ึงอย่างใด 

จ านวน 1 ชิ้น  
คุณภาพดี 

อาจารย์ (สบ 5)  
(รองผู้บังคับการ) 

เป็น อาจารย์ (สบ 4)   
และปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

n/a คุณภาพดี 

งานวิจัย คุณภาพดี
มาก/ต ารา/ หนังสือ/ 
บทความทางวิชาการ /
ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นๆ อย่างหน่ึง
อย่างใด จ านวน 1 ชิ้น 
คุณภาพดี 

อ้างอิง ตาม มติ ก.ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ลง ๓๑ ม.ค. ๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งต้ังข้าราชการต ารวจ 
ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ในสถานศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 



1. คุณสมบัติ
1.1 มีคุณสมบติัตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ (สบ 1)  และ
1.2 ยศ ไม่ต  ากว่า ร.ต.อ. และ 1.2 ยศ ไม่ต  ากว่า พ.ต.ท. และ

1.4 ได้ปฏิบติัหน้าที สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ที ก าหนดในหลักสูตรสถาบนัการศึกษาส านักงานต ารวจแหง่ชาติ และ
(ความสามารถด้านต่างๆ 3 ด้าน)
2. ความสามารถ ด้านการสอน และ ด้านวิชาการ อยู่ในเกณฑ์ดี

2.1  ความสามารถด้านการสอน  ได้แก่ (1) มีการวางแผนการสอนอย่างเปน็ระบบ เพื อใหผ้ลการสอนเปน็ไปตามจดุมุ่งหมายที วางไว้
(2) มีความสามารถในการสอนใหผู้้เรียนรู้จกัคิด วิเคราะห ์และวิจารณ์ในวิชาที สอน
(3) มีความสามารถในการใช้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ เพื อใหผู้้เรียนเกดิความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา
(4) มีความสามารถชี้ใหผู้้เรียนมองเหน็ความสัมพนัธ์ของวิชาที เรียนกบัวิชาอื นที เกี ยวข้อง
(5) มีความสามารถแนะน าใหผู้้เรียนรู้จกัแหล่งข้อมูลที จะค้นคว้าศึกษาเพิ มเติม
(6) มีความสามารถจดัใหผู้้เรียนแสดงความคิดเหน็และแลกเปลี ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม
(7) มีความสามารถในการใช้สื อการสอนและอปุกรณ์ช่วยสอนที เหมาะสมเปน็อย่างดี
(8) มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที สอน
(9) มีความสามารถอื น ๆ ที เกี ยวข้องกบัการสอน

2.2 ความสามารถด้านวิชาการ ได้แก่
(1) มีความรู้ในเนื้อหาวิชาการและประสบการณ์ในวิชาที ท าการสอนเปน็อย่างดี
(2) มีความสนใจติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที สอนเพื อเพิ มพนูความรู้ใหม่ ๆ
(3) มีการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที ท าการสอนอยู่เสมอโดยจะต้องเสนอ
เอกสารประกอบการสอน  ที ผลิตขึ้นไม่น้อยกว่า 1 
รายวิชาซึ งมคุีณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร และ

4. มคุีณธรรม และความรบัผิดชอบต่อการปฏิบัติงานการสอนอยู่ในเกณฑ์ดีโดยประเมนิจาก กรณดัีงต่อไปน้ี
(4.1) มีความเมตตากรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติต่อผู้เรียน
(4.2) มีความอดทนต่อพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ งไม่รู้ไม่เข้าใจ หรือติดตามเนื้อหาวิชาไม่ทัน
(4.3) มีความเต็มใจในการถ่ายทอดความรู้ให้กบัผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ และเต็มเวลา
(4.4) มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนให้เป็นที เคารพนบัถือของผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาสอน
(4.5) ปฏิบัติงานสอนตรงต่อเวลาและสอนชดเชยให้ผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาสอน

(4.6) มีการแสดงออกซึ งความส านกึต่อสังคมที เกี ยวพันกบัวิชาที ตนสอนและชี้แนะแนวทาง ในการปรับปรุงแกไ้ข
(4.7) ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จกัคิดริเริ มสร้างสรรค์ ส านกึและมีความรับผิดชอบที จะช่วยเหลือสังคมต่อไป
(4.8) เสียสละและอทุิศเวลาให้กบังานที ได้รับมอบหมาย
(4.9) มีมนษุยสัมพันธ์กบัผู้ร่วมงาน

ความประพฤติและระเบียบวินัย
มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
ไม่อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินยัและต้องหาคดีอาญา

          คุณสมบัติต าแหน่งอาจารย์ในสถานศึกษา 

3. มคีวามสามารถและความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานสอนอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น การเป็นอาจารยท์ี่ปรกึษา การใหก้ารบรกิารทางวิชาการ การท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม หรอืการใหก้ารบรกิารด้านอ่ืนๆ

1.3 (1) รอง สว. หรือเทยีบเทา่ 7 ป ี(ป โท 5, ป เอก 3) และเปน็ อจ.ในสถานศึกษา ตร. ไม่น้อยกว่า 3 ปี
(โท-ป เอก 2 ป)ี 
     (2) สารวัตร หรือเทยีบสารวัตรมากอ่น และ

1.3  (1) อจ.(สบ 2) หรือ สารวัตร หรือเทยีบสารวัตร มาแลวไม่น้อยกว่า 6 ป ีและได้ปฏิบติัหน้าที ในต าแหน่ง
อาจารย์ (สบ 2) มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ป ีระยะเวลาจะต่อเนื องกนัหรือไม่กไ็ด้ 
       (2) รอง ผกก. หรือ เทยีบ รอง ผกก. มากอ่น และ

ต าแหน่งอาจารย ์(สบ 2) ต าแหน่งอาจารย ์(สบ 3)

เอกสารประกอบการสอน   ที ผลิตขึ้นไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาซึ งมี คุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอน    
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร และ
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1.2 ยศ ไม่ต  ากว่า พ.ต.ท. และ 1.2 ยศ ไม่ต  ากว่า พ.ต.อ. และ

(3.1) เอกสารค าสอนที ผลิตขึ้นไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ซึ งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว       
ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร และ

(3.2) งานแต่ง เรียบเรียง แปล ต ารา หรือหนังสือที ใช้ประกอบการศึกษาใน ระดับอดุมศึกษา หรือหลักสูตร      
 การฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ซึ งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ มาแล้ว หรอื

(3.3) ผลงานวิจยั  ซึ งมีคุณภาพดีมากและได้รับการเผยแพร่มาแล้ว ทั้งนี้ไม่นับงานวิจยัที  เปน็ส่วนของการศึกษา
เพื อรับปริญญา หรือประกาศนียบตัรใด ๆ หรอื

(3.4) มีผลงานวิชาการในลักษณะอื น ๆ ที สามารถประเมินคุณค่าเปรียบเทยีบได้กบั ผลงานวิชาการตามข้อ 
(3.2) หรือ (3.3)

ต้องไม่ซ้ ากบัผลงานที เคยใช้เพื อแต่งต้ังเปน็อจ (สบ 3) และอจ (สบ 4) มาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานหลังจาก     
  ได้อาจารย์ (สบ 4) ด้วย และ

1.3 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งและได้ปฏิบติัหน้าที ในต าแหน่งอาจารย์ (สบ 3) มาแล้ว ไม่น้อยกว่า     
  3 ป ีระยะเวลาจะต่อเนื องกนัหรือไม่กไ็ด้ และ

1.3 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งและได้ปฏิบติัหน้าที ในต าแหน่งอาจารย์ (สบ 4) มาแล้ว ไม่น้อยกว่า     
  3 ป ีระยะเวลาจะต่อเนื องกนัหรือไม่กไ็ด้ และ

ต าแหน่งอาจารย ์(สบ 4) ต าแหน่งอาจารย ์(สบ 5)

(3.1) เอกสารค าสอนที ผลิตขึ้นไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ซึ งมี คุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว       
ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร และ

(3.2) งานแต่ง เรียบเรียง แปล ต ารา หรือหนังสือที ใช้ประกอบการศึกษาใน ระดับอดุมศึกษา หรือหลักสูตร     
การฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ซึ งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ มาแล้ว หรอื

(3.3) ผลงานวิจยั  ซึ งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่มาแล้ว ทั้งนี้ไม่นับงานวิจยัที  เปน็ส่วนของการศึกษา     
เพื อรับปริญญา หรือประกาศนียบตัรใด ๆ หรอื

(3.4) มีผลงานวิชาการในลักษณะอื น ๆ ที สามารถประเมินคุณค่าเปรียบเทยีบได้กบั ผลงานวิชาการ ตามข้อ 
(3.2) หรือ (3.3)

ต้องไม่ซ้ ากบัผลงานที เคยใช้เพื อแต่งต้ังเปน็อจ (สบ 2) และอจ (สบ 3) มาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานหลังจาก     
 ได้อาจารย์ (สบ 3) ด้วย และ
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 เอกสำรประกอบกำรสอน 
 เอกสำรค ำสอน 
 ต ำรำ 
 หนังสือ 
 ผลงำนวิจัย 
 บทควำมทำงวชิำกำร 
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน ๆ 
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เอกสารประกอบการสอน 

นิยำม เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรของสถานศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
มีลักษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อค าบรรยายที่มี
รายละเอียดพอสมควร (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑๖) 

รูปแบบ จะต้องเย็บเล่มแยกรายวิชาให้เรียบร้อย ทั้งมีรหัสวิชา หัวข้อ และเน้ือหาสาระครบถ้วน ตามรายละเอียดของวิชา  
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา และควรครอบคลุมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความมุ่งหมาย เน้ือเรื่อง  
วิธีสอน อุปกรณ์ที่ใช้ และวิธีการวัดและประเมินผล และต้องใช้สอนมาแล้ว หากเพ่ิมจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มข้ึนใหม่   
ให้กองบัญชาการต้นสังกัดรับรองว่าเป็นผลงานที่ได้ใช้สอนมาแล้วด้วย (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑๖) 

การเผยแพร ่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หรือต ารา จะพิมพ์เป็นรูปเล่มจากโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์หรือถ่าย
ส าเนาเย็บเล่มก็ได้ ส าหรับหนังสือต้องได้รับการพิมพ์เป็นรูปเล่มจากโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ โดยต าราและหนังสือ
ต้องได้น าไปใช้ในการเรียนการสอน และได้รับการเผยแพร่มาแล้วอย่างน้อย ๑ หลักสูตร จึงจะถือว่าต าราหรือ
หนังสือน้ันได้เผยแพร่อย่างกว้างขวางในวงวิชาการแล้วสามารถน ามาเสนอขอรับการประเมินได้  (หลักเกณฑ์ฯ 
หน้า ๑๙) 

ลักษณะคุณภาพ 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ยึดถือตามความหมายที่ ก.ตร. ก าหนด คือ เอกสารประกอบ
การสอน หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่ งชาติ มีลักษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอนประกอบด้วย 
แผนการสอน หัวข้อค าบรรยายที่มีรายละเอียดพอสมควร และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปน้ีเพ่ิมข้ึนอีกก็ได้ เช่น 
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อ เอกสารที่เกี่ยวเน่ือง แผนภูมิ  แถบเสียง หรือ       
ภาพเลื่อน ฯลฯ เป็นต้น 
๒. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ภาษาเขียนที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง ถูกหลักภาษาตรงความหมาย 
การใช้ตัวสะกดการันต์ ค าสุภาพ ศัพท์บัญญัติ และศัพท์ที่นิยมใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและตรงกันดดย 
ตลอด ข้อความอ่านเข้าใจง่าย กระชับและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
๓. ความถูกต้องของเน้ือหา หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเน้ือหาวิชา แนวคิดทฤษฎี นิยาม สูตร 
สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
๔ ความสมบูรณ์ของเน้ือหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทันสมัยของเน้ือหา ความสอดคล้องกับ 
สถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
๕. ล าดับของเน้ือหา หมายถึง การจัดท าเน้ือหาและด าเนินเรื่องอย่างมีข้ันตอนไม่วกวนสับสนและซ้ าซ้อน 
การเรียบเรียงเรื่องราวแต่ละตอนมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กันดดยตลอด 
๖. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
๗. ปริมาณงานที่จัดท า หมายถึง ปริมาณงานด้านเน้ือหาของเอกสารประกอบการสอนที่ผู้ขอรับการประเมินได้ 
จัดท าข้ึนเอง (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๒๓) 

85



เอกสารค าสอน 
 

นิยาม เอกสารค าบรรยายหรืออุปกรณ์ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรของสถานศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ     
มีเน้ือหาสาระค าสอนที่มีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน ถ้าเป็นเอกสารจะพิมพ์เป็นโรเนียวก็ได้       
แต่ต้องท าเป็นรูปเล่ม(หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑๖) 

รูปแบบ จะต้องเย็บเล่มแยกรายวิชาให้เรียบร้อย ทั้งมีรหัสวิชา หัวข้อ และเน้ือหาสาระครบถ้วน ตามรายละเอียดของวิชา  
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา และควรครอบคลุมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความมุ่งหมาย เน้ือเรื่อง        
วิธีสอน อุปกรณ์ที่ใช้ และวิธีการวัดและประเมินผล และต้องใช้สอนมาแล้ว หากเพ่ิมจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มข้ึนใหม่    
ให้กองบัญชาการต้นสังกัดรับรองว่าเป็นผลงานที่ได้ใช้สอนมาแล้วด้วย (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑๖) 

การเผยแพร ่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หรือต ารา จะพิมพ์เป็นรูปเล่มจากโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์หรือถ่าย
ส าเนาเย็บเล่มก็ได้ ส าหรับหนังสือต้องได้รับการพิมพ์เป็นรูปเล่มจากโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ โดยต าราและหนังสือ
ต้องได้น าไปใช้ในการเรียนการสอน และได้รับการเผยแพร่มาแล้วอย่างน้อย ๑ หลักสูตร จึงจะถือว่าต าราหรือ
หนังสือน้ันได้เผยแพร่อย่างกว้างขวางในวงวิชาการแล้วสามารถน ามาเสนอขอรับการประเมินได้  (หลักเกณฑ์ฯ 
หน้า ๑๙) 

ลักษณะคุณภาพ ๑. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ยืดถือตามความหมายที่ ก.ตร. ก าหนด มีเน้ือหาสาระค าสอน        
ที่มีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน ถ้าเป็นเอกสารจะพิมพ์เป็นโรเนียวก็ได้ แต่ต้องท าเป็นรูปเล่ม 
๒. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ภาษาเขียนที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง ถูกหลักภาษาตรงความหมาย 
การใช้ตัวสะกดการันต์ ค าสุภาพ ศัพท์บัญญัติ และศัพท์ที่นิยมใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและตรงกันโดยตลอด 
ข้อความอ่านเข้าใจง่าย กระชับและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
๓. ความถูกต้องของเน้ือหา หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเน้ือหาวิชา แนวคิดทฤษฎี นิยาม สูตร  
สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
๔ ความสมบูรณ์ของเน้ือหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทันสมัยของเน้ือหา ความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
๕. ล าดับของเน้ือหา หมายถึง การจัดท าเน้ือหาและด าเนินเรื่องอย่างมีข้ันตอนไม่วกวนสับสนและซ้ าซ้อน           
การเรียบเรียงเรื่องราวแต่ละตอนมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กันโดยตลอด 
๖. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
๗. ปริมาณงานที่จัดท า หมายถึง ปริมาณงานด้านเน้ือหาของเอกสารค าสอนที่ผู้ขอรับการประเมินได้จัดท าข้ึนเอง
(หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๒๔) 
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ต ำรำ 
 

นิยำม เอกสารที่ใช้ในการเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงดดยเฉพาะ ที่ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบ เช่น ประกอบด้วย ค าน า  สารบัญ 
เน้ือหา สรุป และการอ้างอิงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทันสมัย ดดยจะต้องมีเน้ือหาสาระอย่างละเอียดครอบคลุมวิชาหรือ
ส่วนของวิชาที่ตนเชี่ยวชาญ ดดยมีวัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น และต้องจัดท าเป็นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย และมีการเผยแพร่แล้ว 
(หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑๗) 

รูปแบบ ต้องเย็บเล่มให้เรียบร้อย ระบุชื่อผู้เขียนและผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) และปริมาณงานในความรับผิดชอบ ตลอดจน เดือน   
ปีที่พิมพ์ และแหล่งพิมพ์หากมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้เรียงชื่อผู้เขียนตามล าดับเหมือนกับชื่อที่พิมพ์ไว้ในต ารา       
ทุกอย่าง (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑๗) 

กำรเผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หรือต ำรำ จะพิมพ์เป็นรูปเล่มจากดรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์หรือถ่ายส าเนา
เย็บเล่มก็ได้ ส าหรับหนังสือต้องได้รับการพิมพ์เป็นรูปเล่มจากดรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ ดดยต าราและหนังสือต้องได้
น าไปใช้ในการเรียนการสอน และได้รับการเผยแพร่มาแล้วอย่างน้อย ๑ หลักสูตร จึงจะถือว่าต าราหรือหนังสือน้ันได้
เผยแพร่อย่างกว้างขวางในวงวิชาการแล้วสามารถน ามาเสนอขอรับการประเมินได้ (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑๙) 

ลักษณะคุณภำพ ๑. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ยืดถือตามความหมายที่ ก.ตร. ก าหนด คือ ต ารา หมายถึง เอกสาร 
ที่ใช้ในการเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงดดยเฉพาะ ที่ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบ เช่น ประกอบด้วย ค ำน ำ สำรบัญ เน้ือหำ 
สรุป และกำรอ้ำงอิงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทันสมัย ดดยจะต้องมีเน้ือหาสาระอย่างละเอียดครอบคลุมวิชาหรือส่วนของ
วิชาที่ตนเชี่ยวชาญ ดดยมี วัตถุประสงค์ที่ ใช้ เป็นหลักในการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น และต้องจัดท าเป็นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย และมีการเผยแพร่แล้ว 
๒. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ภาษาเขียนที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง ถูกหลักภาษาตรงความหมาย  
การใช้ตัวสะกดการันต์ ค าสุภาพ ศัพท์บัญญัติ และศัพท์ที่นิยมใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและตรงกันดดยตลอด 
ข้อความอ่านเข้าใจง่าย กระชับและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
๓. ความถูกต้องของเน้ือหา หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเน้ือหาวิชา แนวคิดทฤษฎี นิยาม สูตร สมการ 
ฯลฯ ในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
๔ ความสมบูรณ์ของเน้ือหา หมายถึง ความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสูตรและความทันสมัยของเน้ือหาความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชาน้ัน ๆ พร้อมด้วยข้อมูลประสบการณ์และข้อวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนมีกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง/บรรณำนุกรมที่ทันสมัยอย่ำงสม่ ำเสมอ และ   
ถูกระเบียบวิธี 
๕. ล าดับของเน้ือหา หมายถึง การจัดท าเน้ือหาและด าเนินเรื่องอย่างมีข้ันตอนไม่วกวนสับสนและซ้ าซ้อน  
การเรียบเรียงเรื่องราวแต่ละตอนมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กันดดยตลอด 
๖. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 
เข้าใจง่าย 
๗. ปริมาณงานที่จัดท า หมายถึง ปริมาณงานด้านเน้ือหาของต าราที่ผู้ขอรับการประเมินได้ จัดท าข้ึนเอง      
(หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๒๕) 

ระดับคุณภำพ ระดับดี เป็นต าราท่ีมีรูปแบบตามที่ ก.ตร. ก าหนด มีเน้ือหาสาระและการใช้ภาษาถูกต้อง ทันสมัย สามารถน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือสถาบันอุดมศึกษาได้ 
 

ระดับดีมำก เป็นต าราท่ีมีรูปแบบตามที่ ก.ตร.ก าหนด มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์ มีความทันสมัยทั้ง
ทางทฤษฎีและ/หรือทางปฏิบัติ การใช้ภาษาถูกต้อง ให้ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นประดยชน์ทางด้านวิชาการเป็นอันมาก
และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเดียวกัน สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ห รื อ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  ส า นั ก ง า น ต า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ  ห รื อ ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี 
 

ระดับดีเด่น เป็นต าราที่มีรูปแบบตามที่ ก.ตร. ก าหนด มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกต้อง  สมบูรณ์ทันสมัย และ 
มีความลึกซึ้ งทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบั ติ การใช้ภาษาถูกต้อง  เป็นต าราที่ใช้ความรู้ ใหม่ที่ เป็นประดยชน์ 
ทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวางเป็นที่ยอมรับของผู้ที่อ ยู่ในสาขาวิชาชีพเดียวกันและมีการน าไปอ้างอิง  
อย่างแพร่หลาย สามารถน าไปใช้ประกอยการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
หรือสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี (หลักเกณฑ์ฯ หน้า 30) 
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หนังสือ 
 

นิยำม เอกสารทางวิชาการหรือกึ่งวิชาการ ที่ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบ เข้าปกเย็บเล่มเรียบร้อย มีสารบัญแบ่งหมวดหมู่ 
ของเน้ือหาอย่างชัดเจนใช้อักษรตัวพิมพ์และมีการเผยแพร่ (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑๗) 

รูปแบบ ระบุชื่อผู้เขียนและผู้เขียนร่วมทุกท่าน (ถ้ามี) และระบุปริมาณงานในความรับผิดชอบ ตลอดจน เดือน ปีที่พิมพ์ 
และแหล่งพิมพ์ (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑๗) 

กำรเผยแพร่ หนังสือต้องไดรับการพิมพเปนรูปเล่มจากดรงพิมพหรือส านักพิมพ ดดยต าราและหนังสือตองไดน าไปใชในการเรียน 
การสอน และไดรับการเผยแพรมาแลว อยางนอย ๑ หลักสูตร จึงจะถือวาต าราหรือหนังสือน้ัน ไดเผยแพร         
อยางกวางขวางในวงวิชาการแลวสามารถ น ามาเสนอขอรับการประเมินได้ (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑๙) 

ลักษณะคุณภำพ ๑. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ยึดถือตามความหมายที่ ก.ตร. ก าหนด คือ  หนังสือ หมายถึง  
เอกสารทางวิชาการหรือกึ่งวิชาการ ท่ีได้เรียบเรียงอย่างมีระบบ เข้าปกเย็บเล่มเรียบร้อย มีสารบัญแบ่งหมวดหมู่ 
ของเน้ือหาอย่างชัดเจน ใช้อักษรตัวพิมพ์และมีการเผยแพร่แล้ว 
 

๒. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ภาษาเขียนที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง ถูกหลักภาษาตรงความหมาย 
การใช้ตัวสะกดการันต์ ค าสุภาพ ศัพท์บัญญัติ และศัพท์ที่นิยมใช้ได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมและตรงกันดดยตลอด 
ข้อความอ่านเข้าใจง่าย กระชับและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
 

๓. ความถูกต้องของเน้ือหา หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเน้ือหาวิชา  แนวคิดทฤษฎี นิยาม สูตร 
สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
 

๔. ความสมบูรณ์ของเน้ือหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทันสมัยของเน้ือหา  ความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชาน้ันๆ  พร้อมด้วยข้อมูลประสบการณ์และข้อวิเคราะห์วิจารณ์ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนมีการเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรมที่ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอและถูกระเบียบวิธี 
๕. ล าดับของเน้ือหา หมายถึง การจัดท าเน้ือหาและด าเนินเรื่องอย่างมีข้ันตอนไม่วกวนสับสนและซ้ าซ้อน   
การเรียบเรียงเรื่องราวแต่ละตอนมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กันดดยตลอด 
 

๖. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายต่าง  ๆ ได้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
 

๗. ปริมาณงานที่จัดท า หมายถึง ปริมาณงานด้านเน้ือหาของหนังสือที่ผู้ขอรับการประเมินได้จัดท าข้ึนเอง       
(หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๒6) 
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ผลงำนวิจัย 
 

นิยำม ผลงานค้นคว้าอย่างมีระบบ และมีความมุ่งหมายอย่างแน่นอนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือหลักการบางอย่าง 
ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการน าวิชาการน้ันมาประยุกต์ มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการ
วิจัยตามหลักวิชาการเช่น มีการต้ังสมมติฐาน หรือมีการก าหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุสมผล  ดดยจะต้องระบุ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล  พิจารณาวิเคราะห์ตีความ และสรุปผลการวิจัยที่สามารถ 
ให้ค าตอบ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑๗) 

รูปแบบ 1. ถ้าเสนอรายงานต่อที่ประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ให้เสนอส าเนารายงานย่อและแนบก าหนดการประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการน้ัน ๆ มาด้วย 
 

2. งานวิจัยที่เสนอขอต าแหน่งอาจารย์ (สบ ๔) หรืออาจารย์ (สบ ๕) ต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยงานวิจัย 
ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 

    (๑) งานวิจัยเด่ียว คิดเป็น ๑ หน่วย 
 

    (๒) งานวิจัยร่วม คิดเป็นร้อยละของแต่ละดครงการ เมื่อรวมกันแล้วได้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น ๑ หน่วย 
    (3) กรณีผู้ขอเป็นหัวหน้าดครงการ ให้คิดปริมาณเพ่ิมจากข้อ (๒) อีกร้อยละ ๑๕ 
 

3. งานวิจัยที่เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ (สบ  ๔) หรือ อาจารย์ (สบ ๕)  
ต้องไม่เป็นงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรืประกาศนียบัตรใด  ๆ เว้นแต่ผู้ขอรับการ
ประเมินจะได้ท าการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเน่ือง  จนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการ 
อย่างเห็นได้ชัด การพิจารณาจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่เพ่ิมเติมจากเดิม เท่าน้ัน 
 

    กรณีชื่องานวิจัยใกล้เคียงกับงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาให้ระบุชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
มาด้วย 
 

4. การเอาข้อมูลเบื้องต้นมารวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกันไม่ถือเป็นงานวิจัย  แต่ถ้าการรวบรวมข้อมูลน้ันท าตาม
ระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ และมีข้อคิดเห็นของผู้รวบรวมที่แสดงความสามารถทางวิชาการ 
อาจถือเป็นผลงานวิจัยได้ 
 

5. บรรณานุกรมประกอบบรรณานิทัศน์ (Annotated bibliography) ที่ต้องท าด้วยความยากล าบาก และต้อง
ค้นคว้าจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล ดดยมีเน้ือหาที่มีสาระส าคัญ ให้น ามาพิจารณาเป็นผลงานวิจัยได้ แต่บรรณานุกรม 
ที่เป็นเพียงการรวบรวมรายชื่อหนังสือหรืองานทางวิชาการไม่ถือว่าเป็นผลงานวิจัย (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑๗-18) 

กำรเผยแพร่ ถ้าเป็นผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ จะต้องพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในสาขาวิชาชีพที่เผยแพร่
ดดยสม่ าเสมอหรือในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ ซึ่งได้น าเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาก็ได้ แต่ต้องแนบรายงาน
การประชุมทางวิชาการที่มีเน้ือเรื่องสมบูรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วยการแจกจ่ายไปยังห้องสมุดต่าง  ๆ  
ยังไม่ถือว่าเป็นการพิมพ์เผยแพร่ที่สมบูรณ์   

(๑) ส าหรับผลงานวิจัยที่ยาวมาก ก็อาจจะพิมพ์เผยแพร่ดดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ 
ที่เชื่อถือได้ในสาขาน้ัน ๆ หากไม่สามารถพิมพ์เผยแพร่ได้ทั้งฉบับก็ให้พิมพ์ในรูปของรายงานฉบับย่อที่มีสาระส าคัญ
ครบถ้วน (ไม่ใช่บทคัดย่อ) ลงในวารสารหรือรายงานการประชุมทางวิชาการที่เชื่อถือได้  หรือเป็นที่ยอมรับ 
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพสาขาน้ัน 
 

(๒) ถ้าเป็นผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ก าลังอยู่ระหว่างการรอพิมพ์เผยแพร่จะต้องมีหนังสือ 
จากบรรณาธิการวารสารน้ัน ๆ รับรองว่าจะลงพิมพ์เผยแพร่เมื่อใด ในวารสารฉบับใดแต่กองบัญชาการจะด าเนินการ   
ขอแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตามข้ันตอนได้ ก็ต่อเมื่อผลงานวิจัยหรือบทความน้ัน ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว 
(๓) การน าผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการมากกว่า  ๑ แห่ง ถือว่า 
เป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ าซ้อนกัน และให้เสนอผลงานดังกล่าวเพ่ือใช้ในการประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  
ที่ขอได้เพียงฉบับใดฉบับหนึ่งเท่าน้ัน 
 

(๔) การพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อนุดลมให้รวมถึงการเผยแพร่ในจดหมายข่าวและจุลสารของ
กองบัญชาการในสังกัดสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และในวารสารที่เกี่ยวกับ      
งานต ารวจด้วย  
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ผลงำนวิจัย (ต่อ) 
 

กำรเผยแพร่      การพิมพ์เผยแพร่น้ัน ให้รวมถึงการเผยแพร่ในรูปไมดครฟิล์ม วีดีดอเทป คอมพิวเตอร์ดิสหรือรูปแบบอื่น ๆ         
ที่คณะกรรมการพิจารณาการประเมินระดับกองบัญชาการก าหนดด้วย 
    ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการพิจารณาการประเมินระดับกองบัญชาการก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ  
การพิมพ์เผยแพร่ เป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องไม่ขัดกับแนวทางการปฏิบัติที่ ก.ตร.  ก าหนด 
ดังกล่าวข้างต้น และให้ถือว่ารายละเอียดการปฏิบัติน้ัน ๆ  เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์ที่ก าหนดด้วย (หลักเกณฑ์ฯ  
หน้า ๑๙-20) 

ลักษณะคุณภำพ ๑. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ยึดถือตามความหมายที่ ก.ตร. ก าหนด คือ  งานวิจัย หมายถึง        
ผลงานค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายอย่างแน่นอน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะ
น าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการน าวิชาการน้ันมาประยุกต์ มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัย
ตามหลักวิชาการ และมีการพิมพ์เผยแพร่แล้ว 
 

๒. ความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย หมายถึง การด าเนินการตามกระบวนการวิจัยอย่างถูกต้อง เช่น การเสนอที่มา
และความส าคัญของปัญหา การต้ังวัตถุประสงค์ของการวิจัย การต้ังสมมติฐาน  การวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย การก าหนดประชากรเป้าหมายและการเลือกตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้น 
 

๓. การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย หมายถึง ความสามารถของผู้วิจัยในการสรุป  วิเคราะห์วิจารณ์ และอธิบาย
ผลการวิจัยให้เป็นที่เข้าใจได้เป็นอย่างดี 
 

๔. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย หมายถึง ความเหมาะสมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในแหล่งหรือ
วารสารวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพสาขาน้ัน 
 

๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง งานวิจัยที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการเสนอแนวคิด การวิเคราะห์วิจารณ์ 
การเปรียบเทียบที่แสดงให้เป็นถึงความรอบรู้ในด้านน้ัน 
 

๖. การเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ หมายถึง ผลงานวิจัยดังกล่าวมีลักษณะเป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ 
หรือมีส่วนส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาการน้ัน ๆ 
 

๗. ประดยชน์ของงานวิจัย หมายถึง ประดยชน์ของผลงานการวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 

๘. ปริมาณงานที่จัดท า หมายถึง  ปริมาณงานด้านเน้ือหาของงานวิจัยที่ผู้ขอรับการประเมินได้จัดท าข้ึนเอง 
หรือสัดส่วนที่มีส่วนร่วมในการท าวิจัยน้ัน (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๒7) 

ระดับคุณภำพ ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบตามท่ี ก.ตร. ก าหนด มีความถูกต้องเหมาะสม ด้านเทคนิค วิธีการและการวิเคราะห์ 
ผลงานดังกล่าวน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือสามารถ  น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการลงพิมพ์เผยแพร่  
ตามท่ี ก.ตร. ก าหนด 
 

 

ระดับดีมำก เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบตามที่ ก.ตร. ก าหนด มีความถูกต้องเหมาะสมด้านเทคนิค  วิธีการและการ
วิเคราะห์ เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ซ้ ากับเรื่องที่ท ามาแล้ว และเป็นประดยชน์ทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือ
ผลงานวิจัยน้ัน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลายและมีการลงพิมพ์เผยแพร่ตามที่ ก.ตร. ก าหนด 
 

ระดับดีเด่น เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบตามที่ ก.ตร. ก าหนดมีความถูกต้องเหมาะสมด้านเทคนิค  วิธีการและ 
การวิเคราะห์เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ซ้ ากับเรื่องที่ท ามาแล้ว และมีลักษณะเป็นงานริเริ่มบุกเบิกที่มีคุณค่าย่ิง ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับสูงหรือผลงานวิจัยน้ัน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มีการลงพิมพ์เผยแพร่ตามท่ี ก.ตร.ก าหนด (หลักเกณฑ์ฯ หน้า 31) 

 

 

 

 

 

 

90



บทควำมทำงวิชำกำร 
 

นิยำม เอกสารซึ่งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่นในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์  หรือ 
เสนอแนวความคิดใหม่ ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการน้ัน ๆ ส าหรับบทความทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพ่ือเป็นความรู้ทั่วไป
ส าหรับประชาชนน้ัน อาจใช้ได้บ้างหากมีคุณค่าทางวิชาการเพียงพอ (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑8) 

รูปแบบ 1. บทความทางวิชาการต้องพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือกึ่งวิชาการดดยให้ถ่ายส าเนาปกวารสาร  สารบัญ     
ค าน า พร้อมเน้ือหาเสนอมาพร้อมกันด้วย 
 

๒. บทความทางวิชาการที่เสนอต่อที่ประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ หรือ อบรม ให้แนบก าหนดการประชุมวิชาการ
น้ัน ๆ และ/หรือหลักสูตรในการอบรมเป็นหลักฐานมาด้วย 
 

3. บทความทางวิชาการที่มีลักษณะเป็นรายงานข่าว จะต้องมีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ตามหลักวิชาการ  
และตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้วจึงจะเสนอได้ 
 

4. บทความทางวิชาการที่สั้นมาก ก็เสนอขอรับการประเมินได้ ถ้าบทความน้ันเป็นการเสนอผลงานค้นคว้าชิ้นส าคัญ ๆ  
ที่ยังไม่สมบูรณ์ แต่ส่วนที่น ามารายงานเป็นหลักฐาน ทฤษฎีข้อมูล ฯลฯ ที่ต้องเปิดเผยดดยเร็ว เพ่ือให้ผู้คนในวงการ
ไ ด้รั บทราบและ เป็ นก ารป้อ งกั นก ารท า ง านซ้ าซ้ อนอ ย่า ง ไ รก็ ตาม  ควรแนบบทความเ ต็มมา ด้ วย 
5. บทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ สมารถเสนอขอรับการประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ (สบ ๔)  
หรือต าแหน่งที่สูงกว่าได้ ดดยให้เสนอภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวกับต าราหรือหนังสือ (หลักเกณฑ์ฯ หน้า 18-19) 

กำรเผยแพร่        ถ้าเป็นผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ  จะต้องพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในสาขาวิชาชีพ 
ที่เผยแพร่ดดยสม่ าเสมอหรือในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ ซึ่งได้น าเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาก็ได้ แต่ต้องแนบ
รายงานการประชุมทางวิชาการที่มีเน้ือเรื่องสมบูรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วยการแจกจ่ายไปยังห้องสมุดต่าง  ๆ   
ยังไม่ถือว่าเป็นการพิมพ์เผยแพร่ที่สมบูรณ์ 
 

   (๑) ส าหรับผลงานวิจัยที่ยาวมาก ก็อาจจะพิมพ์เผยแพร่ดดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ     
ที่เชื่อถือได้ในสาขาน้ัน ๆ หากไม่สามารถพิมพ์เผยแพร่ได้ทั้งฉบับก็ให้พิมพ์ในรูปของรายงานฉบับย่อที่มีสาระส าคัญ
ครบถ้วน (ไม่ใช่บทคัดย่อ) ลงในวารสารหรือรายงานการประชุมทางวิชาการที่เชื่อถือได้  หรือเป็นที่ยอมรับ 
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพสาขาน้ัน 
 

  (๒) ถ้าเป็นผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ก าลังอยู่ระหว่างการรอพิมพ์เผยแพร่จะต้องมีหนังสือ 
จากบรรณาธิการวารสารน้ัน ๆ รับรองว่าจะลงพิมพ์เผยแพร่เมื่อใด ในวารสารฉบับใดแต่กองบัญชาการจะด าเนินการ      
ขอแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตามข้ันตอนได้ ก็ต่อเมื่อผลงานวิจัยหรือบทความน้ัน ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว 
  (๓) การน าผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการมากกว่า  ๑ แห่ง ถือว่า
เป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ าซ้อนกัน และให้เสนอผลงานดังกล่าวเพ่ือใช้ในการประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่ขอ 
ได้เพียงฉบับใดฉบับหนึ่งเท่าน้ัน 
 

  (๔) การพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อนุดลมให้รวมถึงการเผยแพร่ในจดหมายข่าวและจุลสาร  
ของกองบัญชาการในสังกัดสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และในวารสารที่เก่ียวกับ         
งานต ารวจด้วย  

      การพิมพ์เผยแพร่น้ัน ให้รวมถึงการเผยแพร่ในรูปไมดครฟิล์ม วีดีดอเทป คอมพิวเตอร์ดิสหรือรูปแบบอื่น ๆ             
ที่คณะกรรมการพิจารณาการประเมินระดับกองบัญชาการก าหนดด้วย 
 

    ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการพิจารณาการประเมินระดับกองบัญชาการก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ
พิมพ์เผยแพร่ เป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องไม่ขัดกับแนวทางการปฏิบัติที่ก.ตร. ก าหนด ดังกล่าว
ข้างต้น และให้ถือว่ารายละเอียดการปฏิบัติน้ัน ๆ เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์ที่ก าหนดด้วย(หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑๙-20) 
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บทควำมทำงวิชำกำร (ต่อ) 
 

ลักษณะคุณภำพ ๑. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ยึดถือตามความหมายที่ ก.ตร. ก าหนด คือ  บทความทางวิชาการ 
หมายถึง เอกสารซึ่งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่นในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ 
หรือเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการน้ัน ๆ และมีการพิมพ์เผย  แพร่แล้วส าหรับบทความทาง
วิชาการที่เขียนข้ึนเพ่ือเป็นความรู้ทั่วไปส าหรับประชาชนน้ัน อาจใช้ได้บ้างหากมีคุณค่าทางวิชาการเพียงพอและ      
มีการพิมพ์เผยแพร่แล้ว 
 

๒. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ภาษาเขียนที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง ถูกหลักภาษาตรงความหมายการ
ใช้ตัวสะกดการันต์ ค าสุภาพ ศัพท์บัญญัติ และศัพท์ที่นิยมใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและตรงกันดดยตลอด 
ข้อความอ่านเข้าใจง่าย กระชับและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
 

๓. ความถูกต้องของเน้ือหา หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเน้ือหาวิชา แนวคิดทฤษฎี นิยาม สูตร สมการ 
ฯลฯ ในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
 

๔. ความสมบูรณ์ของเน้ือหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทันสมัยของเน้ือหา ความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
 

๕. ความเหมาะสมของการน าเสนอ หมายถึง ความเหมาะสมของการเขียนค าน า แนวคิด การวิจารณ์ข้อเสนอแนะ
บ ท ส รุ ป ที่ รั ด กุ ม  ก า ร เ ขี ย น เ อ ก ส า ร อ้ า ง อิ ง  บ ร ร ณ า นุ ก ร ม  อ ย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ แล ะ ทั น ส มั ย  ฯ ล ฯ 
๖. ล าดับของเน้ือหา หมายถึง การจัดท าเน้ือหาและด าเนินเรื่องอย่างมีข้ันตอนไม่วกวนสับสนและซ้ าซ้อนการเรียบ
เรียงเรื่องราวแต่ละตอนมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กันดดยตลอด 
 

๗. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง  
เข้าใจง่าย 
 

๘. ปริมาณงานที่จัดท า หมายถึง ปริมาณงานด้านเน้ือหาของบทความทางวิชาการที่ผู้ขอรับการประเมินได้จัดท าข้ึนเอง 
(หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๒8) 
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ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอ่ืนๆ 
 

นิยำม ผลงานอย่างอื่นที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต ารา หนังสือ ผลงานวิจัย หรืบทความทางวิชาการ
ดดยปกติหมายถึงสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า เช่น เครื่องทุนแรง ผลงานด้านศิลปะ ฯลฯ ผลงานทาง
วิชาการดังกล่าวอาจบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง ฯลฯ ก็ได้ นอกจากน้ี ให้รวมถึงงานแปลที่ตัวงานต้นฉบับ      
มีลักษณะเป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา  หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขา 
ที่มีความส าคัญและทรงคุณค่า ซึ่งเมื่อได้น ามาแปลแล้ว จะเป็นการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที่เห็นได้ประจักษ์     
ชัดอกีด้วย (หลักเกณฑ์ฯ หน้า 19) 

รูปแบบ 1. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอมาน้ันจะต้องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบ
แสดงให้เห็นคุณค่าของผลงานว่าได้มาตรฐานของต าแหน่งอาจารย์ (สบ ๔) หรืออาจารย์ (สบ ๕) แล้วแต่กรณี หรือ
จะต้องเป็นผลงานที่มีคุณค่าเหมาะสมกับต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการประเมิน
ระดับกองบัญชาการก าหนด 
 

2. งานแปลที่มีการศึกษาวิเคราะห์ตีความ หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการดดยผู้แปล  ให้เสนอเป็นผลงานทางวิชาการ
ลักษณะอื่น ส่วนงานแปลจากต้นฉบับเดิมที่ไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ตีความหรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการดดยผู้แปล  
ให้เสนอเป็นผลงานประเภทงานแต่ง เรียบเรียง หรือแปลต าราหรือหนังสือ 
 

3. ส าหรับคู่มือการเรียนการสอน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ที่จะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเป็นผลงานหางวิชาการ
ในลักษณะอื่นน้ัน จะต้องมีส่วนอธิบายถึงวัตถุประสงค์ข้ันตอน และกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดจนบรรลุ    
ผลงานที่น าเสนอ ซึ่งแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

4. การออกแบบต่าง ๆ ต้องมีค าอธิบายกระบวนการออกแบบ และลักษณะพิเศษของแบบน้ัน ๆ ว่ามีความแปลกใหม่
แตกต่างจากแบบของคนอื่นอย่างไร เหตุใดผู้ออกแบบจึงท าเช่นน้ัน มีข้อดีข้อเสียอย่างไร (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๑9) 

กำรเผยแพร่     การพิมพ์เผยแพร่น้ัน ให้รวมถึงการเผยแพร่ในรูปไมดครฟิล์ม วีดีดอเทป คอมพิวเตอร์ดิสหรือรูปแบบอื่น ๆ             
ที่คณะกรรมการพิจารณาการประเมินระดับกองบัญชาการก าหนดด้วย 
 

    ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการพิจารณาการประเมินระดับกองบัญชาการก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ
พิมพ์เผยแพร่ เป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องไม่ขัดกับแนวทางการปฏิบัติที่ก.ตร. ก าหนด ดังกล่าว
ข้างต้น และให้ถือว่ารายละเอียดการปฏิบัติน้ัน ๆ เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์ที่ก าหนดด้วย (หลักเกณฑ์ฯ หน้า 20) 

ลักษณะคุณภำพ ๑. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ยึดถือตามความหมายที่ ก.ตร. ก าหนด คือ  ผลงานทางวิชาการ 
ในลักษณะอื่น หมายถึง ผลงำนอย่ำงอื่นที่มิใช่เอกสำรประกอบกำรสอน  เอกสำรค ำสอน ต ำรำ หนังสือ 
ผลงำนวิจัย หรือบทควำมทำงวิชำกำร ดดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า เช่น เครื่องทุ่นแรง 
ผลงานด้านศิลปะ ฯลฯ  ผลงานทางวิชาการดังกล่าวอาจบันทึกเป็นภาพยนตร์หรือแถบเสียง ฯลฯ ก็ได้ 
     ทั้งน้ี ให้รวมถึงงานแปลที่ตัวงานต้นฉบับมีลักษณะเป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่า  ซึ่งเมื่อได้น ามาแปลแล้ว จะเป็นการสร้าง
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่เห็นได้ประจักษ์ชัดอีกด้วย 
 

๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แบบที่ไม่มีการคิดค้นมาก่อน หรือเป็นความคิดแยบ
คายเพ่ือดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่ให้มีลักษณะและการใช้งานที่ดีกว่า  ถูกกว่า หรือใช้ประดยชน์ได้ดีกว่าเดิม 
๓. ความใหม่ของผลงาน หมายถึง เอกลักษณ์พิเศษของผลงานที่เป็นของใหม่หรือวิธีใหม่ที่น ามาใช้ได้ดีกว่าเก่า 
หรือวิธีเก่า 
 

๔. การใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการที่ผู้ผลิตหรือประดิษฐ์คิดค้น
ต้องมีและน ามาใช้ในการคิดค้นผลงานน้ันข้ึนมา 
 

๕. ประดยชน์ใช้สอย หมายถึง ประดยชน์ที่สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและ/หรือ ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติได้ และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 

๖. การเผยแพร่หรือน าไปใช้จนเป็นที่ยอมรับ หมายถึง การน าผลงานไปเผยแพร่ และ/หรือไปประยุกต์ใช้ดดยผู้อื่น  
และก่อให้เกิดประดยชน์อย่างกว้างขวาง 
 

๗. ปริมาณและคุณภาพของงานที่จัดท า หมายถึง ความยุ่งยาก ความพยายาม และปริมาณงานที่ผู้ขอรับการประเมิน
ได้ทุ่มเทคิดค้น หรือจัดท าผลงานข้ึนเอง (หลักเกณฑ์ฯ หน้า ๒9) 
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ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอ่ืนๆ (ต่อ) 
 

ระดับคุณภำพ ระดับดี เป็นผลงานที่มีลักษณะตามที่ ก.ตร. ก าหนด เป็นผลงานใหม่หรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วย
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ดดยใช้ความรู้มากพอสมควรและผลงานน้ันได้ก่อให้เกิดประดยชน์ในด้านใดด้านหน่ึง  เช่น  
ด้านวิชาการ หรือช่วยให้เกิดการประหยัดในด้านเวลาหรือแรงงาน หรือ  ด้านทุนการผลิต ฯลฯ ตลอดจนมีผู้น า
ผลงานดังกล่าวไปใช้อย่างแพร่หลายพอสมควร 
 

ระดับดีมำก เป็นผลงานที่มีลักษณะตามท่ี ก.ตร. ก าหนด เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดเคยท ามาก่อน หรือเป็นการ
น าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความคิดทางวิชาการระดับสูงและ
ผลงานน้ันต้องเป็นประดยชน์อย่างมากแก่สังคมทางด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน ตลอดจนมีผู้น าผลงานดังกล่าว
ไปใช้อย่างแพร่หลายมาก 
 

ระดับดีเด่น เป็นผลงานที่มีลักษณะตามที่ ก.ตร. ก าหนด เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดเคยท ามาก่อนหรือเป็นการ
น าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งต้องใช้ความรู้ และความสามารถทาง
วิชาการระดับสูงมากและผลงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประดยชน์และมีคุณค่าอย่างมากแก่สังคม หรือมนุษยชาติใน
ด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านตลอดจนมีผู้น าผลงานดังกล่าวไปใช้อย่างกว้างขวางแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ    
ดดยทั่วกันในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (หลักเกณฑ์ฯ หน้า 32) 
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ตัวอย่าง 

เอกสารประกอบเพิ่มเติม 

 ตัวอยา่ง การกรอกขอ้มูลและการรับรองความถูกต้องของเอกสาร ตามแบบ ปม.01 
 แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ในสถานศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Checklist ส าหรับอาจารย์ (สบ 6) 
กอจ.บช.ศ.) 

 รายการเอกสารของผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ในสถานศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Checklist ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

 รูปแบบเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
 ก า รอ้ า ง อิ ง ส า ร ส น เท ศ ต า ม  “Publication Manual of the American 

Psychological Association” (7th Edition) 

 ตัวอย่าง การตรวจสอบการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือการลอกผลงาน หรือการน า
ผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนหรือการจ้างวานผู้อื่นให้จัดท าผลงานให้ 
(Plagiarism test) 
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- ๓๖ -

แบบ ปม.๐๑

แบบประวัติและผลงาน

เพื่อขอดํารงตําแหนง.................................................

กลุมงานอาจารย กองบัญชาการศกึษา

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

๑. ประวัติ

๑.๑ เกิดวันที่........1............เดือน...........ตุลาคม...................พ.ศ.......2525.........
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................

ตัวอยางการกรอกขอมูลและการรับรองความถูกตองของเอกสาร ตามแบบ ปม.01

40

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(จิตวิทยา) 2559

2557

2544รัฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

Michigan State University

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

MS.(forensic psychology)

พ.ศ.2560 - ปจจุบัน วิชาหลักการสื่อสารและสรางความสัมพันธกับประชาชน หลักสูตร นสต.

พ.ศ.2559  วิชาจิตวิทยาการเปนผูบังคับบัญชา หลักสูตร ผกก.

อาจารย (สบ 4) กอจ.บช.ศ.

ส.4 21.5 44,750 บาท

- - -

15 ตุลาคม 2554

12

13

พฤศจิกายน

ธันวาคม

2558

2562

พ.ต.อ.สุชาติ  รักสงบ

อาจารย (สบ 5)
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- 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

[ กรอกตามความ
เปนจริง ]

[ กรอกตามความ
เปนจริง ]
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- 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

๓.๔.๑.3  Raksanjob, S. (2018). Forensic Psychology : The basic human behavior (2nd ed.) Sage.

๓.๕ งานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน

๓.๕.๑ งานอาจารยท่ีปรึกษา

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

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

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

๓.๕.๒ งานบริการทางวิชาการ

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

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

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

๓.๕.๓ งานทะนุบํารุงส งเสริมศิลปวัฒนธรรม

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

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

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

[ กรอกตามความ
เปนจริง ]

พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน  ที่ปรึกษาวิชาเอกสารศึกษา หลักสูตร ผกก.

พ.ศ.2559  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หัวขอจิตวิทยาตํารวจ

 พ.ศ.2561 วิทยากรหลักสูตรครูเเมไก สํานักการวิจัยแหงชาติ

 พ.ศ.2589 วิทยากรครู D.A.R.E.

 วันที่ 12 ก.ค.65 เขารวมโครงการปฏิบัติธรรมของกองบัญชาการศึกษา

๓.๔.๑.1 สุชาติ รักสงบ. (2559). จิตวิทยาการสื่อสาร. สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

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

้

๓.๔.๑.4  .............................................................................................................................

๓.๔.๑.2 .............................................................................................................................สุชาติ รักสงบ. (2561). จิตวิทยาเบื้องตน. สํานักพิมพธรรมศาสตร.
.................................................................................................................................
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- 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. ........................................................................................................................... ............

 พ.ศ.2565 เปนคณะกรรมการออกขอสอบและเฉลยขอสอบในการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม

 หลักสูตรฝายอํานวยการตํารวจ

[ ควรก
รอกดวยหลักการอ

างอิงสารส
นเทศที่เปนปจจุบัน ]
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- 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)

[ ควรก
รอกดวยหลักการอ

างอิงสารส
นเทศที่เปนปจจุบัน ]
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- 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 เอกสารท่ีใช ประกอบการสอน (อยางนอย ๑ รายวิชา)

๔.๒.๑.๑.๑..............................................................................................................

๔.๒.๑.๑.๒..............................................................................................................

๔.๒.๑.๑.๓..............................................................................................................

๔.๒.๑.๑.๔.............................................................................................................

พร อมดวย (ถามี)

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

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

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

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

วัสดุอุปกรณท่ีใช ประกอบการสอน

๑. ...........................................................................................................................

๒. ...........................................................................................................................

๓. ...........................................................................................................................

๔. ...........................................................................................................................

ขอสอบ (ของวิชาท่ีสอน)

๑. ...........................................................................................................................

๒. ...........................................................................................................................

๓. ......................................................................................................................... ..

๔. ...........................................................................................................................

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)

๑. ...........................................................................................................................

๒. ...........................................................................................................................

๓. ...........................................................................................................................

๔. ...........................................................................................................................

[ กรอกตามความ
เปนจริง ]

[ ควรก
รอกดวยหลักการอ

างอิงสารส
นเทศที่เปนปจจุบัน ]
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- 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 หรือการทะนุบํารุงส งเสริมศิลปวัฒนธรรมหรือการให บริการดานอ่ืน ๆ

๔.๒.๓.๑ ..............................................................................................................................

๔.๒.๓.๒............................................................................................................................. .

๔.๒.๓.๓..............................................................................................................................

๔.๒.๓.๔............................................................................................................................ .

[ ควรก
รอกดวยหลักการอ

างอิงสารส
นเทศที่เปนปจจุบัน ]
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- ๔๓ -

๕. คําขอ
ขอรับการประเมินเพื่อแตงตั้งโดย

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

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

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

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

( ............................................ )
ตําแหนง .................................................
วันท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ. .............

ตัวอย่าง
รายละเอียดตามมติที่ประชุม ขอ 4.1 การรับรองความถูกตองของเอกสาร

ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ภาระการสอน และตรวจสอบความถูกตองครบถวนของผลงานทางวิชาการ

ของ.......................... ตําแหนง .............................แลว ผลปรากฏวา (มี / ไมมี) คุณสมบัติครบถวนตามที่

หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดาํรงตําแหนงอาจารยในสถานศึกษา 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ลง 31 ม.ค.60
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แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเพือ่แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ในสถานศกึษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ผู้ขอรับการประเมิน (ยศ ช่ือ สกุล)....................................................................................................................... 

ต าแหน่ง ............................................................................................................................................................... 

ขอรับการประเมินเพื่อด ารงต าแหน่ง   อาจารย์ (สบ 2)   อาจารย์ (สบ 3)          อาจารย์ (สบ 4) 

อาจารย์ (สบ 5)   

กลุ่มวิชา................................................................................................................................................................ 
 

ล าดับ รายการ 
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ครบถ้วน 
เหตุผล 

1 ตรวจคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ได้แก่  

1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ 
(สบ 1) และ 

   

1.2 มียศ...............................................................    

1.3 การครองต าแหน่ง..........................................
เป็นระยะเวลา......................ปี และปฏิบัติหน้าท่ี
อาจารย์ เป็นระยะเวลา.......................................ปี 

   

1.4 ระยะเวลาต่อเนื่องหรือไม ่

      ผู้ขอรับการประเมิน ลาศึกษา ฝึกอบรม        
ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือถูกยืมตัวไปปฏิบัติ
ราชการอย่างอื่นเต็มเวลา หรือไม่
............................................................................ 

   

1.5 ผู้ขอรับการประเมินสูงขึ้นทุกระดับขณะยื่น
ประเมินต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและ
ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ในสถานศึกษานั้น 
ต่อเนื่องกันไมน่้อยกว่า 1 ปี 

   

1.6 ปฏิบัติหน้าท่ีสอนประจ าวิชาไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 75 โดยปฏิบัติหน้าท่ีสอน  
- ปี 25..... วิชา.............หลักสูตร................. 
จ านวนเต็มท้ังส้ิน..........ชั่วโมง 

ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าท่ีสอน จ านวน 
.................... ช่ัวโมง  
 

- ปี 25..... วิชา.............หลักสูตร................. 
จ านวนเต็มท้ังส้ิน..........ชั่วโมง 

ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าท่ีสอน จ านวน 
.................... ช่ัวโมง  
 
 

   

Checklist ส ำหรับอำจำรย์ (สบ 6) กอจ.บช.ศ. 
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ล าดับ รายการ 
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ครบถ้วน 
เหตุผล 

- ปี 25..... วิชา.............หลักสูตร................. 
จ านวนเต็มท้ังส้ิน..........ชั่วโมง 

ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าท่ีสอน จ านวน 
.................... ช่ัวโมง  
 

2 ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ได้แก่  

อาจารย์ (สบ 2) - อาจารย์ (สบ 3)  

- คู่มือการสอน ............................................(ถ้ามี)    

- เอกสารประกอบการสอน (ระบุ ช่ือวิชา/รหัสวิชา         
(ถ้ามี)/หลักสูตร/ปีการศึกษา) 
..............................................โดยหัวข้อและเนื้อหา 

สาระต้องครบถ้วนตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ใน 

หลักสูตร และหากจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มข้ึนใหม่ให้
กองบัญชาการต้นสังกัดรับรองว่าเป็นผลงานท่ีได้ 

ใช้สอนมาแล้วด้วย 

   

อาจารย์ (สบ 4) - อาจารย์ (สบ 5)    

- คู่มือการสอน วิชา................................................ 
(ถ้ามี)...................................................................... 

   

- เอกสารค าสอน (ระบุ ช่ือวิชา/รหัสวิชา(ถ้ามี)/
หลักสูตร/ปีการศึกษา)........................................... 
โดยหัวข้อและเนื้อหาสาระต้องครบถ้วนตาม          
รายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และ 

หากจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขึ้นใหม่ให้กองบัญชาการ
ต้นสังกัดรับรองว่าเป็นผลงานท่ีได้ใช้สอนมาแล้ว
ด้วย 

   

- ต ารา (ระบุ ช่ือวิชา/รหัสวิชา(ถ้ามี)/หลักสูตร/
เดือน ปีท่ีพิมพ์/แหล่งท่ีพิมพ์) 
........................................................................หรอื 

   

- หนังสือ (ช่ือผู้เต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือเรื่อง (พิมพ์   
ครั้งท่ี). สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์.) และเผยแพร่
ในหลักสูตร....................................................หรือ 

   

- ผลงานวิจัย (ระบุ ช่ืองานวิจัย/วารสาร/เดือน      
ปีท่ีพิมพ์/แหล่งท่ีพิมพ์) หรือหนังสือรวมบทความ
ทางวิชาการท่ีได้น าเสนอต่อท่ีประชุมสัมมนา
(ระบุ)...........................................................หรือ 

   

- บทความทางวิชาการ (ระบุ ช่ือบทความทาง
วิชาการ /วารสาร/เดือน ปีท่ีพิมพ์/แหล่งท่ีพิมพ์) 
หรือหนังสือรวมบทความทางวิชาการท่ีได้น าเสนอ
ต่อท่ีประชุมสัมมนา(ระบุ)...........................หรือ 
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ล าดับ รายการ
ถูกต้อง

ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง

ไม่ครบถ้วน
เหตุผล

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ 
โปรดระบุ ............................................................. 
- เป็นผลงานทางวิชาการท่ีเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์  (สบ 3) หรือ 
อาจารย์ (สบ 4) และต้องไม่ซ้ ากับท่ีเคยใช้ประเมิน
ขึ้นต าแหน่งมาแล้ว 

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ลงช่ือ ......................................... ผู้ขอรับการประเมิน
 (  )

ต าแหน่ง ........................................................
วันท่ี .......... เดือน ...............พ.ศ. ..................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ภาระการสอน และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของผลงานทางวิชาการ

ของ.......................... ต าแหน่ง .............................แล้ว ผลปรากฏว่า (มี / ไม่มี) คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ในสถานศึกษา ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 ลง 31 ม.ค.60

ลงช่ือ ......................................... ผู้ตรวจสอบ
 ) (        

ต าแหน่ง  อาจารย์ (สบ 6) กอจ.
วันท่ี .......... เดือน ...............พ.ศ. ..................
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รายการเอกสารของผู้ขอรับการประเมนิเพือ่แต่งตัง้เข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์ในสถานศกึษา 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ

ผู้ขอรับการประเมิน (ยศ ช่ือ สกุล) .......................................................................................................................

ต าแหน่ง ...............................................................................................................................................................

ขอรับการประเมินเพื่อด ารงต าแหน่ง อาจารย์ (สบ 2) อาจารย์ (สบ 3)  อาจารย์ (สบ 4)

อาจารย์ (สบ 5) 

กลุ่มวิชา ................................................................................................................................................................

ล าดับ รายการ
จ านวน
(ชุด)

ส่ง ไม่ส่ง วันที่ส่ง หมายเหตุ

1 แบบประวัติและผลงาน (ปม.01) และ แบบรายงาน
ตามล าดับชั้น (ปม.08)

1

2 ผลงานทางวิชาการที่ต้องใช้ในการยื่นประเมินตาม
เกณฑ์แต่ละระดับต าแหน่ง  
อาจารย์ (สบ 2) - อาจารย์ (สบ 3) 
- คู่มือการสอน ...................................................... (ถ้ามี) 12 
- เอกสารประกอบการสอน (ระบุ ช่ือวิชา/รหัสวิชา(ถ้ามี)/
หลักสูตร/ปีการศึกษา) ......................................................

12

อาจารย์ (สบ 4) - อาจารย์ (สบ 5) 
- คู่มือการสอน วิชา................................................ (ถ้ามี) 12 
- เอกสารค าสอน (ระบุ ช่ือวิชา/รหัสวิชา(ถ้ามี)/หลักสูตร/
ปีการศึกษา) ............................................................

12

- ต ารา (ระบุ ช่ือวิชา/รหัสวิชา(ถ้ามี)/หลักสูตร/เดือน ปี 
ท่ีพิมพ์/แหล่งท่ีพิมพ์) ................................................หรือ

12

- หนังสือ (ช่ือผู้เต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือเรื่อง (พิมพ์ครั้งท่ี). 
สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์.) และเผยแพร่ในหลักสูตร
.................................................................................หรือ 

12

- ผลงานวิจัย (ระบุ ช่ืองานวิจัย/วารสาร/เดือน ปีท่ีพิมพ์/
แหล่งท่ีพิมพ์) หรือหนังสือรวมบทความทางวิชาการท่ีได้
น าเสนอต่อท่ีประชุมสัมมนา(ระบุ)...........................หรือ 

12

- บทความทางวิชาการ (ระบุ ช่ือบทความทางวิชาการ /
วารสาร/เดือน ปีท่ีพิมพ์/แหล่งท่ีพิมพ์) หรือหนังสือรวม
บทความทางวิชาการท่ีได้น าเสนอต่อท่ีประชุมสัมมนา
(ระบุ)........................................................................หรือ 

12 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ 
โปรดระบุ ......................................................................... 

12

Checklist ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
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ล าดับ รายการ จ านวน
(ชุด)

ส่ง ไม่ส่ง วันที่ส่ง หมายเหตุ

3 เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 
- แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
(ปม.07) 

1

- ส าเนาค าส่ังต่าง ๆ /ส าเนาวุฒิบัตร (พร้อมรับรอง
ส าเนา) 

1

- ทะเบียนประวัติ (กพ.7) 1
- ผลการประเมินผลการสอนของอาจารย์จากผู้เข้าอบรม 1
- แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ในสถานศึกษา ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (Checklist ส าหรับอาจารย์ (สบ 6) 
กอจ.บช.ศ.) 

1 

- เอกสารการตรวจสอบการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือ
การลอกผลงานหรือการน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็น
ผลงานของตนหรือการจ้างวานผู้อื่นให้จัดท าผลงานให้
(Plagiarism test) ได้แก่ 
   - ต ารา 
   - หนังสือ 
   - ผลงานวิจัย 
   - บทความทางวิชาการ 

1 

หมายเหตุ
- ผลงานทางวิชาการท่ีต้องใช้ในการยื่นประเมินแต่ละระดับต าแหน่งจะต้องมีคุณภาพตามตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินเพื่อแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ในสถานศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ตามมติ ก.ตร. ครั้งท่ี 1/2560 ลง 31 ม.ค.60 หน้า 1 - 7 และหน้า 16 - 33

ลงช่ือ ....................................................... ผู้ส่งเอกสาร 
 (  ) 

ต าแหน่ง ........................................................
วันท่ี .......... เดือน ...............พ.ศ. ..................

ลงช่ือ ..................................................... ผู้ตรวจรับเอกสาร 
 (  )

ต าแหน่ง ........................................................
วันท่ี .......... เดือน ...............พ.ศ. ..................
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ปกหน้า  
จะเลือกออกแบบเอง หรือ     
เอาปกในมาท าปกหน้าก็ได ้
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เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน    

 
 

วิชา.....กฎหมายอาญา...............(ปรับตามข้อเท็จจริง) 

 รหัสวิชา...กม (LA) 21202....... (ปรับตามข้อเท็จจริง) 

โดย ยศ ช่ือ สกุล ................................................... 
อาจารย์ (สบ ... ) กลุ่มงานอาจารย ์ 

กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

เอกสารฉบบันี้ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนวิชา........................... 
หลักสูตร....................................................... ประจ าปีงบประมาณ.........................

กลุ่มงานอาจารย์ กองบญัชาการศึกษา ชั้น 2 วิทยาลยัการต ารวจ 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

Email : faculty.div@gmail.com (ปรบัตามข้อเท็จจริง)

ใช้ Font TH SarabunPSK 
ตัวหนา ระยะบรรทัด Single 
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

2 ซม. 

2.5 ซม. 

ขนาด 
16 Points 

ขนาด 
16 Points 

ขนาด 
18 Points 
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ค านำ

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

ช่ือ................................................... 
อาจารย์ (สบ ...) กลุ่มงานอาจารย์ 

กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กุมภาพ ันธ์ 2565 (ปรับตามข ้อเท็จจริง) 

2 ซม. 

3.75 ซม. 

3.75 
ซม.

2.5 ซม. 

ใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 18 Points 
ระยะบรรทัด Single  

ตัวหนา 

2.5 ซม. 

111



สารบัญ 

หน้า 
ค านำ ... 
สารบัญ ... 
สารบัญภาพ ... 
สารบัญตาราง ... 
รายละเอยีดของรายว ิชา      ... 
แผนการสอน ... 

ครั้งท่ี 1 ....................................................................................... ... 
ครั้งท่ี 2 ....................................................................................... ... 
ครั้งท่ี 3 ....................................................................................... ... 
ครั้งท่ี 4 ....................................................................................... ... 
ครั้งท่ี 5 ....................................................................................... ... 
ครั้งท่ี 6 ....................................................................................... ... 
ครั้งท่ี 7 ....................................................................................... ... 
ครั้งท่ี 8 ....................................................................................... ... 
ครั้งท่ี 9 ....................................................................................... .. 
ครั้งท่ี 10 ..................................................................................... ... 
ครั้งท่ี 11 ..................................................................................... ... 
ครั้งท่ี 12 ..................................................................................... ... 
ครั้งท่ี 13 ..................................................................................... ... 
ครั้งท่ี 14 ..................................................................................... ... 
ครั้งท่ี 15 ..................................................................................... ... 

บรรณาน ุกรม 
ผนวก 

ผนวก ก ...................................................................................... ... 
ผนวก ข ...................................................................................... ... 

 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

ตัวหนา ขนาด 18 Points 

ตัวหนา 

ตัวหนา 
ขนาด 16 

Points 

 ตัวหนา ขนาด 16 Points 

ใช้ Font TH SarabunPSK 
ระยะบรรทัด Single  
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สารบัญภาพ 

หน้า 
ภาพท่ี 1 ............................................................. ... 
ภาพท่ี 2 ............................................................. ... 
ภาพท่ี 3 ............................................................. ... 
ภาพท่ี 4 ............................................................. ... 
ภาพท่ี 5 ............................................................. ... 
ภาพท่ี 6 ............................................................. ... 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ตัวธรรมดา ขนาด 16 Points 

ใช้ Font TH SarabunPSK 
ระยะบรรทัด Single  

ตัวหนา ขนาด 18 Points 

ตัวหนา 

113



หน้า 
ตารางท่ี 1 ............................................................. ... 
ตารางท่ี 2 ............................................................. ... 
ตารางท่ี 3 ............................................................. ... 
ตารางท่ี 4 ............................................................. ... 
ตารางท่ี 5 ............................................................. ... 
ตารางท่ี .. ............................................................. ... 

สารบัญตาราง 

ตัวธรรมดา ขนาด 16 Points 

ใช้ Font TH SarabunPSK 
ระยะบรรทัด Single  

ตัวหนา ขนาด 18 Points 

3.75 ซม. 

ตัวหนา 

2.5 ซม. 3.75 ซม. 

2.5 ซม. 
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รายละเอียดของรายวิชา 
#  
# 

รหัสวิชา/วิชา 
................................................................................................................................... 
ขอบเขตรายวิชา 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
รายช่ือบทเรียน 
บทท่ี 1................................................................................................................................... 
บทท่ี 2................................................................................................................................... 
ฯลฯ 
วิธีการศึกษาบทเรียน(ตัวอย่าง) 
1. Pre-test ..................................................................................................................
2. การศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร ...................................................................................
3. การฟังบรรยายในห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบส่ือสารทางไกลผ่าน zoom
4. การศึกษาทบทวนจากสื่อ
5. Post-test

3.75 ซม. 

ใช้ Font TH SarabunPSK  
หัวข้อ ใช้ตัวหนา ขนาด 18 Points 
เนื้อความ ตัวธรรมดา ขนาด 16 Points 
ระยะบรรทัด Single  

เว้น 2 บรรทัด 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 
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แผนการสอนรายวิชา 
# 
# 

ชื่อเร่ืองที่สอนในชั่วโมงหรือคาบเวลานั้น 

สัปดาห์ หัวข้อเรื่อง 
จ านวนช่ัวโมง 

อาจารย์ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 การสอบกลางภาค 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 การสอบปลายภาค 

3.75 ซม. 

ใช้ Font TH SarabunPSK  
หัวข้อ ใช้ตัวหนา ขนาด 18 Points 
เนื้อความ ตัวธรรมดา ขนาด 16 Points 
ระยะบรรทัด Single  

เว้น 2 บรรทัด 

3.75 ซม. 
2.5 ซม. 

2.5 ซม. 
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แผนการสอนครั้งท่ี....... 

หัวข ้อเร่ือง …………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอยีดของเร่ือง/ห ัวข ้อการเรียนการสอน 
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
ฯลฯ 

จ านวนชัว่โมงท่ีสอน ..... ช่ัวโมง 

ว ัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………

ฯลฯ 

ความเชื่อมโยง/สัมพนัธ์ของวิชาเรียนกับวิชาอืน่ที่เก่ียวข้อง 
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การน าเข้าสู่บทเร ียน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การจัดกิจกรรม
2.1    …………………………………………………………………………………………
2.2    …………………………………………………………………………………………
2.3    …………………………………………………………………………………………
ฯลฯ

3. สรุป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

เกณฑ์ข้อ ๓.๑.๔ ในแบบ ปม ๐๒ 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

ใช้ Font TH SarabunPSK  
หัวข้อ ใช้ตัวหนา ขนาด 18 Points 
เนื้อความ ตัวธรรมดา ขนาด 16 Points 
ระยะบรรทัด Single  
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สื่อการสอน 
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
๑. ผลการเรียนรู้ 
    ๑.๑.......................................................................................... 
    ๑.๒.......................................................................................... 
    ๑.๓.......................................................................................... 
๒. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
    ๒.๑.......................................................................................... 
    ๒.๒.......................................................................................... 
    ๒.๓.......................................................................................... 
๓. สัดส่วนของการประเมิน 
    ๓.๑.......................................................................................... 
    ๓.๒.......................................................................................... 
    ๓.๓.......................................................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

แบบประเมินประสทิธิภาพการสอน 

๑. มีการวางแผนการสอนอยา่งเป็นระบบเพือ่ให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดหมายท่ีวางใว้ 
๒. มีความสามารถสอนให้ผู้ เรียนรู้จกัคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาท่ีสอน 

๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิค วิธีสอนตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา 
เช่น ใช้ภาษาท่ีเข้าใจงา่ย ยกตวัอยา่ง สอดแทรกประสบการณ์ ใช้ค าถามเพื่อให้ผู้ เรียนคิด ตอบค าถามให้เข้าใจได้
ชดัเจน 

๔. มีความสามารถชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นความสมัพนัธ์ของวิชาท่ีเรียนกบัวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
๕. มีความสามารถแนะน าให้ผู้ เรียนรู้จกัแหลง่ข้อมลูท่ีค้นคว้าศกึษาเพิ่มเติม 

๖. มีความสามารถจดัให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่นประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

๗. มีความสามารถในการใช้สือ่การสอน และอปุกรณ์ช่วยสอนท่ีเหมาะสมเป็นอยา่งดี 

๘. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนในวิชาท่ีสอน 

๙. มีความสามารถอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการสอน 

๑๐. มีความรู้เลยเนือ้หาวิชาการ และประสบการณ์ในวิชาท่ีท าการสอนเป็นอยา่งดี 

๑๑. มีความสนใจติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ใหม่ๆ 

๑๒. มีการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีท าการสอนอยูเ่สมอ 

๑๓. มีความสามารถอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านวิชาการ 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

ใช้ Font TH SarabunPSK  
หัวข้อ ใช้ตัวหนา ขนาด 18 Points 
เนื้อความ ตัวธรรมดา ขนาด 16 Points 
ระยะบรรทัด Single  
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บทที่ ๑ 
......(ใส่ชื่อบท)..... 

หัวข้อการเรียนการสอน 
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
3. .............................................................................................
    ฯลฯ  

เนื้อหาที่สอนมีดังนี้ 
1. .............................................................................................................

1.1 ........................................................................................... 
    1.1.1. .................................................................................. 
    1.1.2. .................................................................................. 
1.2 ............................................................................................ 
    1.2.1. .................................................................................. 
    1.2.2. .................................................................................. 

2. .............................................................................................................
2.1 ........................................................................................... 
    2.1.1 .................................................................................. 
    2.1.2. .................................................................................. 
2.2 ............................................................................................ 
    2.2.1. .................................................................................. 
    2.2.2. ................................................................................... 

3. .............................................................................................................
3.1 ............................................................................................ 
    3.1.1 .................................................................................. 
    3.1.2 .................................................................................. 
3.2 ............................................................................................ 
    3.2.1 ................................................................................... 
    3.2.2 ................................................................................... 

ฯลฯ 
สรุป 
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
3. .................................................................................................................
ฯลฯ 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

ใช้ Font TH SarabunPSK  
หัวข้อ ใช้ตัวหนา ขนาด 18 Points 
เนื้อความ ตัวธรรมดา ขนาด 16 Points 
ระยะบรรทัด Single  

3.75 ซม. 2.5 ซม. 
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ข้อแนะน าค้นคว้าเพิ่มเติม 
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
3. .................................................................................................................
ฯลฯ 

การประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน/แบบประเมิน 
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
3. .................................................................................................................
ฯลฯ 

 

เกณฑ์ข้อ ๓.๑.๕ ในแบบ ปม ๐๒ มี
ความสามารถแนะน าให้ผู้เรียนรู้จัก
แหล่งข้อมูลท่ีค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม 

เกณฑ์ข้อ  ๓.๑.๘ มีความสามารถใน
การประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนในวิชาท่ีสอน 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

ใช้ Font TH SarabunPSK  
หัวข้อ ใช้ตัวหนา ขนาด 18 Points 
เนื้อความ ตัวธรรมดา ขนาด 16 Points 
ระยะบรรทัด Single  

3.75 ซม. 2.5 ซม. 
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บรรณานุกรม 

 
 

การเขียนอ้างอิง ไม่วา่จะเป็น การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา (in-text citation), 

การอ้างอิงเชิงอรรถ (Footnotes) หรือ การอ้างอิงท้ายเลม่ (References)   

 
ควรใช้รูปแบบท่ี ทนัสมยั/เป็นปัจจุบนั สามารถใช้ APA7 ได้ 

2.5 ซม.  

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

3.75 ซม.  
ใช้ Font TH SarabunPSK  
หัวข้อ ใช้ตัวหนา ขนาด 18 Points 
เนื้อความ ตัวธรรมดา ขนาด 16 Points 
ระยะบรรทัด Single  
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การอ้างอิงสารสนเทศ 
ตาม “Publication Manual of the American Psychological Association” 

(7th Edition) 

จัดท ำโดย ศูนย์นวัตกรรมทำงกำรศกึษำ สือ่สิ่งพิมพ ์และสือ่ออนไลน์ 
คณะครศุำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

2564 
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ค ำน ำ 
 

เอกสาร “กำรอ้ำงอิงสำรสนเทศตำม ‘Publication Manual of the American 
Psychological Association’ (7th Edition)” ฉบับนี้ กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึน ตามคู่มือ Publication Manual of the American Psychological 
Association ( Seventh Edition)  ขอ ง  American Psychological Association ( 2020)  โ ดยการแปล 
ค าส าคัญต่าง ๆ ตัวอย่าง ค าว่า ไม่ได้ตีพิมพ์ แปลจากค าว่า unpublished และเขียนตัวอย่างการอ้างอิงโดยใช้
เอกสารสารสนเทศต่าง ๆ  ตามรูปแบบที่ปรากฏในคู่มือดังกล่าว เพื่อให้ผู้เขียนบทความเสนอพิจารณาตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Online Journal Education (OJED) ใช้เป็น
รูปแบบในการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา ( in-text citation) และการเขียนรายการอ้างอิงของบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ   

 
 
 
 คณะผู้จัดท ำ  
 ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา 
 สื่อสิง่พิมพ์ และสือ่ออนไลน ์
  สงิหาคม 2564 
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สำรบัญ 
 

หน้า 
การอ้างองิในเนื้อหา (In-Text Citation) ........................................................................................................ 1 
การเขียนรายการอ้างอิง (References) .......................................................................................................... 5 

หนังสือในรปูแบบรูปเล่ม/อเิล็กทรอนิกสท์ี่ไม่มเีลข DOI .................................................................... 5 
หนังสือในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีเลข DOI .................................................................................... 7 
หนังสือแปล ...................................................................................................................................... 7 
หนังสือชุด......................................................................................................................................... 8 
บทในหนงัสือ .................................................................................................................................... 9 
บทความในวารสารแบบรูปเล่ม/อเิล็กทรอนิกสท์ี่ไม่มเีลข DOI .......................................................... 9 
บทความในวารสารอิเล็กทรอนกิสท์ี่มีเลข DOI ................................................................................ 10 
บทความในวารสารอิเล็กทรอนกิสท์ี่มีหมายเลขบทความหรอื eLocator ........................................ 10 
บทความในวารสารแบบรูปเล่ม/อเิล็กทรอนิกส์ ตอนพเิศษหรือฉบบัพิเศษ ...................................... 11 
บทความในวารสารแบบรูปเล่ม/อเิล็กทรอนิกส์ฉบับเพิ่มเติม ........................................................... 11 
หนงัสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน ์............................................................................................ 12 
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปรญิญามหาบัณฑิต ............................................................... 12 
รายงาน .......................................................................................................................................... 14 
เอกสารประกอบการประชุม/การประชุมวิชาการที่ไม่มี proceeding (Symposium) .................... 15 
การน าเสนองานวิจัยหรือการน าเสนอโปสเตอร์ (Paper/Poster Presentation)............................ 15 
รายงานการประชุมเชิงวิชาการที่มี proceeding ............................................................................ 15 
เอกสารที่ไม่ได้ตีพมิพ์ (เอกสารประกอบการเรียน) .......................................................................... 17 
เว็บไซต ์........................................................................................................................................... 17 
สารสนเทศที่ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ...................................................................................................... 18 
ราชกิจจานุเบกษา ........................................................................................................................... 18 

การระบุทีม่าของภาพ/ตารางที่น ามาจากแหล่งข้อมูลอื่น .............................................................................. 19 
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วิธีการจัดเรียงรายการอ้างอิง ........................................................................................................................ 28 
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กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ (In-Text Citation) 

 
 

1. กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำใช้ระบบนำม-ปี โดยมรีูปแบบการเขียนดังนี้ 
 1.1 ผู้แต่ง 1 คน 
 
 
 

เครื่องหมาย / หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 

 ตัวอย่าง 
  สุวพร ช่ืนบาน (2557) ได้วิจัยเรื่อง...  

...และก าหนดระยะจบการศึกษา สอนทั้งวิชาสามัญและศาสนา (วีระศักดิ์ จันทร์ส่องแสง, 2546) 
  Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003) 

 

1.2 ผู้แต่ง 2 คน 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
  สุพร ชัยเดชสรุิยะ และ พัชรี วรจรสัรงัสี (2554) กล่าวถึง... 

...และมหาวิทยาลัยตามแนวคิดของ Bernard and Krupat (1994) ประกอบ... 
…การยอมรับกฎระเบียบ (ดู Patton & Wang, 2012, ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิ)  
 

 1.3 ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไป* 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
อวยพร เรืองตระกูล และคณะ (2551) กล่าวถึง... 
...ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต (เช่น ได้รับการสนับสนุนทางสังคม; Eker et al., 2000)  

 
 

ไทย  ช่ือ/สกุล/(ป)ี หรือ (ช่ือ/สกุล,/ปี) 

อังกฤษ  สกุล/(ป)ี หรือ (สกลุ,/ป)ี 

ไทย  ช่ือ/สกุล/และ/ช่ือ/สกุล/(ป)ี หรือ (ช่ือ/สกุล/และ/ช่ือ/สกุล,/ปี) 

อังกฤษ  สกุล/and/สกุล/(ปี) หรือ (สกุล/&/สกลุ,/ป)ี 

 

ไทย  ช่ือ/สกุล/และคณะ/(ปี) หรือ (ช่ือ/สกลุ/และคณะ,/ปี) 

อังกฤษ  สกุล/et/al./(ป)ี หรือ (สกลุ/et/al., ป)ี 

 

* กรณีที่มีผู้เขียนต้ังแต่ 3 คน ขึ้นไป ให้ใสเ่ฉพาะสกุลของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วย et al. ตั้งแตค่ร้ังแรก 
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2. กำรอ้ำงอิงมำกกว่ำสองแหล่งข้อมูลให้เขยีนเรียงตำมล ำดับอักษร ดังนี ้
 

  ...สอดคล้องกับผลการศึกษาของมานะ นาค า (2549) และ สีลาภรณ์ บัวสาย (2548)… 
  …หรือถึงแก่ชีวิต (เพิ่มพูน แพนศรี, 2551; ศรีวรรณ มีคุณ, 2548) 
  …การวัดที่มีตัวแปรแฝงหลายตัว (Embretson & Reise, 2000; Marvelde et al., 2006) 
 

3. กำรอ้ำงอิงจำกข้อมลูจำกแหล่งข้อมลูระดับทุตยิภูมิ  
     3.1 กำรอ้ำงอิงหน้ำข้อควำม 
 
 
 
 
  

ตัวอย่าง 
  Arnett (2000, as cited in Claiborne & Drewery, 2010) suggests there is an 
emerging adult stage in the lifespan of humans, covering young people 
between the ages of 18 and 25 years. 

 

     3.2 กำรอ้ำงอิงท้ำยข้อควำม 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
 ...สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความไม่แน่ใจ และเกิดปัญหาในการสร้างอัตลักษณ์ เพราะขาด 
ผู้แนะน าแนวทางที่ถูกต้อง และมีความสับสนในการรับรู้อัตลักษณ์ตนเอง (สมร ทองดี อ้างถึงใน 
สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม, 2554)... 

  ... (Snow, 2006 as cited in Goldstein et al., 2013) … 
 
 
 
 
 
 

งานของผูเ้ขียน (1) ถูกอ้างอยู่ในงานของผูเ้ขียน (2) 

ไทย  ช่ือ1/สกลุ1/(ปี,/อ้างถึงใน/ช่ือ2/สกลุ2,/ปี)………… 

อังกฤษ  สกุล1/(ป,ี/as cited in/สกลุ2,/ปี)………… 
 

งานของผูเ้ขียน (1) ถูกอ้างอยู่ในงานของผูเ้ขียน (2) 

ไทย  …(ช่ือ1/สกลุ,1/ปี/อ้างถึงใน/ช่ือ2/สกลุ2,/ปี)… 

อังกฤษ  …(สกลุ,1/ปี/as cited in/สกลุ2,/ปี)… 
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4. กำรอ้ำงอิงจำกบทสัมภำษณ์     
 การเขียนอ้างอิงจากบทสมัภาษณ์ กรณีไม่มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะ ให้เขียนอ้างอิงในเนือ้หาเท่านั้น 
โดยไม่ต้องใสเ่ป็นรายการอ้างองิท้ายเล่ม 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  
  พรสวรรค์ ใหลสุวรรณ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 20 กุมภาพันธ์ 2561) 

(นนท์ปวิธ แสงเทียนประไพ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 กุมภาพันธ์ 2561) 
  M. Dormnings (personal communication, February 11, 2018) 
  (A. Wolf, personal communication, October 27, 2014)  
 
5. กำรอ้ำงอิงข้อมูลกรณีท่ีไม่มชีื่อผู้เขยีน 

1) สำรสนเทศท่ีเปน็ส่วนหนึ่งของงำนอ่ืน (บทในหนังสือ/บทควำมในวำรสำร/สำรำนุกรม) 
 
 
 
 

 ตัวอย่าง 
 (“เส้นทางความสุข: การสัมผัสธรรมชาติ,” 2559) 
 (“Preschool Prep,” 2010) 
 “เกษตรกรรม” (2563) 

2) สำรสนเทศท่ีไมเ่ป็นส่วนหนึ่งของงำนอ่ืน (หนังสือ/รำยงำน/เว็บไซต์) 
 
 
 

ตัวอย่าง 
 (ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจ าเป็นส าหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?, 2562) 

(Interpersonal Skills, 2019) 
 Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (2003) 

ไทย ช่ือผู้ถูกสมัภาษณ์/สกลุผูถู้กสมัภาษณ์/(การสื่อสารส่วนบุคคล,/วัน/เดือน/ปี) หรือ  
(ช่ือผู้ถูกสมัภาษณ์/สกุลผูถู้กสมัภาษณ์,/การสื่อสารส่วนบุคคล,/วัน/เดอืน/ปี) 

อังกฤษ อักษรย่อช่ือผูถู้กสมัภาษณ์/สกลุผูถู้กสมัภาษณ์/(personal communication,/เดือน/วัน/ปี) หรือ 
(อักษรย่อช่ือผู้ถูกสมัภาษณ์/สกุลผูถู้กสมัภาษณ์,/personal communication,/เดือน/วัน/ปี) 

 

ไทย  (“ช่ือเรื่อง,”/ปทีี่เผยแพร)่  หรือ  “ช่ือเรื่อง”/(ปีที่เผยแพร่) 
อังกฤษ  (“ช่ือเรื่อง,”/ปทีี่เผยแพร)่  หรือ  “ช่ือเรื่อง”/(ปีที่เผยแพร่) 

* ถ้าชื่อเรื่องมีความยาวเกินมากเกินไป ให้ใส่เฉพาะ ค าแรก ๆ ของชื่อเรื่องเท่าน้ัน 
 

ไทย  (ช่ือเรื่อง,/ปีที่เผยแพร่)  หรือ  ช่ือเรื่อง/(ปทีี่เผยแพร)่ 
อังกฤษ  (ช่ือเรื่อง,/ปีที่เผยแพร่)  หรือ  ช่ือเรื่อง/(ปทีี่เผยแพร)่ 
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 6. กำรอ้ำงอิงรำชกิจจำนุเบกษำ 
 การอ้างองิราชกจิจานุเบกษาในเนื้อหาน้ัน ให้ใช้ช่ือกฎหมายและตามด้วยปี  
 ตัวอย่าง 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา (2549) ... 

 ตามที่ พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2505 (2505) ก าหนดไว้นั้น... 
... (พระราชบญัญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561, 2561) 

   
  
 สรปุรปูแบบพื้นฐานการอ้างองิในเนื้อหา แสดงดังตาราง 1 
ตำรำง 1   
รูปแบบพื้นฐานการอ้างอิงในเน้ือหา (Basic In-Text Citation Styles) 

ผู้แต่ง 
กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำหน้ำข้อควำม กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำท้ำยข้อควำม 

ครั้งแรก ครั้งต่อมำ ครั้งแรก ครั้งต่อมำ 
ผู้แต่ง 1 คน สุวพร ชื่นบาน (2557) 

McLaren (2015) 
สุวพร ชื่นบาน (2557) 
McLaren (2015) 

(สุวพร ชื่นบาน, 2557) 
(McLaren, 2015) 

(สุวพร ชื่นบาน, 2557) 
(McLaren, 2015) 

ผู้แต่ง 2 คน ศจี จิระโร และ ณัฏฐภรณ์ 
หลาวทอง (2553) 
Bronstein and Bradley 
(2014) 

ศจี จิระโร และ ณัฏฐภรณ์ 
หลาวทอง (2553) 
Bronstein and Bradley 
(2014) 

(ศจี จิระโร และ ณฏัฐภรณ ์
หลาวทอง, 2553) 
(Bronstein & Bradley, 
2014) 

(ศจี จิระโร และ ณฏัฐภรณ ์
หลาวทอง, 2553) 
(Bronstein & Bradley, 
2014) 

ผู้แต่ง 3 คน
ขึ้นไป 

อรทัย วิมลโนธ และคณะ 
(2551) 
Bowe et al. (2017) 

อรทัย วิมลโนธ และคณะ 
(2551) 
Bowe et al. (2017) 

(อรทัย วิมลโนธ และคณะ, 
2551) 
(Bowe et al., 2017) 

(อรทัย วิมลโนธ และคณะ, 
2551) 
(Bowe et al., 2017) 

ผู้แต่งเป็น
หน่วยงาน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2561) 
National Research 
Council (2011) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2561) 
National Research 
Council (2011) 

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2561) 
(National Research 
Council, 2011) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2561) 
(National Research 
Council, 2011) 

ผู้แต่งเป็น
หน่วยงาน  
(โดยใช้ชื่อ
ย่อ) 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ, 
2556) 
Centre for Equity & 
Innovation in Early 
Childhood (CEIEC, 
2008) 

ศธ (2556) 
 
CEIEC (2008) 

(กระทรวงศึกษาธิการ [ศธ], 
2556) 
(Centre for Equity & 
Innovation in Early 
Childhood [CEIEC], 
2008) 

(ศธ, 2556) 
 
(CEIEC, 2008) 
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กำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิง (References) 
 
 
หนังสือในรูปแบบเลม่/อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่มีเลข DOI 

 1) ผู้แต่ง 1 คน 
 
 
 
 ตัวอย่าง  
  วิธาน ฐานะวุฑฒ์. (2547). หัวใจใหม่–ชีวิตใหม่. ปิติศึกษา. 
  Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology:  

            Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods 
(4th ed.). Sage. 

 

  2) ผู้แต่ง 2 คน 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  
  ศศิลักษณ์ ขยันกิจ และ บุษบง ตันติวงศ์. (2559). การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย:  

แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา และ ชูจิต ตรีรัตนพันธ์. (2560). การคิดเชิงออกแบบ: เรียนรู้ด้วย

การลงมือท า. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC). http://resource.tcdc.or.th/ 
ebook/Design.Thingking.Learning.by.Doing.pdf 

Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-
hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag. https://hansreitzel.dk/ 
soeg/the-big-picture-(i-bog)-i-bog-53615-9788741280615 
 
 
 
 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปพีิมพ์)./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที)่./ส านักพิมพ.์/URL (ถ้ามี) 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีพิมพ)์./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./ส านักพมิพ์./URL (ถ้ามี) 

ไทย ช่ือ/สกุล/และ/ช่ือ/สกุล./(ปพีิมพ)์./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที)่./ส านักพิมพ์./URL (ถ้าม)ี 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ.,/&/สกุล,/ช่ือ./(ปพีิมพ์)./ช่ือเรื่อง/(พิมพค์รั้งที่)./ส านักพิมพ์. 
 ///////URL (ถ้ามี) 

* ** 

* กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) 
** กรณีพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องระบุครั้งที่พิมพ์ 
*** กรณีไม่ปรากฏเมืองหรือส านักพิมพ์ ให้ใส่ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) 
 

*** 
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 3) ผู้แต่ง 3–20 คน ให้ใส่ช่ือทุกคน 
 
 
 
 
 
 

 ตัวอย่าง 
พชร สันทัด, สุรชาติ ณ หนองคาย, สมาน งามสนิท, ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล, เชษฐรัชดา 

พรรณาธิกุล, กฤษฎ์ิ สถิตย์วัฒนานนท์, และ ประยงค์ เต็มชวาลา. (2557). ศาสตร์
และศิลป์การบริหารการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์. สมาคมส่งเสริมคุณธรรม. 

Ary, D. , Jacobs, L.  C. , Irvine, A.  K.  S. , & Walker, D.  A.  (2018) .  Introduction to 
research in education. Cengage Learning.  

 

 4) ผู้แต่ง 21 คน ขึ้นไป ให้ใส่ช่ือและสกลุของผูแ้ตง่คนที ่1–19 ตามดว้ยเครื่องหมาย , . . . กอ่นช่ือคนสุดท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ตัวอย่าง  

Gilbert, J.  R. , Smith, J.  D. , Johnson, R.  S. , Anderson, A. , Plath, S. , Martin, G. , 
Sorenson, K. , Jones, R. , Adams, T. , Rothbaum, Z. , Esty, K. , Gibbs, M. , 
Taultson, B. , Christner, G. , Paulson, L. , Tolo, K. , Jacobson, W.  L. , 
Robinson, R. A., Maurer, O., . . . White, N. (2014). Choosing a title (2nd 
ed.). Unnamed Publishing. 

ไทย ช่ือ1/สกลุ1,/ช่ือ2/สกุล2,/ช่ือ3/สกุล3,/ช่ือ4/สกุล4,/ช่ือ5/สกุล5,/ช่ือ6/สกลุ6,/และ/ช่ือ7/ 
///////สกลุ7./(ปีพิมพ)์./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./ส านักพมิพ์./URL (ถ้ามี) 

อังกฤษ สกุล1,/อักษรย่อช่ือ1.,/สกลุ2,/อกัษรย่อช่ือ2.,/สกุล3,/อักษรยอ่ช่ือ3.,/สกุล4,/ 
///////อักษรย่อช่ือ4.,/สกลุ5,/อักษรย่อช่ือ5.,/สกุล6,/อักษรยอ่ช่ือ6.,/&/สกลุ7,/ 
///////อักษรย่อช่ือ7./(ปีพมิพ์)./ช่ือเรื่อง/(พมิพ์ครัง้ที่)./ส านักพิมพ์./URL (ถ้าม)ี 

ไทย ช่ือ1/สกลุ1,/ช่ือ2/สกุล2,/ช่ือ3/สกุล3,/ช่ือ4/สกุล4,/ช่ือ5/สกุล5,/ช่ือ6/สกลุ6,ช่ือ7/สกุล7,/ 
///////ช่ือ8/สกลุ8,/ช่ือ9/สกุล9,/ช่ือ10/สกลุ10,/ช่ือ11/สกลุ11,/ช่ือ12/สกลุ12,/ช่ือ13/สกลุ13,/ 
///////ช่ือ14/สกลุ14,/ช่ือ15/สกลุ15,/ช่ือ16/สกุล16,/ช่ือ17/สกุล17,/ช่ือ18/สกุล18,/ 
///////ช่ือ19/สกลุ19,/./././ช่ือคนสุดท้าย/สกลุคนสุดท้าย./ (ปีพมิพ์)./ช่ือเรื่อง/(พมิพ์ครัง้ที่)./ 
///////ส านักพิมพ์./URL (ถ้ามี) 

อังกฤษ สกุล1,/อักษรย่อช่ือ1.,/สกลุ2,/อกัษรย่อช่ือ2.,/สกุล3,/อักษรยอ่ช่ือ3.,/สกุล4,/ 
///////อักษรย่อช่ือ4.,/สกลุ5,/อักษรย่อช่ือ5.,/สกุล6,/อักษรยอ่ช่ือ.,6/ 
///////สกลุ7,/อักษรย่อช่ือ7.,/สกลุ8,/อกัษรย่อช่ือ8.,/สกุล9,/อักษรย่อช่ือ9.,/ 
///////สกลุ10,/อกัษรย่อช่ือ10.,/สกุล11,/อักษรย่อช่ือ11.,/สกลุ12,/อกัษรย่อช่ือ12.,/ 
///////สกลุ13,/อกัษรย่อช่ือ13.,/สกุล14,/อักษรย่อช่ือ14.,/สกลุ15,/อกัษรย่อช่ือ15.,/ 
///////สกลุ16,/อกัษรย่อช่ือ16.,/สกุล17,/อักษรย่อช่ือ17.,/สกลุ18,/อกัษรย่อช่ือ18.,/ 
///////สกลุ19,/อกัษรย่อช่ือ19.,/./././สกลุคนสุดท้าย,/อักษรยอ่ช่ือคนสุดท้าย./(ปีพิมพ)์./ 
///////ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./ส านักพมิพ์./URL (ถ้าม)ี 
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเลข DOI 

 
 
 

 

 

 
ตัวอย่าง  

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social 
action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/ 
10.1037/0000168-000 

 
หนังสือแปล 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
ฮอว์คิง, เอส. (2552). The illustrated: A brief history of time [ประวัติย่อของกาลเวลา 

ฉบับภาพประกอบ] (พิมพ์ครั้งที่ 17). มติชน. 
Piaget, J. (1950). La construction du réel chez l’enfant [The child’s construction 

of reality]. Neuchâtel, Delachaux, & Niestlé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปพีิมพ์)./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที)่./ส านักพิมพ.์/https://doi.org/เลข DOI 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีพิมพ)์./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./ส านักพมิพ์./ 
///////https://doi.org/เลข DOI 

* กรณีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีการเผยแพร่ทั้งแบบรูปเล่มและแบบดิจิทัล ให้ระบุชื่อส านักพิมพ์ตามแบบรูปเล่ม 

 

ไทย สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีพิมพ)์./ช่ือเรื่องภาษาต้นฉบับ/[ช่ือหนงัสือภาษาไทย]/  
///////(พิมพ์ครัง้ที)่./ส านักพิมพ.์ 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีพิมพ)์./ช่ือเรื่องภาษาต้นฉบับ/[ช่ือหนงัสือภาษาอังกฤษ]/ 
///////(พิมพ์ครัง้ที)่./ส านักพิมพ.์ 
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หนังสือชุด 
 
 1) หนังสือชุดท่ีมีเลขที่เล่ม แต่ไม่มชีื่อหนังสือเฉพำะเล่ม 

 
 
 
 

 

ตัวอย่าง  

มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร. (2535). 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(เล่ม 16). https://www.saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=en 
cyclopedia/book16.html 

Fiske, S. T., Gilbert, D. T., & Lindzey, G. (2021). Handbook of social psychology 
(5th ed., Vol. 1). John Wiley & Sons. https:/doi.org/10.1002/9780470561119 

 
  2) หนังสือชุดท่ีมีเลขที่เล่มและชื่อหนังสือแต่ละเล่ม 
 

 
 
 

 
ตัวอย่าง  

จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2560). บูรณาการ ICT สู่การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนยุคใหม่: การผลิตและ
ใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

Travis, C. B., & White, J. W. (Eds.). (2018). APA handbook of the psychology of 
women: Vol. 1. History, theory, and battlegrounds. American Psychological 
Association. https://doi.org/10.1037/0000059-000 
 
 
 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปพีิมพ์)./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที,่/เล่ม/เลขทีเ่ลม่)./ส านักพิมพ์./URL (ถ้ามี) 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีพิมพ)์./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่,/Vol./เลขที่เลม่)./ส านักพิมพ์./ 
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National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer 
(NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human 
Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/ 
patient-education/takingtime.pdf 

 
2) รำยงำนท่ีจัดท ำโดยผู้เขียนรำยบุคคลสังกัดหน่วยงำนรัฐหรือองค์กรอ่ืน 

 

 
 
 
 
 ตัวอย่าง  

สุมาลี ตังคณานุรักษ์, อรทัย วิมลโนธ, และ เกรียงไกร นะจร. (2559). การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมและความมีวินัยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม . 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Lipsey, M. W., Farran, D. C., & Hofer, K. G. (2015). A randomized control trial of 
a statewide voluntary prekindergarten program on children’s skills and 
behaviors through third grade. Vanderbilt University, Peabody Research 
Institute.   

 
 
 

 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปทีี่เผยแพร)่./ช่ือเรื่อง./ส านักพิมพ์./URL(ถ้ามี) 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีที่เผยแพร่)./ช่ือเรื่อง./ส านักพิมพ.์/URL(ถ้ามี) 
 

ไทย ช่ือหน่วยงาน./(ปทีี่เผยแพร)่./ช่ือเรื่อง./ส านักพิมพ์./URL(ถ้ามี) 

อังกฤษ ช่ือหน่วยงาน./(ปทีี่เผยแพร)่./ช่ือเรื่อง./ส านักพิมพ์./URL(ถ้ามี) 
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เอกสำรประกอบกำรประชมุ/กำรประชุมวิชำกำร ท่ีไมม่ี proceeding (Symposium)  
 
 
 
 
 
 

 ตัวอย่าง   
De Boer, D., & LaFavor, T. (2018, April 26–29). The art and significance of successfully 

identifying resilient individuals: A person-focused approach.  In A.  M. 
Schmidt & A. Kryvanos (Chairs), Perspectives on resilience: Conceptualization, 
measurement, and enhancement [Symposium]. Western Psychological 
Association 98th Annual Convention, Portland, OR, United States. 
 

กำรน ำเสนองำนวิจัยหรือกำรน ำเสนอโปสเตอร์ (Paper/Poster Presentation) 

 
 
 
 
 
 ตัวอย่าง  
      กำรน ำเสนองำนวิจัย 

นิดา ไพรนารี. (2554, มีนาคม). การจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ [Paper 
presentation], การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.  

Khayankij, S.  (2016, July) .  Mandalas as a tool to enhance self-awareness for  
early childhood student teachers [ Paper presentation] .  Pacific Early  
Childhood Education Research Association, Bangkok, Thailand. 

      กำรน ำเสนอโปสเตอร ์
Haldrup, S., Lapolla, A., & Gundgaard, J. (2017, November 4–8). Cost-effectiveness 

of switching to insulin degludec ( ideg)  in real-world clinical practice in 
Italy [Poster presentation]. International Society for Pharmacoeconomics 
and Outcomes Research (ISPOR) 20thAnnual European Congress, Glasgow, 
Scotland. 

ไทย ช่ือ/สกุล./(วันที่,/เดือน,/ป)ี./ช่ือเรื่องที่น าเสนอ./ใน/ช่ือ/(ประธาน),/ช่ือหัวข้อการประชุม/ 
///////[Symposium]./ช่ือการประชุม,/สถานทีป่ระชุม. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปี,/เดือน,/วันที่)./ช่ือเรื่องที่น าเสนอ./In/อักษรช่ือย่อ./สกลุ/(Chair), 
///////ช่ือหัวข้อการประชุม/[Symposium]./ช่ือการประชุม,/สถานทีป่ระชุม. 

 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ป,ี/วัน/เดือน)./ช่ือ paper หรือ poster/[Paper หรือ Poster 
///////presentation]./ช่ือการประชุม,/สถานที.่ 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปี,/เดือน,/วันที่)./ช่ือ paper หรือ poster/[Paper หรือ Poster 
///////presentation]./ช่ือการประชุม,/สถานที.่ 
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รำยงำนกำรประชุมเชิงวิชำกำรท่ีมี proceeding 

  1) ในรูปแบบรูปเล่มหนังสือ 

 
 
  
 

 
 
ตัวอย่าง  

พัชราภา ตันติชูเวช. (2553). การศึกษาทั่วไปกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในประเทศ
มาเลเซีย และสิงคโปร์ ศึกษาโดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย. ใน ศิริชัย กาญจนวาสี 
(บ.ก.), การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย . การประชุมวิชาการและเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติ (น. 97–102). คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple 
cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), 
Lecture notes in computer science:  Vol.  4678.  Advanced concepts for 
intelligent vision systems (pp. 97–108). Springer-Verlag. https://doi.org/ 
10.1007/978-3-540-74607-2_9 

 

   2) ในรูปแบบวำรสำร 

 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่าง  

Chaudhuri, S. , & Biswas, A.  ( 2017) .  External terms-of- trade and labor market 
imperfections in developing countries: Theory and evidence. Proceedings 
of the Academy of Economics and Economic Education, 20( 1) , 11–16. 
https://search-proquest-com.elibrary.jcu.edu.au/docview/1928612180? 
accountid=16285  

ไทย ช่ือ/สกุล./(ป)ี./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ช่ือหัวข้อการประชุม./ 
///////ช่ือการประชุม/(น./เลขหน้า)./ฐานข้อมูล. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปี)./ช่ือเรื่อง./In/ช่ือบรรณาธิการ/(Ed. หรือ Eds.),/ 
///////ช่ือหัวข้อการประชุม./ช่ือการประชุม/(pp./เลขหน้า)./ฐานข้อมูล. 

* กรณีมีเลข DOI หรือ URL ให้เติมต่อท้ายจากฐานข้อมูล ตัวอย่าง ชื่อฐานข้อมูล./https://doi.org/xxxx 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ป)ี./ช่ือเรื่อง:/ช่ือเรือ่งย่อย./ช่ือวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับที่),/ 
///////เลขหน้า./URL 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปี)./ช่ือเรื่อง:/ช่ือเรื่องยอ่ย./ช่ือวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบบัที่),/ 
///////เลขหน้า./URL 

* กรณีมีเลข DOI หรือ URL ให้เติมต่อท้ายจากฐานข้อมูล ตัวอย่าง ชื่อฐานข้อมูล./https://doi.org/xxxx 
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เอกสำรท่ีไม่ได้ตีพิมพ์ (เอกสำรประกอบกำรเรยีน) 

 
  
 
 

ตัวอย่าง  
อัญญมณี บุญซื่อ. (2556). การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 

[เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์]. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

Blackwell, E. , & Conrod, P.  J.  (2003) .  A five-dimensional measure of drinking 
motives [Unpublished manuscript]. Department of Psychology, University 
of British Columbia. 

 
เว็บไซต ์

 

 

 

 

ตัวอย่าง  
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์. (2554, 27 เมษายน). การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา. จุฬาวิทยานุกรม 

(Chulapedia). http://www.chulapedia.chula.ac.th/ index.php?title=การ
จัดการเรียนรู้สุขศึกษา 

Centers for Disease Control and Prevention. (2018, August 22). Preventing HPV–
associated cancers.  https: / / www. cdc. gov/ cancer/ hpv/ basic_info/ 
prevention.htm 

 
 
 
 
 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ป)ี./ช่ือเอกสาร/[เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์]./คณะ,/มหาวิทยาลัย. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปี)./ช่ือเอกสาร/[Unpublished manuscript]./คณะ, 
///////มหาวิทยาลัย. 

 

ไทย ช่ือ/สกุลผู้เขียน./(ปี,/วัน/เดือนทีเ่ผยแพร่)./ช่ือบทความ./ช่ือเว็บไซต์./URL 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือผูเ้ขียน./(ป,ี/เดือน/วันทีเ่ผยแพร่)./ช่ือบทความ./ช่ือเว็บไซต์./URL 
 

* กรณีที่ไม่มีวันที่เผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) 
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ให้ใส่แค่ (ปี) เท่าน้ัน 
* กรณีชื่อผู้เขียนและชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อเดียวกัน ให้ตัดชื่อเว็บไซต์ออก 
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สำรสนเทศท่ีไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง 

 1) สำรสนเทศท่ีเป็นส่วนหนึ่งของงำนอ่ืน (บทในหนังสือ/บทควำมในวำรสำร/สำรำนุกรม) 
 
 

 

 

ตัวอย่าง  
ก้าวต่อไปของสถาบันอุดมศึกษาไทยในตลาดอาเซียน. (2554). อนุสารอุดมศึกษา, 37(400), 

9–12. http://www.mua.go.th/prweb/pr_web/udom_mua/data/400.pdf 

เกษตรกรรม. (2563, 4 มิถุนายน). ใน วิกิพีเดีย. https://th.wikipedia.org/w/index.php? 
title=เกษตรกรรม&oldid=8891799 

 

 2) สำรสนเทศท่ีไม่เปน็ส่วนหนึ่งของงำนอ่ืน (หนังสือ/รำยงำน/เว็บไซต)์ 
 
 
 

 

ตัวอย่าง 

  Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Merriam-Webster. 
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจ าเป็นส าหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่? (2562, 21 สิงหาคม). ครูบ้านนอก

ดอทคอม. https://www.kroobannok.com/87248 
 

 

รำชกิจจำนุเบกษำ     
 
  
 

ตัวอย่าง 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548. 

(2548, 25 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง. หน้า 14–23. 
พระราชบัญญัติกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561. (2561, 13 พฤษภาคม). 

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 33 ก. หน้า 1–18. 
พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2505. (2505, 27 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา 

(ฉบับพิเศษ). เล่ม 79 ตอนที่ 67. หน้า 24–31. 

ไทย ช่ือกฎหมาย./(ปี,/วัน/เดือน)./ราชกจิจานุเบกษา./เลม่/เลขเล่ม/ตอนที่/เลขตอน./ 
///////หน้า/เลขหน้า. 

ไทย ช่ือเรื่อง/(ป,ี/วัน/เดือนทีเ่ผยแพร่)./ช่ือแหลง่ข้อมลู./URL 

อังกฤษ ช่ือเรื่อง/(ป,ี/เดือน/วันทีเ่ผยแพร่)./ช่ือแหลง่ข้อมลู./URL 
 

* กรณีที่ไม่มีวันที่เผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) 
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ให้ใส่แค่ (ปี) เท่าน้ัน 

ไทย ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)/(ปี,/วัน/เดือนที่เผยแพร)่./ช่ือแหล่งข้อมูล./URL 

อังกฤษ ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)/(ป,ี/เดอืน/วันที่เผยแพร)่./ช่ือแหล่งข้อมูล./URL 
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กำรระบุท่ีมำของภำพ/ตำรำงท่ีน ำมำจำกแหล่งข้อมูลอ่ืน 

 
 การน าภาพหรือตารางจากแหล่งข้อมูลหรือเอกสารอื่น มาใช้ แปล หรือดัดแปลง ให้เขียนอ้างอิง 
ในเนื้อหา โดยระบุแหล่งที่มาไว้ในส่วนท้ายของหมายเหตุใต้ภาพ/ตารางตามตัวอย่างต่อไปนี้ และน าไปใส่ไว้ 
ในรายการอ้างอิงท้ายเล่มตามรูปแบบของแหล่งข้อมูล 

ตัวอย่ำง กำรระบุท่ีมำของภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพ 2 
ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ. จาก “การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้” โดย อาชัญญา รัตนอุบล, 2562, วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  
47 ( ฉบับ เพิ่ ม เติ ม  2 ) , น.  436  (https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/232667/).  
สงวนลิขสิทธ์ิ 2562 โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

รำยกำรอ้ำงอิง 
อาชัญญา รัตนอุบล. (2562). การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต

เพื่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 4(ฉบับเพิ่มเติม 2),  
428–444. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/232667/ 
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ตัวอย่ำง กำรระบุท่ีมำของตำรำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปแบบการระบุรายละเอียดแหล่งที่มาของภาพหรือตาราง มีวิธีการเขียนที่แตกต่างจากการเขียน
รายการอ้างอิงในแต่ละประเภทของสารสนเทศ และจะต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิและการอนุญาต 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ลักษณะการน ามาใช้ โดยระบุว่า “จาก” ส าหรับการพิมพ์ซ้ า หรือ “ดัดแปลงจาก” ส าหรับ 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดใด 

2. ข้อมูลของแหล่งที่มาตามประเภทของสารสนเทศ 
3. สถานะลิขสิทธ์ิของผลงานที่น ามา โดยระบุว่า “สงวนลิขสิทธ์ิ/ปี/โดย/ช่ือเจ้าของผลงาน.”  

หรือ “CC BY-NC-ND” ส าหรับการสงวนลิขสิทธ์ิบางประการ (Creative Commons) หรือ  
“สาธารณสมบัติ” ส าหรับงานสร้างสรรค์ที่หมดความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว 

4. ข้อความการอนุญาต ให้ระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
5. การระบุที่มาน้ี ใช้แทนการอ้างอิงในเนื้อหา จึงไม่จ าเป็นต้องระบุซ้ า 

ตำรำง 1 
ความเที่ยงรายองค์ประกอบและค่าสถิติการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด 

ตัวแปร 
คุณภาพด้านความเที่ยง คุณภาพด้านความตรงเชิง

โครงสร้าง องค์ประกอบการวัด ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานของครู 
การวางแผนการท างานร่วมกัน 0.920 Chi-square = 0.010, df = 1,  

p = 0.914, RMSEA = 0.000,  
GFI = 1.000, AGFi = 1.000 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน 0.912 

ปัจจัยเชิงสาเหตุของ
ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 
ของคร ู

ทัศนคติที่มตี่อความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 0.886 
Chi-square = 0.330, df = 2,  
p = 0.747, RMSEA = 0.848,  
GFI = 0.999, AGFi = 0.995 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 0.919 

บรรยากาศของโรงเรียน 0.923 
ความผูกพันต่องานและองค์กร 0.910 

การเรียนรู้ของครู การต่อยอดองค์ความรู ้ 0.904 
Chi-square = 0.000, df = 1,  
p = 0.947, RMSEA = 0.000,  
GFI = 1.000, AGFi = 1.000 

การน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 0.870 
การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน 0.865 

การปฏิบัติงานใน 
ชั้นเรียนของครู 

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 0.900 Chi-square = 0.010, df = 1,  
p = 0.936, RMSEA = 0.000,  
GFI = 1.000, AGFi = 1.000 ความสามารถในการสอนโดยเนน้ผู้เรยีนเป็นส าคญั 0.887 

หมายเหตุ. จาก “บทบาทการส่งผ่านของความร่วมมือของครูในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานในชั้นเรียนของครู” โดย พจนา อาภานุรักษ์ และ สุวิมล ว่องวาณิช, 2557, วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง
การศึกษา, 9(2), น. 716 (https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/37280). CC BY-NC-ND. 

รำยกำรอ้ำงอิง 
พจนา อาภานุรักษ์ และ สุวิมล ว่องวาณิช. (2557). บทบาทการส่งผ่านของความร่วมมือของครูในการศึกษาปัจจัย

เชิงสาเหตุที่มีต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในชั้นเรียนของครู. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา, 
9(2), 710–723. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/37280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ. จาก “การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่ อการเป็นชุมชน 
แห่งการเรียนรู้” โดย อาชัญญา รัตนอุบล, 2562, วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 47(ฉบับเพิ่มเติม 2), น. 436. 
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ตำรำง 2  
รูปแบบการระบุที่มาของภาพหรือตาราง 

แหล่งท่ีมำ* กำรน ำมำใช้ 
รำยละเอียด 
แหล่งท่ีมำ 

ลิขสิทธิ์ 
ข้อควำม 

กำรอนุญำต 

หนังสือ ไทย 
จาก  

หรือ 

ปรับปรุงจาก 
 
 
 
 
 
อังกฤษ 
From  

หรือ 

Adapted from 

ดูข้อ 1 ไทย 
สงวนลิขสิทธ์ิ/ปี/โดย/ 
ชื่อเจ้าของผลงาน. 

หรือ 

สาธารณสมบัติ. 

หรือ 

CC BY-NC** 

อังกฤษ 
Copyright/year/by/ 
ชื่อเจ้าของผลงาน. 

หรือ 

In the public domain. 

หรือ 

CC BY-NC** 

ไทย 
พิมพ์ซ้ าโดยได้รับ
อนุญาต 

หรือ 
ดัดแปลงโดยได้รับ
อนุญาต 
 
 

 

 

 

อังกฤษ 
Reprinted with 
permission.  

หรือ  

Adapted with 
permission. 

บทในหนังสือ ดูข้อ 2 

วารสาร ดูข้อ 3 

เว็บไซต์ ดูข้อ 4 

หมายเหตุ  

  * ส าหรับสารสนเทศอื่นที่ไม่อยู่ในตารางนี้ ให้ระบุรายละเอียดของแหล่งที่มา คือ ช่ือเรื่อง ผู้แต่ง  
ปีที่เผยแพร่ และแหล่งข้อมูลตามความเหมาะสม 

** ข้ึนกับประเภทของ Creative Commons licenses เช่น CC BY 4.0, CC BY-NC, CC BY-NC-ND 
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  1. หนังสือ 
 
 
 
 
 
   

 ตัวอย่าง 
กำรระบุท่ีมำ 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก การจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาแห่งชาติ : อดีต–ปัจจุบัน  
(น. 151-152), โดย กระทรวงศึกษาธิการ, 2530, อักษรไทย. 
 

Noted.  Adapted from Managing Therapy- Interfering Behavior:  Strategies from 
Dialectical Behavior Therapy (p. 172) , by A. L. Chapman and M. Z. Rosenthal, 
2016, American Psychological Association (https://doi.org/10.1037/14752-000). 
Copyright 2016 by the American Psychological Association. 

รำยกำรอ้ำงอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2530). การจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  : อดีต–

ปัจจุบัน. อักษรไทย.  
Chapman, A. L., & Rosenthal, M. Z. (2016). Managing therapy-interfering behavior: 

Strategies from dialectical behavior therapy . American Psychological 
Association. https://doi.org/10.1037/14752-000 

 
  2. บทในหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไทย จาก/ช่ือหนงัสือ/(น./เลขหน้า),/โดย/ช่ือผู้แตง่,/ปพีิมพ์,/ส านักพิมพ์/(URL)./ 

ลิขสิทธ์ิ/ข้อความการอนุญาต. 

อังกฤษ From/ช่ือหนังสือ/(p./เลขหน้า),/by/อักษรย่อช่ือ/สกลุ,/ปีพมิพ์,/ส านักพิมพ์/(URL)./ 
ลิขสิทธ์ิ/ข้อความการอนุญาต. 

ไทย จาก/“ช่ือบทหรือช่ือบทความ,”/โดย/ช่ือผู้แต่ง,/ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก.)/ช่ือหนังสือ/ 

(พิมพ์ครั้งที่,/น./เลขหน้า),/ปีพมิพ์,/ส านักพมิพ์/(URL)./ลิขสทิธ์ิ/ข้อความการอนุญาต. 

อังกฤษ From/“ช่ือบทหรือช่ือบทความ,”/by/อักษรยอ่ช่ือ/สกลุ,/In/ช่ือบรรณาธิการ,/(บ.ก.)/ 
ช่ือหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่,/เลม่ที่,/น./เลขหน้า),/ปีพิมพ์,/ส านักพิมพ์/(URL)./ 
ลิขสิทธ์ิ/ข้อความการอนุญาต. 
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ตัวอย่าง 
กำรระบุท่ีมำ 

หมายเหตุ. จาก “เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด.” โดย สุวิทย์ เมษินทรีย์,  
ใน โลกเปลี่ยน คนปรับ (น. 60), 2563. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. 
 

Noted. From “Pharmacokinetics,” by V. Yellepeddi, in K. Whalen (Ed.), Pharmalogy 
(6th ed., p. 2), 2015, Wolters Kluwer. Copyright 2015 by Wolters Kluwer. Reprinted 
with permission. 

รำยกำรอ้ำงอิง 
สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2563). เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด. ใน โลกเปลี่ยน 

คนปรับ (น. 45–69). กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.  
Yellepeddi, V. (2015). Pharmacokinetics. In K. Whalen (Ed.), Pharmalogy (6th ed.). 

Wolters Kluwer. 

  3. วำรสำร 
 
 

 
 
 
ตัวอย่าง 

กำรระบุท่ีมำ 
หมายเหตุ. จาก “สมรรถนะ ปัญหา และคุณลักษณะพึงประสงค์ของครูธุรกิจศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21” โดย วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์, 2555, วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 39(3), 
น. 103–104. 
 

Noted.  Adapted From “Comprehensive Overview of Computer-Based Health 
Information Tailoring: A Systematic Scoping Review,” by A. K. Ghalibaf, E. Nazari, 
M. Gholian-Aval, and M. Tara, 2019, BMJ Open, 9, p. 6 (https://doi.org/cz6h). CC BY-NC. 

รำยกำรอ้ำงอิง 
วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์. (2555). สมรรถนะ ปัญหา และคุณลักษณะพึงประสงค์ของครธุูรกิจศึกษา

ในศตวรรษที่ 21. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 39(3), 99–116.  
Ghalibaf, A.  K. , Nazari, E. , Gholian-Aval, M. , & Tara, M.  ( 2019) .  Comprehensive 

overview of computer-based health information tailoring:  A systematic 
scoping review. BMJ Open, 9, Article e021022. https://doi.org/cz6h 

ไทย จาก/“ช่ือบทความ,”/โดย/ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์/ช่ือวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับที่),/

น./เลขหน้า/(URL)./ลิขสิทธ์ิ/ข้อความการอนญุาต. 

อังกฤษ From*/“ช่ือบทความ,”/by/อกัษรย่อช่ือ/สกลุ,/ปีพมิพ์/ช่ือวารสาร,/เลขปทีี่(เลขฉบับที่),/ 
/น./เลขหน้า/(URL)./ลิขสิทธ์ิ/ข้อความการอนญุาต. 
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  4. เว็บไซต์ 
 
 

 
 
 

ตัวอย่าง 
กำรระบุท่ีมำ 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วงจรบัญชี โดย ปิยะดา แสงมณี, 2558. การ
เรียนรู้บัญชีไม่ยากอย่างที่คิด (https://krupiyadalatyao.wordpress.com/หน่วยการเรียนรู้
ที่-10-2/). 
 

Noted. From What Parents Can Expect in Behavior Therapy, by Centers for Disease 
Control and Prevention, 2017 (http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/infographics/ 
what-parents-expect.html). In the public domain. 

รำยกำรอ้ำงอิง 
ปิยะดา แสงมณี. (2558, 18 มีนาคม). หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วงจรบัญชี. การเรียนรู้บัญชี 

ไม่ยากอย่างที่คิด. https://krupiyadalatyao.wordpress.com/หน่วยการเรียนรู้ที่-
10-2/  

Centers for Disease Control and Prevention.  (2017) .  What Parents Can Expect 
in Behavior Therapy.  http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/ infographics/ 
what-parents-expect.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไทย จาก/ช่ือบทความ,/โดย/ช่ือผู้แต่ง,/ปีทีเ่ผยแพร่,/ช่ือเว็บไซต์/(URL)./ลิขสิทธ์ิ/ 

ข้อความอนุญาต. 

อังกฤษ From/ช่ือบทความ,/by/อักษรย่อช่ือ/สกุล,/ปีทีเ่ผยแพร่,/ช่ือเว็บไซต์/(URL)./ลิขสิทธ์ิ/
ข้อความอนุญาต. 
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กำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ 

(Translated Thai Reference) 
 
  

การเขียนรายการอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ มีวิธีการเขียนที่คล้ายคลึงกับการเขียนรายการ
อ้างอิงตามรูปแบบของภาษาอังกฤษในแต่ละประเภทของสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ช่ือผู้เขียน ข้ึนต้นด้วยนามสกุลของผู้เขียนและตอ่ด้วยช่ือย่อ 
2. ช่ือส านักงานหรือกระทรวง เขียนเป็นช่ือภาษาอังกฤษ 
3. ปีที่พิมพ์ เปลี่ยนจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. 
4. ช่ือเรื่อง ช่ือวิทยานิพนธ์ ช่ือบทความ ช่ือวารสาร และช่ืองานประชุมวิชาการ แปลเป็น

ภาษาอังกฤษ 
 

ตัวอย่ำง 1 
ภำษำไทย 

วรรณี สหสมโชค. (2549). ออกแบบเฟอร์นิเจอร.์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น). 

Translated Thai Reference 

Sahasomchot, W. (2006). Furniture design. Technology Promotion Association 
(Thailand–Japan). 

 

 

ตัวอย่ำง 2 
ภำษำไทย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2564). หนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 18). 
องค์การค้าของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา. 

Translated Thai Reference 

Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education. (2021). Basic Thai language 
textbook, language for life series: Language saying for Grade 1 (18th ed.). Business 
Organization of the Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers 
and Educational Personnel. 
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ตัวอย่ำง 3 
ภำษำไทย 

มานิตา ลีโทชวลิต. (2553) .  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญา 
ศึกษาเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในโรงเรียนเรียนรวม  [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ,  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]. Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR). 
http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/19064/1/Manita_le.pdf 

Translated Thai Reference 

Leethochawalit, M.  ( 2010) .  Development of learning process organization based on 
contemplative education approach for developing early childhood teachers 
in inclusive schools [Doctoral dissertation, Chulalongkorn University]. Chulalongkorn 
University Intellectual Repository (CUIR). http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123 
456789/19064/1/Manita_le.pdf 

 
ตัวอย่ำง 4 

ภำษำไทย 

นัชนันท์ วิเชียรชม, มาลินี ประพิณวงศ์, และ อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์. (2561). การพัฒนาทักษะ 
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานบริษัทโดยใช้แนวคิดการเรียนการสอน
รายบุคคล. วารสารครุศาสตร์, 46(3), 100–117. 

Translated Thai Reference 

Vichienchom, N., Prapinwong, M., & Koolsriroj, U. (2018). Development of English oral 
communication skills for adult learners using the individualized instruction 
concept. Journal of Education Studies, 46(3), 100–117. 

 
 
ตัวอย่ำง 5 

ภำษำไทย 

บัลลังก์ โรหิตเสถียร. (2560, 2 เมษายน). Growth mindset กับการปฏิรูปการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. 
https://www.moe.go.th/growth-mindset-กับการปฏิรูปการศึกษา 

Translated Thai Reference 

Rohitsatien, B.  ( 2017, April 2) .  Growth mindset and education reform.  Ministry of 
Education. https://www.moe.go.th/growth-mindset-กับการปฏิรูปการศึกษา 
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ตัวอย่ำง 6 
ภำษำไทย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. (2542, 19 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 
ตอนที่ 74 ก. หน้า 1–23. 

Translated Thai Reference 

National Education Act B.E.  2542.  (1999,  August 19) .  Government Gazette.  No.  116 
Section 74 A. page 1–23. 

 
หมายเหต ุ

1 การอ้างองิข้อมลูจากแหล่งข้อมลูระดับทุติยภูมิ ควรระบรุายการอ้างองิท้ายเลม่ให้ใสเ่ฉพาะช่ือผู้แต่ง
ทุติยภูมิเท่านั้น 

2 ช่ือบทความภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะค าแรก ช่ือเฉพาะ และค าแรกหลงัเครือ่งหมายทวิภาค 
( : )  

3 การเรียงล าดับรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ควรเรียงดงันี้ รายการอ้างองิภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ 
Translated Thai Reference 
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วิธีกำรจัดเรียงรำยกำรอ้ำงอิง 
 

1. กำรเรียงตำมล ำดับอักษร 
ภำษำไทย ใช้หลักการเดียวกับการเรียงค าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยเรียง 

ตามรูปพยัญชนะ ก-ฮ ส่วนค าที่ข้ึนต้นด้วยพยัญชนะเดียวกันให้เรียงตามรูปสระ ดังนี้ 
             อะ อัว อัวะ อา อ า อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เออื  

               เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 
    ภำษำอังกฤษ ใช้หลักการเดียวกบัการเรียงค าใน Dictionary โดยเรียง A-Z 
   ตัวอย่าง  Singh, Y.,  มาก่อน Singh Siddhu, N. 
            Villafuerte, S. A.,  มาก่อน Villa-Lobos, J. 

2. กำรเรียงล ำดับงำนหลำยงำนท่ีมชีื่อผู้แต่งคนแรกเป็นชื่อคนเดียวกัน 
2.1 ถ้าช่ือผู้แต่งทุกคนเหมือนกัน ให้จัดเรียงตำม ปีที่พมิพ ์

  ตัวอย่าง  เพ็ญพรรณ เจรญิพร. (2548).  
เพ็ญพรรณ เจรญิพร. (2550).  
Cabading, J. R., & Wright, K. (2000).  
Cabading, J. R., & Wright, K. (2001).  

2.2 ถ้าช่ือผู้แตง่ที่แตกต่างกัน ให้จัดเรยีงตำม งานทีม่ีช่ือผู้แตง่คนเดยีว มากอ่น งานทีม่ีช่ือผูแ้ต่งอื่นร่วม 
ตัวอย่าง  ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์. (2550). 

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และ พิรุณ อนวัชศิริวงศ์. (2552).  
Alleyne, R. L. (2001). 
Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999).  

2.3 ถ้าช่ือผู้แต่งคนแรกเป็นคนเดียวกันและช่ือผู้แต่งคนที่สอง หรือคนที่สามต่างกัน ให้จัดเรียงตำม 
ล าดับอักษรตัวแรกของช่ือสกุลของผู้แต่งคนที่สอง และคนที่สามตามล าดับ  

ตัวอย่าง  จักร ติงศภัทย์, จฑุา เทียนไทย, และ ค านวณ บัญชา. (2549).  
จักร ติงศภัทย์, จฑุา เทียนไทย, และ พิบลู ทีรขันธ์. (2551).  
Boockvar, K. S., & Burack, O. R. (2007). 
Boockvar, K. S., LaCorte, H. C., Giambanco, V., Friedman, B., & 
///////Siu, A. (2006).  

2.4 ถ้าช่ือผู้แต่ง คนแรกมีช่ือ สกุล เหมือนกัน ให้จัดเรียงตาม ล าดับอักษรย่อช่ือต้นและช่ือกลางของ
ช่ือผู้แต่งคนแรก  

  ตัวอย่าง  Mathur, A. L., & Wallston, J. (1999).  
Mathur, S. E., & Ahlers, R. J. (1998).  
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