
 

แนวทางประเมินผลงานทางวชิาการ 

เพื่อก าหนดต าแหน่งและแตง่ตั้ง พนักงาน หรือ ข้าราชการพลเรือน   ในสถาบนัอุดมศึกษา 
                ให้ด ารงต าแหน่ง            ผู้ช่วยศาสตราจารย์           รองศาสตราจารย์        ศาสตราจารย ์

     โดยวิธีปกติ                  โดยวิธีพิเศษ 
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน.......................................................................................................................................... 
สังกัด..............................................................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร ์
สาขาวชิา.........................................................................ผลงานที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง  เปน็ประเภท   งานวิจัย  
ชื่อเรื่อง..................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................ส่วนร่วมในผลงานคิดเป็นร้อยละ.................. 
การพิจารณาเปน็ไปตามผลการประเมินดังนี้ (โปรดระบุระดบัคณุภาพของผลงานทางวชิาการตามที่ท่าน 
ได้พิจารณาแล้วในช่องระดับ) 
 

แนวทางประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี ไม่ผ่าน 

๑. รูปแบบถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย     
๒. ความถูกต้องของเนื้อหา     
๓. ความสมบูรณ์และความทนัสมัย ของเนื้อหา     
๔. การใช้ภาษา ถูกต้อง เหมาะสม และสม า่เสมอ     
๕. การล่าดับเนื้อหา ดา่เนินเรื อง ต่อเนื อง ไม่ซับซ้อน     
๖. น่าเสนอองค์ความรู้ใหม่ หรือน่าไปประยุกต์ใช้  
และถ่ายทอดเทคโนโลย ี

    

๗. ปริมาณงานที ทา่     

ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ        
         พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
         ไม่พบวา่มีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

             

   ลงชื อ................................................. ผู้ประเมิน 
                      (.................................................................... )  
                                 ............../................/............. 
 
 

หมายเหตุ      ๑.  ดีเด่น / ดีมาก  / ดี  ถือว่าผ่านการประเมิน  ในระดับ ผศ. /รศ.  กรณีปกติ  
                  ๒.  ดีเด่น / ดีมาก    ถือว่าผ่านการประเมิน ในระดบั ศ.  กรณีปกติ 
                  ๓.  ดีเด่น / ดีมาก   ถือว่าผ่านการประเมิน  ในระดับ ผศ. / รศ.  โดยวิธีพิเศษ 
                  ๔.  ดีเด่น    ถือว่าผ่านการประเมิน ในระดับ ศ. โดยวิธีพิเศษ 
                  ๕.  ไม่ผ่าน   ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ในทุกระดับ ท้ัง กรณีปกต ิและโดยวิธีพิเศษ  
                  ๖. ให้ถือเสียงข้างมากของที ประชุมเป็นเกณฑ์การตดัสิน   ส่าหรับโดยวิธีพิเศษ ให้ถือคะแนนไมน่้อยกว่า  
                      ๔  ใน ๕ ของที ประชุม 



 
 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
ของ...................................................................  ผลงานประเภท......................... 

ชื่อเรื่อง .................................................................................................................. ........................................... 

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

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

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

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

 

 



 
 

แนวทางประเมินผลงานทางวชิาการ 

เพื่อก าหนดต าแหน่งและแตง่ตั้ง พนักงาน หรือ ข้าราชการพลเรือน   ในสถาบนัอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่ง             ผูช้่วยศาสตราจารย์           รองศาสตราจารย์ 

              โดยวิธีปกติ                     โดยวิธีพิเศษ 
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน.................................................................................................................................................. 
สังกัด..............................................................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
สาขาวชิา...............................................................ผลงานที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง  เป็นประเภท งานลักษณะอื่นๆ 
ชื่อเรื่อง...............................................................................................ส่วนร่วมในผลงานคิดเปน็รอ้ยละ...................... 
..................................................................................................................................................................................... 
การพิจารณาเปน็ไปตามผลการประเมินดังนี้  (โปรดระบุระดบัคุณภาพของผลงานทางวชิาการตามที่ทา่น 
ได้พิจารณาแล้วในช่องระดับ) 

แนวทางประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี 
สมควร
ปรับปรุง 

ไม่ผ่าน 

1.รูปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ      
2. ความถูกต้องของเนื้อหา      
3. ความสมบูรณ์และความทนัสมัย ของเนื้อหา      
4.ความคิดริเริ่ม และ/หรือ ดัดแปลงจากแนวความคิดเดิม      
5.ผ่านการพิสจูน์โดยการใช้งาน และเป็นทีย่อมรับในวงวชิาการ      
6.คุณค่าทางวชิาการ การให้ประโยชน์      
7.ปริมาณงานที่คิดค้น      

ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ        
         พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
         ไม่พบวา่มีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
                                                                              
         ลงชื่อ................................................. ผู้ประเมิน 
                                                                              (....................................................) 
                                                                                 ............../................/............. 
 
หมายเหตุ      1.  ดีเด่น / ดีมาก  / ดี  ถือว่าผ่านการประเมิน  ในระดับ ผศ. /รศ.  กรณีปกต ิ
                  2.  ดีเด่น / ดีมาก    ถือว่าผ่านการประเมิน ในระดบั ศ.  กรณีปกต ิ
                  3.  ดีเด่น / ดีมาก   ถือว่าผ่านการประเมิน  ในระดบั ผศ. / รศ.  โดยวิธีพิเศษ 
                  4.  ดีเด่น    ถือว่าผ่านการประเมิน ในระดับ ศ. โดยวิธีพิเศษ 
       5.  สมควรปรับปรุง  ผู้เสนอขอจะได้รบัแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยฯ รับเรือ่งที่มีปรับปรุง 
                       เรียบร้อยแล้ว 
                  6.  ไม่ผ่าน   ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ในทุกระดับ ท้ัง กรณีปกต ิและโดยวิธีพิเศษ  
                  7.  ใหถ้ือเสียงข้างมากของที่ประชุมเป็นเกณฑ์การตดัสิน   ส าหรับโดยวิธีพิเศษ  ใหถ้ือคะแนนไม่น้อยกว่า  
                      4  ใน 5 ของที่ประชุม 
 
 



 
 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
ของ...................................................................  ผลงานประเภท......................... 

ชื่อเรื่อง .................................................................................................................. ........................................... 

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

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

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

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

 
 



 
 

แนวทางประเมินผลงานทางวชิาการ 

เพื่อก าหนดต าแหน่งและแตง่ตั้ง พนักงาน หรือ ข้าราชการพลเรือน   ในสถาบนัอุดมศึกษา 
                ให้ด ารงต าแหน่ง          ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 รองศาสตราจารย์             ศาสตราจารย ์

     โดยวิธีปกติ                   โดยวิธีพิเศษ 
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน.......................................................................................................................................... 
สังกัด..............................................................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
สาขาวชิา.....................................................ประเภทผลงานที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง          หนังสือ             ต ารา 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................ส่วนร่วมในผลงานคิดเป็นร้อยละ.................. 
การพิจารณาเปน็ไปตามผลการประเมินดังนี้  (โปรดระบุระดบัคุณภาพของผลงานทางวชิาการตามที่ทา่น 
ได้พิจารณาแล้วในช่องระดับ) 

แนวทางประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี 
สมควร
ปรับปรุง 

ไม่ผ่าน 

1.รูปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ      
2. ความถูกต้องของเนื้อหา      
3. ความสมบูรณ์และความทนัสมัย ของเนื้อหา      
4. การใช้ภาษา ถูกต้อง เหมาะสม และสม่ าเสมอ      
5. การล าดับเนื้อหา ด าเนินเร่ือง ต่อเนื่อง ไม่ซับซ้อน      
6. คุณค่าและการให้ประโยชน ์      
7. ปริมาณงานที่ท า      

ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ        
         พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
         ไม่พบวา่มีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
 
 
 
                                             ลงชื อ................................................. ผู้ประเมิน 

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

หมายเหตุ  ๑.  ดีเด่น / ดีมาก  / ดี  ถือว่าผ่านการประเมิน  ในระดับ ผศ. /รศ.  กรณีปกติ 
              ๒.  ดีเด่น / ดีมาก    ถือว่าผ่านการประเมิน ในระดับ ศ.  กรณีปกติ 
              ๓.  ดีเด่น / ดีมาก   ถือว่าผ่านการประเมิน  ในระดับ ผศ. / รศ.  โดยวิธีพิเศษ 
              ๔.  ดีเด่น    ถือว่าผ่านการประเมิน ในระดับ ศ. โดยวิธีพิเศษ 
   ๕.  สมควรปรับปรุง  ผู้เสนอขอจะไดร้ับแต่งตั้งให้ดา่รงต่าแหน่งตั้งแต่วันที มหาวิทยาลยัฯ รับเรื องที มปีรับปรุง 
                   เรียบร้อยแล้ว 
              ๖.  ไม่ผ่าน   ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ในทุกระดับ ท้ัง กรณีปกต ิและโดยวิธีพิเศษ  
              ๗. ใหถ้ือเสียงข้างมากของที ประชุมเป็นเกณฑ์การตัดสนิ   ส่าหรับโดยวิธีพิเศษ  ให้ถือคะแนนไมน่้อยกว่า  
                 ๔  ใน ๕ ของที ประชุม 
 



 
 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
ของ...................................................................  ผลงานประเภท......................... 

ชื่อเรื่อง ......................................................................................................................................... .................... 

----------------------------- 
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                                                                          ลงชื่อ ......................................................ผู้ประเมิน 
                                                                               (..........................................................) 
                                                                                         ............./............../............ 

 

 



 
แนวทางประเมินผลงานทางวชิาการ 

เพื่อก าหนดต าแหน่งและแตง่ตั้ง พนักงาน หรือ ข้าราชการพลเรือน   ในสถาบนัอุดมศึกษา 
                               ให้ด ารงต าแหน่ง                ผู้ช่วยศาสตราจารย์            

     โดยวิธีปกติ                  โดยวิธีพิเศษ 
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน.......................................................................................................................................... 
สังกัด..............................................................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร ์
สาขาวชิา.......................................................ผลงานที่เสนอขอก าหนดต าแหนง่  เป็นประเภท บทความทางวิชาการ           
ชื่อเรื่อง....................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................ส่วนร่วมในผลงานคิดเปน็ร้อยละ.................. 
การพิจารณาเปน็ไปตามผลการประเมินดังนี้  (โปรดระบุระดบัคุณภาพของผลงานทางวชิาการตามที่ทา่น 
ได้พิจารณาแล้วในช่องระดับ) 
 

แนวทางประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี ไม่ผ่าน 

1. รูปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ     
2. ความถูกต้องของเนื้อหา     
3. ความสมบูรณ์และความทนัสมัย ของเนื้อหา     
4. การใช้ภาษา ถูกต้อง เหมาะสม และสม่ าเสมอ     
5. การล าดับเนื้อหา ด าเนินเร่ือง ต่อเนื่อง ไม่ซับซ้อน     
6. คุณค่าและการให้ประโยชน ์     
7. ปริมาณงานที่ท า     

ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ        
         พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
         ไม่พบวา่มีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
 
        ลงชื่อ................................................. ผู้ประเมิน 

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

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

 
 
หมายเหตุ      ๑.  ดีเด่น / ดีมาก  / ดี  ถือว่าผ่านการประเมิน  ในระดับ ผศ. กรณีปกติ  
                  2.  ดีเด่น / ดีมาก   ถือว่าผ่านการประเมิน  ในระดบั ผศ.  โดยวิธีพิเศษ 
                  3.  ไม่ผ่าน   ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ในทุกระดับ ท้ัง กรณีปกต ิและโดยวิธีพิเศษ  
                  4.  ใหถ้ือเสียงข้างมากของที่ประชุมเป็นเกณฑ์การตดัสิน   ส าหรับโดยวิธีพิเศษ ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่า  
                      ๔  ใน ๕ ของที่ประชุม 
 
 
 
 



 
 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
ของ...................................................................  ผลงานประเภท......................... 

ชื่อเรื่อง .................................................................................................................. ........................................... 

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

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

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

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

 



 
 

สรุปการประเมินผลงานทางวิชาการ 

โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าทีป่ระเมินผลงานทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
พิจารณาผลงานทางวชิาการเพือ่ก าหนดต าแหน่ง................................................................ สาขาวิชา..............................    
โดยวิธี................ ของ.......................................................................................... สังกัด ............................................... 

ประเภทผลงาน 
ส่วนร่วม 

ในผลงานคิด
เป็นร้อยละ 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี 
สมควร
ปรับปรุง 

ไม่ผ่าน 

ผลงานรายการที่ 1 
      งานวิจัย       งานในลักษณะอื่น ๆ 
เรื่อง........................................................................ 
................................................................................ 

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

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
….......... 

 
 
…….……… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ผลงานรายการที่ 2 
    หนังสือ       ต ารา        บทความทางวิชาการ 
เรื่อง ........................................................................ 
........................................................................     

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

 
 
.......... 

 
 
…......... 

 
 
…….... 

 
 
….......... 

 
 
……….…… 

ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ        
         พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
         ไม่พบวา่มีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

สรุปผลการประเมิน 
          ผ่านการประเมิน  เนื่องจาก  ..................................................................................................................................   
          ไม่ผ่านการประเมนิ  เนือ่งจาก  ..............................................................................................................................       
          สมควรปรับปรุง  ................................. ตามข้อเสนอแนะดังแนบ   เนื่องจาก................................................... 
................................................................................................................................................................................  
(ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  งานวิจัย และบทความทางวิชาการ ไม่สามารถปรับปรุงได้)    
  
 
                                                        ลงชื่อ................................................. ผู้ประเมิน 

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

 
 
หมายเหตุ     1.  ดีเด่น / ดีมาก  / ดี  ถือว่าผ่านการประเมิน  ในระดับ ผศ. /รศ.  กรณีปกต ิ
                  2.  ดีเด่น / ดีมาก    ถือว่าผ่านการประเมิน ในระดบั ศ.  กรณีปกต ิ
                  3.  ดีเด่น / ดีมาก   ถือว่าผ่านการประเมิน  ในระดบั ผศ. / รศ.  โดยวิธีพิเศษ 
                  4.  ดีเด่น    ถือว่าผ่านการประเมิน ในระดับ ศ. โดยวิธีพิเศษ 
       5.  สมควรปรับปรุง  ผู้เสนอขอจะได้รบัแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยรับเรื่องที่มปีรับปรุง 
                       เรียบร้อยแล้ว (ตามหลักเกณฑ์ที  ก.พ.อ. ก่าหนด  งานวิจัย และบทความทางวิชาการ ไมส่ามารถปรับปรุงได้)    
                  6.  ไม่ผ่าน   ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ในทุกระดับ ท้ัง กรณีปกต ิและโดยวิธีพิเศษ  
                  7.  ใหถ้ือเสียงข้างมากของที่ประชุมเป็นเกณฑ์การตดัสิน   ส าหรับโดยวิธีพิเศษ  ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่า  
                      4  ใน 5 ของที่ประชุม 



 


