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แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ)ประเภท ต ารา 
 

1. ต าแหน่งทางวิชาการทีเ่สนอขอ.............................................................. สาขาวิชา..................................................................... 
2. ช่ือผู้เสนอขอ.......................................................................................... นามสกุล...................................................................... 
   ต าแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน................................................................. คณะ........................................................................... 
3. ช่ือผลงานทางวิชาการงานแต่งเรียบเรยีง ต ารา  เร่ือง.............................................................................................................. 
4. ผลการประเมิน 
 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ส่วนที่ 1 ค านิยามและรูปแบบ 
1. เป็นผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนือ้หาสาระของวิชาหรือ 

ส่วนหน่ึงของวิชา หรือของหลักสูตรในระดับอดุมศึกษา  

  

2. เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันท่ีผู้ขอยื่นเสนอขอต าแหน่งฯ   
3. ผู้ขอต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลกัสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ   
4. ผู้อ่านซึ่งอาจเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เรยีนในวิชานั้น สามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของ 

ต ารานั้นด้วยตัวเองได้ โดยไมต่้องเข้าศึกษาในรายวิชานั้น 
  

5. รูปเลม่ประกอบด้วย ค าน า สารบญั เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป  
การอ้างอิง และบรรณานุกรมที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบรูณ์ 

  

ส่วนที่ 2 ลักษณะคุณภาพ 
6. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมยั 

  

7. มีแนวคิดและน าการเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา   
8. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ 

เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  

9.  มีการสอดแทรกความคดิริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดง 
ให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน 

  

10. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้   
11. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  

12. มีการกระตุ้นให้เกดิความคดิและคน้คว้าต่อเนื่อง   
13. เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ   

ส่วนที่ 3 ทิศทางการศึกษา 
  ต้องเป็นผลงานท่ีมีทิศทางการศกึษาตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณตีามความเหมาะสมของ
แต่ละวิชาต่อไปนี ้

มี ไม่มี 

14. สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นท่ี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ 

  

15. เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก   
16. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   

 
 
 
 



 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

17. พัฒนาและส่งเสรมิชุมชนหรือสังคมให้มีความเขม้แข็ง   
18. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ     

 
** ข้อ 14 ถึงข้อ 18 ต้องมีอย่างน้อย 1 ข้อ 
    เกณฑ์การประเมิน 

1. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 3 ทุกข้อปรับปรุง 
2. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 5 ทุกข้อพอใช้ 
3. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 7 ทุกข้อดี 
4. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 10 ทุกข้อ  ดีมาก 
5. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 13 ทุกข้อ  ดีเด่น 

5. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 
5.1    ระดับผลการประเมิน         ดีเด่น         ดีมาก         ดี         พอใช้         ต้องปรับปรุง 
  ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข  
  มีข้อสังเกต 
   ให้แก้ไขในการพิมพ์เผยแพร่ครั้งต่อไป 
  ให้แก้ไขโดยมอบให้ทางมหาวทิยาลัยตรวจสอบ 
 ให้แก้ไขและส่งกลับให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 
5.2 ผลการประเมิน 
  ผ่าน สมควรให้ด ารงต าแหน่ง............................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ............................................................................................................................................... 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
 
      ลงช่ือ.......................................................................ผู้ประเมิน 
 (.......................................................................) 
 วันท่ี............เดือน......................พ.ศ............. 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ส่วนที่ 1 ค านิยามและรูปแบบ 
1. เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนท่ีเสรมิสร้างปัญญา

ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการสาขานั้น และ/หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

  

2. มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลมุ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งสอดคล้องหรือเป็นไป
ตามข้อก าหนดของหลักสูตร หรือวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร 

  

3. เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันท่ีจัดพมิพ์   

4. รูปเลม่ประกอบด้วย ค าน า สารบญั เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรปุ การอ้างอิง และ
บรรณานุกรมที่ทันสมัยและครบถว้นสมบูรณ ์

  

5. อธิบายสาระส าคญัที่มีความชัดเจนจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคญันั้นได้โดย
เบ็ดเสร็จ 

  

ส่วนที่ 2 ลักษณะคุณภาพ 
6. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย 

  

7. มีแนวคิดและน าการเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ   
8. มีการวิเคราะห์และน าเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น

ประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  

9. มีการสอดแทรกความคิดรเิริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้
เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

  

10. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้   
11. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์ถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  

12. มีการกระตุ้นให้เกดิความคดิและคน้คว้าอย่างต่อเนื่อง   
13. เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดบัชาติ และ/หรือ

นานาชาติ 
  

ส่วนที่ 3 ทิศทางการศึกษา 
ต้องเป็นผลงานท่ีมีทิศทางการศึกษาตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่
ละวิชาต่อไปนี ้

มี ไม่มี 

14. สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นท่ี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ 

  

15. เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก   
 
 
 
 
 
 



 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

16. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   

17. พัฒนาและส่งเสรมิชุมชนหรือสังคมให้มีความเขม้แข็ง   
18. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ   

 

** ข้อ 14 ถึงข้อ 18 ต้องมีอย่างน้อย 1 ข้อ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 3 ทุกข้อปรับปรุง 
2. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 5 ทุกข้อพอใช้ 
3. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 7 ทุกข้อ ดี 
4. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 10 ทุกข้อ  ดีมาก 
5. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 13 ทุกข้อ  ดีเด่น 

5. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 
5.1ระดับผลการประเมิน         ดีเด่น         ดีมาก         ดี         พอใช้         ต้องปรับปรุง 
  ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข  
  มีข้อสังเกต 
   ให้แก้ไขในการพิมพ์เผยแพร่ครั้งต่อไป 
  ให้แก้ไขโดยมอบให้ทางมหาวทิยาลัยตรวจสอบ 
 ให้แก้ไขและส่งกลับให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 
5.2 ผลการประเมิน 
  ผ่าน สมควรให้ด ารงต าแหน่ง............................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ............................................................................................................................................... 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
 
      ลงช่ือ.......................................................................ผู้ประเมิน 
 (.......................................................................) 
 วันท่ี............เดือน......................พ.ศ............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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1. ต าแหน่งทางวิชาการทีเ่สนอขอ.............................................................. สาขาวิชา..................................................................... 
2. ช่ือผู้เสนอขอ.......................................................................................... นามสกุล...................................................................... 
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3. ช่ือผลงานทางวิชาการงานวิจัยเร่ือง..................................................................................... .................................…. 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ส่วนที่ 1 ค านิยามและรูปแบบ 
1. เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เปน็ท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

  

2. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ไดม้าซึ่งข้อมูล ค าตอบ หรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอื้อต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต ์

  

3. มีความครบถ้วนสมบรูณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย เช่น การก าหนดประเด็นปัญหา 
วัตถุประสงค์ สมมติฐาน วรรณกรรมปริทัศน์ การเก็บและการวเิคราะห์ข้อมูล การประมวลผล 
ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่นๆ 

  

ส่วนที่ 2 ลักษณะคุณภาพ 
4. มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกตอ้งเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย 

  

5. แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้   

6. เป็นผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะหแ์ละน าเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีลึกซึง้กว่างานเดิมที่เคยมผีู้
ศึกษาแล้ว 

  

7. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปประยกุต์ได้อย่างแพรห่ลาย   

8. เป็นงานบุกเบิกท่ีมีคณุค่ายิ่งและมกีารสังเคราะห์อยา่งลึกซึ้ง จนท าให้เป็นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ชัดเจน 

  

9. เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการอ้างอิงถึงในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาติ/หรือ
นานาชาติ 

  

ส่วนที่ 3 ทิศทางการศึกษา 
  ตอ้งเป็นผลงานท่ีมีทิศทางการศกึษาตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณตีามความเหมาะสม 
ของแต่ละวิชาต่อไปนี ้

มี ไม่มี 

10. สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นท่ี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ 

  

11. เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก   
12. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   
13. พัฒนาและส่งเสรมิชุมชนหรือสังคมให้มีความเขม้แข็ง   
14. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ   

** ข้อ 10 ถึงข้อ 14 ต้องมีอย่างน้อย 1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
1. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 2 ทุกข้อ  ปรับปรุง 
2. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 3 ทุกข้อ  พอใช้ 
3. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 5 ทุกข้อ      ด ี
4. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 7 ทุกข้อ      ดีมาก 
5. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 9 ทุกข้อ      ดีเด่น 

5. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 
5.1    ระดับผลการประเมิน         ดีเด่น         ดีมาก         ดี         พอใช้         ต้องปรับปรุง 
  ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข  
  มีข้อสังเกตในการพิมพ์เผยแพร่ครั้งต่อไป  
5.2 ผลการประเมิน 
  ผ่าน สมควรให้ด ารงต าแหน่ง............................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ............................................................................................................................................... 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
 
      ลงช่ือ.......................................................................ผู้ประเมิน 
 (.......................................................................) 
 วันท่ี............เดือน......................พ.ศ............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ)ประเภท บทความวิชาการ 

 

1. ต าแหน่งทางวิชาการทีเ่สนอขอ............................................................ สาขาวิชา........................................................................ 
2. ช่ือผู้เสนอขอ....................................................................................... นามสกลุ........................................................................... 
ต าแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน.............................................................. คณะ................................................................................. 
3. ช่ือผลงานทางวิชาการบทความวิชาการเร่ือง............................................................................................................................. 
4. ผลการประเมิน 
 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ส่วนที่ 1 ค านิยามและรูปแบบ 

1. มีการก าหนดประเด็นท่ีต้องอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน 
  

2. มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกลา่วตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็น
นั้น 

  

3. มีการส ารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์   
4. ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน   
5. มีการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นท่ีต้องการอธิบาย หรือวิเคราะห์

กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหแ์ละบทสรุป 
  

6. มีการอ้างอิง และบรรณานุกรมที่ครบถ้วนสมบรูณ์และทันสมัย   
ส่วนที่ 2 ลักษณะคุณภาพ 
7. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย 

  

8. มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ   
9. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น

ประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  

10. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้   
11. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ และมีการวิเคราะห์จนถึงระดบัท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  

12. มีการกระตุ้นให้เกดิความคดิและคน้คว้าต่อเนื่องเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

  

ส่วนที่ 3 ทิศทางการศึกษา 
ต้องเป็นผลงานท่ีมีทิศทางการศึกษาตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่
ละวิชาต่อไปนี ้

มี ไม่มี 

13. สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นท่ี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ 

  

14. เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก   
15. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   
16. พัฒนาและส่งเสรมิชุมชนหรือสังคมให้มีความเขม้แข็ง   

17. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ   

** ข้อ 13 ถึงข้อ 17 ต้องมีอย่างน้อย 1 ข้อ 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
1. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 4 ทุกข้อปรับปรุง 
2. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 6 ทุกข้อพอใช้ 
3. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 8 ทุกข้อ     ดี 
4. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 10 ทุกข้อ    ดีมาก 
5. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 12 ทุกข้อ    ดีเด่น 

5. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 
5.1    ระดับผลการประเมิน         ดีเด่น         ดีมาก         ดี         พอใช้         ต้องปรับปรุง 
  ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข  
  มีข้อสังเกตในการพิมพ์เผยแพร่ครั้งต่อไป  
5.2 ผลการประเมิน 
  ผ่าน สมควรให้ด ารงต าแหน่ง............................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ............................................................................................................................................... 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
 
      ลงช่ือ.......................................................................ผู้ประเมิน 
 (.......................................................................) 
 วันท่ี............เดือน......................พ.ศ............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ)ประเภท ผลงานวิชาการลักษณะอืน่ 

 

1. ต าแหน่งทางวิชาการทีเ่สนอขอ............................................................... สาขาวิชา....................................................................... 
2. ช่ือผู้เสนอขอ........................................................................................... นามสกุล......................................................................... 
ต าแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน................................................................. คณะ............................................................................... 
3. ช่ือผลงานทางวิชาการผลงานวิชาการลักษณะอืน่เร่ือง............................................................................................................. 
4. ประเภทผลงาน 

4.1  สิ่งประดิษฐ์    
4.2  งานสร้างสรรค ์
4.3  สิ่งมีชีวิตสายพันธ์ุใหม ่
4.4  วัคซีน 
4.5  สิ่งก่อสร้าง 
4.6  งานด้านศิลปะ 
4.7  สารานุกรม 
4.8  งานแปล 
วรรณกรรม 
      ปรัชญา 
      ประวัติศาสตร ์
      วิทยาการสาขา (ระบุ) ............ 

     4.9  อื่นๆ (ระบุ) ............ 
5. ผลการประเมิน 
 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ส่วนที่ 1 ค านิยามและรูปแบบ 
 1. มีบทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่างานท าให้เกิดความก้าวหน้าหรือเสรมิสร้างองค์ความรู้ 

  

  2. มีวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา   
  3. แสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น   
  4. ผลงานท่ีมุ่งเชิงปฏิบัติต้องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดประกอบให้เห็นคณุค่า 
      ของผลงาน 

  

  5. รูปแบบเป็นรูปเล่ม บันทึกเปน็ภาพยนตรห์รือแถบเสียง   
  6. มีการเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการการจัดแสดง หรือมีการน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่าง 
      แพร่หลาย 

  

  7. มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรยีนการสอนวิชาในหลักสูตรเท่าน้ัน   
  8. มีการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาคณะและ 
     หรือสถาบันฯ ไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

  

ส่วนที่ 2 ลักษณะคุณภาพ 
  9. เป็นผลงานใหม่หรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ๆ 

  

  10. เป็นผลงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง   

 
 
 
 
 
 



 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  11. ได้รับการรับรองโดยองค์การทางวิชาการหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่เสนอ   
  12. เป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น    
  13. เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการและ/หรือวงวิชาชีพในระดับชาติและ/หรือระดับ 
       นานาชาติ 

  

ส่วนที่ 3 ทิศทางการศึกษา 
ต้องเป็นผลงานท่ีมีทิศทางการศึกษาตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่
ละวิชาต่อไปนี ้

มี ไม่มี 

  14. สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นท่ี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา 
       ประเทศในด้านต่างๆ  

  

  15. เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก   
  16. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
  17. พัฒนาและส่งเสรมิชุมชนหรอืสังคมให้มีความเข้มแข็ง   
  18. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ   

 
** ข้อ 14 ถึงข้อ 18 ต้องมีอย่างน้อย 1 ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน 

1. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 3ทุกข้อปรับปรุง 
2. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 5ทุกข้อพอใช้ 
3. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 7 ข้อ    ด ี
4. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 10 ข้อ   ดีมาก 
5. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 13 ข้อ   ดีเด่น 

5. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 
5.1ระดับผลการประเมิน         ดีเด่น         ดีมาก         ดี         พอใช้         ต้องปรับปรุง 
  ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข  
  มีข้อสังเกต 
   ให้แก้ไขในการพิมพ์เผยแพร่ครั้งต่อไป 
  ให้แก้ไขโดยมอบให้ทางมหาวทิยาลัยตรวจสอบ 
 ให้แก้ไขและส่งกลับให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 
      5.2 ผลการประเมิน 
  ผ่าน สมควรให้ด ารงต าแหน่ง............................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ............................................................................................................................................... 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
 
      ลงช่ือ.......................................................................ผู้ประเมิน 
 (.......................................................................) 
 วันท่ี............เดือน......................พ.ศ............. 
 

 

  



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ)ประเภท ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 

1. ต าแหน่งทางวิชาการทีเ่สนอขอ............................................................... สาขาวิชา...................................................................... 
2. ช่ือผู้เสนอขอ........................................................................................... นามสกุล........................................................................ 
ต าแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน.................................................................. คณะ............................................................................. 
3. ช่ือผลงานทางวิชาการผลงานวิชาการรับใช้สังคมเร่ือง.............................................................................................................. 
4. ผลการประเมิน 
 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ส่วนที่ 1 ค านิยามและรูปแบบ 
6. เป็นผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นและปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็น

รูปธรรม 

  

7. เป็นผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงดา้นใดด้านหนึ่งหรือเป็นผลงานท่ีน าไปสู่การจดทะเบยีน
สิทธิบัตรหรือทรัพยส์ินทางปัญญา 

  

8. เป็นผลงานท่ีท าให้เกดิการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นและเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้แก่วิชาใดวิชาหนึ่งโดยปรากฏเป็นประจักษ์ชัด
ใน 7 ประเด็นของรูปแบบ 

  

9. มีเอกสารอธิบายช้ีแจงประกอบผลงาน แสดงหลักฐานเพิม่เตมิอย่างอ่ืนประกอบการพิจารณา   
10. มีการเผยแพรโ่ดยการจัดท าเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนท่ีหรือเปิดใหเ้ยีย่มชมพื้นที่ และมีการ

เผยแพรสู่่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
  

11. มีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้อ้างอิงหรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้   

ส่วนที่ 2 ลักษณะคุณภาพ 
12. มีการรวบรวมข้อมลูและสารสนเทศที่ชัดเจน 

  

13. มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการมสี่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย   
14. มีการวิเคราะหห์รือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้น หรือท าความเข้าใจ

สถานการณ์ได ้
  

15. เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกดิการพัฒนาชุมชนหรือ
สังคม 

  

16. สามารถน าไปใช้เป็นตัวอยา่งในการแก้ปัญหาหรือท าความเขา้ใจสถานการณไ์ด้   
17. เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกดิการพัฒนาให้กับสังคม หรือเกดิการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

ระดับจังหวดัหรือประเทศอย่างเปน็รูปธรรม 
  

18. ส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง   
19. เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือไดร้ับรางวัลในระดับนานาชาติ   

 
  
 
  



 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนที่ 3 ทิศทางการศึกษา 
ต้องเป็นผลงานท่ีมีทิศทางการศึกษาตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่
ละวิชาต่อไปนี ้

  

15. สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นท่ี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ 

16. เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก   
17. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   
18. พัฒนาและส่งเสรมิชุมชนหรือสังคมให้มีความเขม้แข็ง   
19. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ   

 
** ข้อ 15ถึงข้อ 19 ต้องมีอย่างน้อย 1 ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน 

1. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 4 ทุกข้อปรับปรุง 
2. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 - 6 ทุกข้อพอใช้ 
3. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 10 ข้อ    ด ี
4. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 12 ข้อ   ดีมาก 
5. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 14 ข้อ   ดีเด่น 

5. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 
5.1ระดับผลการประเมิน         ดีเด่น         ดีมาก         ดี         พอใช้         ต้องปรับปรุง 
  ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข  
  มีข้อสังเกต 
   ให้แก้ไขในการพิมพ์เผยแพร่ครั้งต่อไป 
  ให้แก้ไขโดยมอบให้ทางมหาวทิยาลัยตรวจสอบ 
 ให้แก้ไขและส่งกลับให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 
5.2 ผลการประเมิน 
  ผ่าน สมควรให้ด ารงต าแหน่ง............................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ............................................................................................................................................... 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
 
      ลงช่ือ.......................................................................ผู้ประเมิน 
 (.......................................................................) 
 วันท่ี............เดือน......................พ.ศ............. 
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