
๑ 
 

 
เอกสารการจัดการความรู้ 

เร่ือง 
“การขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สกศ. รร.จปร.” 

 

จัดทําเมื่อ ๑๒ ส.ค.๕๘  
 

รายชื่อคณะผู้จัดทํา 
 ๑. พ.อ. หญิง ผศ. ภมร    จินดามณ ี
 ๒. พ.ท. หญิง ผศ. วาสนา  รุจิเสนีย ์
 ๓. พ.ต. ชินภัทร  เชี่ยวชิตบุญ 
  
 
 

 
โดย 

กวล. สกศ.รร.จปร. 
 
 

 



๒ 
 

แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

หน่วย กวล. สกศ.รร.จปร.  วันท่ี ๑๒ เดือน ส.ค. พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร. (ผ่าน กคศ.สกศ.รร.จปร.) 
 

    คณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ขอส่งแผนการจัดการความรู ้แผนท่ี ๑ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

เรื่อง การขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สกศ. รร.จปร. 

จัดทําโดย   พ.อ. หญิง ผศ. ภมร จินดามณี 
               พ.ท. หญิง ผศ. วาสนา  รุจิเสนีย ์
               พ.ต. ชินภัทร เชีย่วชิตบุญ  
เบอร์ติดต่อ ภายใน  ๖๒๓๕๕   มือถือ   ๐๘๑-๒๙๗๗๑๑๑๗, ๐๘๑-๕๕๘๕๙๖๕, ๐๘๖-๘๘๐๐๒๐๕ 
  

ลําดับ รายการรูปเล่ม เอกสาร ไฟล์ PDF หมายเหตุ 
๑. - ปก   เอกสาร ๑ – ๔ 

เย็บเล่มตามลําดับ
จํานวน ๒ ชุด 
 
 

๒. แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ 
รร.จปร. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

          ---- 

             -  คํานํา   

          - บทสรุปการจัดการความรู ้   

          - สารบัญ   

          - เนื้อหา      

          - บรรณานุกรม   

๓. แบบฟอร์มท่ี ๑   

๔. แบบฟอร์มท่ี ๒   

 

        ได้ดําเนินการนําไฟล์ PDF ข้ึนบน Websiite การจัดการความรู้ รร.จปร. แล้ว  
 

      ท้ังนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. 
ได้ตรวจสอบถูกต้องและเอกสารครบถ้วนของเอกสารแล้ว 

 

                 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 
                     พ.อ. 
                            ( มนัส  ธนวานนท์  ) 
            ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร 
 

 
 
 

 



๓ 
 

คํานํา 
 

 เอกสารการจัดการความรู้ เรื่อง การขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สกศ. รร.จปร. ฉบับนี้จัดทํา
ข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการของอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ ท้ังนี้ ใน
เอกสารฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เก่ียวกับ ข้ันตอนในการขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ การ
ขอรับการประเมินการสอน รวมท้ังการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอตําแหน่งทางวิชาการ แบบฟอร์ม
และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งคณะผู้จัดทําได้รวบรวมจากการปฏิบัติจริง และจากเอกสารและการสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ คณะผู้จัดทําต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีกรุณาให้
ข้อมูลและแนะแนวทางการจัดทํา คณะผู้จัดทําหวังว่า เอกสารฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่
อาจารย์ทุกๆ ท่าน ในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการขอตําแหน่งทางวิชาการ หากมีข้อเสนอแนะประการใด 
คณะผูจ้ัดทําขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง 
  
 
         คณะผู้จัดทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

บทสรุปการจัดการความรู้ 
ช่ือผลงาน : การขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สกศ. รร.จปร. 
เจ้าของผลงาน/สังกัด : กวล. สกศ.รร.จปร. 
 
ประเภทของผลงาน : ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
 เป็นแนวทางในการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สกศ. รร.จปร. ข้ันตอนการปฏิบัติ และระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีต้องใช ้
 
ลักษณะของผลงาน 
 เป็นเอกสารอ้างอิงสําหรับ อจ.สกศ.ฯ ในการดําเนินการเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ  

- การขอรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
- การขอรับการประเมินการสอน 
- ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
- แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

- การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ได้ถูกต้องครบถ้วน 
- การมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงของคณะผู้จัดทํา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ความสัมฤทธิ์ 

- อาจารย์ สกศ.รร.จปร. ได้แนวทางการขอตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีท้ังข้ันตอน ระเบียบ และ
แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง ท่ีสามารถนําไปใช้ได้จริง  
 

ความภูมิใจ 
- ได้มีโอกาสแบ่งปันความรูท่ี้ได้จากการปฏิบัติจริง ให้กับบุคลากรในองค์กร  
- ไดมี้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้เชีย่วชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ  
- ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ใหอ้าจารย์ สกศ.รร.จปร. ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ  

 
   ตรวจถูกต้อง 
              พ.อ. หญิง 

                                             ( ภมร จินดามณี ) 
 
 
 
 
 



๕ 
 

สารบัญ 
 
        หน้า 

 
คํานํา            ๓ 
บทสรุปการจัดการความรู้           ๔ 
สารบัญ             ๕ 
การขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สกศ. รร.จปร.      

๑) การขอรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ                     ๗ 
๑.๑ การเสนอขอรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  
๑.๓ การรายงานผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการพิจารณา 
      ผลงานทางวิชาการ  
๑.๔ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาผลงานทางวิชาการ             
๑.๕ การรายงานผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๖ การพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการสภา รร.จปร. 
๑.๖ การส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการขอแต่งตั้งตําแหน่งวิชาการ    
๑.๗ การแต่งตั้งกรรมการ ทบ. เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

๒) การขอรับการประเมินการสอน                 ๑๐ 
๒.๑ การยื่นขอรับการประเมินการสอน 
๒.๒ การรายงานผลการประเมินการสอนของคณะกรรมการประเมินการสอน  

ผนวก ก แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง         
- แบบขอรับการพิจารณาและรับรองผลงานทางวิชาการ  ก-๑ 
- แบบขอรับการพิจารณาและรับรองผลงานทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมในผลงาน      ก-๒ 
- แบบรายงานผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ก-๓ 
- แบบกรอกประวัติย่อข้าราชการ                                                            ก-๔ 
- หนังสือความเห็น ผอ. กองวิชาฯ  ก-๕ 
- หนังสือความเห็น ผอ. สกศ.รร.จปร.  ก-๖ 
- หนังสือความเห็น ผบ.รร.จปร.  ก-๗ 
- บัญชีสรุปรายละเอียดขอแต่งตั้งตําแหน่งวิชาการ  ก-๘ 
- บัญชรีายชื่อผู้แทน รร.จปร. และผู้ทรงคุณวุฒิ  ก-๙ 
- แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ  

- ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ   ก-๑๐ 
- กรรมการภายนอก ท่ีเจ้าของผลงานเสนอชื่อเอง    ก-๑๑ 
- ผอ.กอง กพ.ทบ.        ก-๑๒ 
- ผอ.กอง ยก.ทบ.        ก-๑๓ 
- ผอ.กอง ยศ.ทบ.        ก-๑๔ 

 



๖ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
                             หน้า 

 
- แบบรับรองผลงานทางวิชาการ       ก-๑๕ 
- แบบขอรับการประเมินความสามารถในการสอน     ก-๑๖ 
- แบบประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ    ก-๑๗ 
- แบบประเมินความสามารถในการสอนเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  ก-๑๘  

ผนวก ข ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง                           
- ข้อบงัคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยศาตราจารย์ รองศาตราจารย์  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม  
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓      ข-๑ 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยศาตราจารย์ รองศาตราจารย์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม  
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔      ข-๒ 

บรรณานุกรม             ๑๑ 
แบบฟอร์มท่ี ๑           ๑๒ 
แบบฟอร์มท่ี ๒           ๑๓ 



๗ 
 

การขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สกศ. รร.จปร. 
โดย กวล. สกศ.รร.จปร. 

  
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งทางวิชาการจะต้องมีคุณสมบัติเป็นท่ียอมรับ ท้ังในด้านการสอนและผลงานทาง

วิชาการ ดังนั้น การขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สกศ.รร.จปร. นั้น จะต้องมีการดําเนินการท้ังหมด ๒ 
ส่วน ได้แก่  

๑) การขอรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
๒) การขอรับการประเมินความสามารถในการสอน 

ท้ังนี้ ในแต่ละส่วนนั้นมีข้ันตอนและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

๑) การขอรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้       
๑.๑ การเสนอขอรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

เจ้าของผลงานทางวิชาการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใช้แนวทางการจัดทําเอกสารทาง
วิชาการ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑) เป็นแนวทางในการเขียน แล้วรายงานตามลําดับชั้นถึง               
ผอ.สกศ.รร.จปร. พร้อมท้ังแนบเอกสารตามท่ีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ สกศ. รร.จปร. (๒) ดังนี ้

ก) แบบขอรับการพิจารณาและรับรองผลงานทางวิชาการ (ผนวก ก-๑) 
ข) แบบขอรับการพิจารณาและรับรองผลงานทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม ในกรณีท่ีผู้ขอแบบมี

ส่วนร่วม (ผนวก ก-๒) 
ค) ผลงานทางวิชาการท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ สกศ. รร.จปร. จํานวน ๕ ชุด 
๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  

เม่ือเจ้าของผลงานได้รายงานตามลําดับชั้นถึง ผอ.สกศ.รร.จปร. แล้ว คณะกรรมการกลางสภา
อาจารย์ฯ จะประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ให้ ผอ.สกศ.รร.จปร. ลง
นามในคําสั่งแต่งตั้ง โดยรายละเอียดในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ กําหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ สกศ. รร.จปร. (๒) 

๑.๓ การรายงานผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  
ก) คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ดําเนินการพิจารณาผลงานจนแล้วเสร็จตามรายละเอียดท่ี

กําหนดในหมวด ๕ ในหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ สกศ. 
รร.จปร. (๒) แล้ว ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ หรือผู้แทน รายงานผลการ
พิจารณาแก่คณะกรรมการกลางสภาอาจารย์ฯ ตามแบบรายงานผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ (ผนวก ก-๓) เพ่ือให้คณะกรรมการกลางสภาอาจารย์ฯ รับรองผลสรุปของ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ โดยไม่ต้องสง่เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน 

ข) สภาอาจารย์ รายงานสรุปผลการพิจารณา พร้อมท้ังส่งมอบผลงานทางวิชาการให้ส่วน
การศึกษา  

 
 
 



๘ 
 

๑.๔ การแต่งตั้งผู้ทรงพิจารณาผลงานทางวิชาการ             
ก) เม่ือประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ หรือผู้แทน รายงานผลการพิจารณาผลงานฯ 

ตามลําดับชั้น และสภาอาจารย์รายงานสรุปผลการพิจารณา พร้อมท้ังส่งมอบผลงานทาง
วิชาการให้ส่วนการศึกษาแล้ว คณะกรรมการกลางสภาอาจารย์ฯ จะเสนอชื่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือให้ ผอ. สกศ.รร.จปร. ลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง โดยรายละเอียดในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ สกศ. รร.จปร. (๒)  

ข) เม่ือ ผอ. สกศ.รร.จปร. ลงนามคําสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้ว ให้เจ้าของผลงาน นําผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้ปรับแก้ตามคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ แล้ว ส่งมอบให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

๑.๕ การรายงานผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
ก) เม่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ดําเนินการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้วเสร็จตาม

รายละเอียดท่ีกําหนดในหมวด ๘ ในหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ สกศ. รร.จปร. (๒) แล้ว ให้รายงานผลการพิจารณาให้ สกศ.รร.จปร. ทราบ เพ่ือ
เสนอให้ สภา รร.จปร. พิจารณาต่อไป 

ข) เม่ือ สกศ. รร.จปร. รายงานผลการพิจารณาฯ ถึง รร.จปร. แล้ว ให้เจ้าของผลงานประสาน
กับ กยข. รร.จปร. เพ่ือขอรายชื่อคณะกรรมการ สภา รร.จปร. แล้วดําเนินการแจกจ่าย
ผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการ สภา รร.จปร. ทุกท่าน ก่อนถึงวันประชุมสภา รร.จปร. 
อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

๑.๖ การพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการสภา รร.จปร. 
ก) เม่ือ สกศ. รร.จปร. รายงานผลการพิจารณาถึง รร.จปร. แล้ว กยข.รร.จปร. ประสานกับ 

ผบ.รร.จปร. เพ่ือกําหนดวันประชุมสภา รร.จปร.  
ข) เม่ือ กยข. รร.จปร. กําหนดวันประชุมสภา รร.จปร. ได้แล้ว ในวันประชุมกรรมการสภา 

รร.จปร. ดังกล่าว ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ จะเป็นผู้นําเสนอผลการ
พิจารณาผลงานฯ ให้แก่คณะกรรมการสภา รร.จปร. ทราบ  

ค) ให้เจ้าของผลงานเตรียมตัวชี้แจงรายละเอียดของผลงานทางวิชาการของตนเองในวันประชุม
กรรมการสภา รร.จปร. ดังกล่าวด้วย หากคณะกรรมการเรียกสอบถาม 

๑.๗ การส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการขอแต่งตั้งตําแหน่งวิชาการ    
ก) เม่ือสภา รร.จปร. ประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว และ กยข.รร.จปร. ได้สรุปผลการ

ประชุมออกมาแล้ว ให้เจ้าของผลงานแก้ไขผลงานตามท่ีกรรมการสภา รร.จปร. ได้แนะนํา 
แล้ว ให้เจ้าของผลงาน นําสรุปผลการประชุมสภา รร.จปร. มาแนบในการทําเรื่องส่งผลงาน
ทางวิชาการท่ีปรับแก้ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภา รร.จปร. แล้ว พร้อมท้ังแนบ
เอกสารต่างๆ ยื่นตามลําดับชั้นถึง สกศ.รร.จปร. เพ่ือใช้ประกอบการขอแต่งตั้งตําแหน่ง
วิชาการ ดังรายละเอียด ดังนี้  
(ก) สรุปผลการประชุมสภา รร.จปร. 
(ข) สําเนาประกาศนียบัตร 
(ค) สําเนา รกจ. ยศ ณ ปัจจุบัน 
(ง) สําเนาคําสั่ง กห. ท่ี เรื่อง บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 



๙ 
 

(จ) สําเนาประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง เปลี่ยนชื่อตัว (ถ้ามี) 
(ฉ) สําเนาคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี เรื่อง เลื่อนชั้นเงินเดอืนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร  

ณ ปัจจุบัน 
(ช) แบบกรอกประวัติย่อข้าราชการ (ผนวก ก-๔) 
(ซ) หนังสือความเห็น ผอ. กองวิชาฯ (ผนวก ก-๕) 
(ฌ) หนังสือความเห็น ผอ. สกศ.รร.จปร. (ผนวก ก-๖) 
(ญ) หนังสือความเห็น ผบ.รร.จปร. (ผนวก ก-๗) 
(ฎ) บัญชีสรุปรายละเอียดขอแต่งตั้งตําแหน่งวิชาการ (ผนวก ก-๘) 
(ฏ) รายชื่อผู้แทน รร.จปร. และผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ผนวก ก-๙) 
(ฐ) แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ  

๑) ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ผนวก ก-๑๐) 
๒) กรรมการภายนอก ท่ีเจ้าของผลงานเสนอชื่อเอง (ผนวก ก-๑๑) 
๓) ผอ.กอง กพ.ทบ. (ผนวก ก-๑๒) 
๔) ผอ.กอง ยก.ทบ. (ผนวก ก-๑๓) 
๕) ผอ.กอง ยศ.ทบ. (ผนวก ก-๑๔) 

(ฑ) แบบรับรองผลงานทางวิชาการ (ผนวก ก-๑๕) 
๑.๘ การแต่งตั้งกรรมการ ทบ. เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

ก) เม่ือ สกศ.รร.จปร. ดําเนินการส่งเรื่องถึง กกพ.รร.จปร. แล้ว กกพ.รร.จปร. จะทําเรื่องเสนอ
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ทบ. เพ่ือพิจารณาผลงานต่อไป โดยคณะกรรมการของ ทบ. จะ
ประกอบด้วยท้ังหมด ๕ ท่าน ได้แก่  
(ก) ผอ. กอง กพ.ทบ.  
(ข) ผอ. กอง ยก.ทบ.  
(ค) ผอ. กอง ยศ.ทบ.  
(ง) ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ  
(จ) กรรมการภายนอกท่ีเจ้าของผลงานเสนอชื่อเอง  

ข) ท้ังนี้ เม่ือมีคําสั่งกองทัพบกแต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงานฯ ออกมาแล้ว เจ้าของผลงาน
ต้องดําเนินการส่งผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการท้ัง ๕ ท่านพิจารณา และให้
คณะกรรมการท้ัง ๕ ท่าน ลงนามในแบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ผนวก ก-๑๐ 
ถึง ผนวก ก-๑๔) และในแบบรับรองผลงานทางวิชาการ (ผนวก ก-๑๕) 

ค) เจ้าของผลงานนําแบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ผนวก ก-๑๐ ถึง ผนวก ก-๑๔)
และแบบรับรองผลงานทางวิชาการ (ผนวก ก-๑๕) ส่งให้ กกพ.รร.จปร. เพ่ือ กกพ.รร.จปร. 
จะไดเ้สนอขอแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการให้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๒) การขอรับการประเมินการสอน 
๒.๑ การยื่นขอรับการประเมินการสอน 

ก) ผู้รับการประเมินส่งแบบขอรับการประเมินความสามารถในการสอน (ผนวก ก-๑๖) 
ตามลําดับชั้นไปยัง สกศ. รร.จปร.  

ข) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน 
เม่ือผู้รับการประเมินได้รายงานตามลําดับชั้นถึง ผอ.สกศ.รร.จปร. แล้ว คณะกรรมการกลาง
สภาอาจารย์ฯ จะประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินความสามารถในการ
สอน ให้  ผอ.สกศ.รร.จปร. ลงนามในคําสั่ งแต่งตั้ ง โดยรายละเอียดในการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอน กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการสอน พ.ศ. ๒๕๕๖ สกศ. รร.จปร. (๓) 

๒.๒ การรายงานผลการประเมินการสอนของคณะกรรมการประเมินการสอน 
ก) คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอน จะทําการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร

หลักฐานตามแบบขอรับการประเมินความสามารถในการสอน และทําการประเมินคุณภาพ
การสอนในห้องเรียนอย่างน้อย ๒ ครั้ง ตามองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน โดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผนวก ก-๑๗) 

ข) คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอน สรุปผลการประเมินความสามารถในการ
สอน ตามแบบประเมินความสามารถในการสอนเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ (ผนวก ก-๑๘)
และเสนอต่อผู้อํานวยการส่วนการศึกษา ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังสิ้นภาคการศึกษาท่ีทําการ
ประเมิน  

ค) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอน สามารถใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงต่อ สกศ.รร.จปร. ภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีขอรับการประเมิน 

ง) กรณีท่ีผลการประเมินความสามารถในการสอนหมดอายุลงและต้องรับการประเมินใหม่       
ผู้ขอรับการประเมินต้องขอรับการประเมินใหม่ภายใน ๑ ปี แต่ให้ส่งผลการประเมินภายใน 
๒ สัปดาห์ หลังการสอบระหว่างภาคการศึกษาท่ีทําการประเมิน  

จ) ผลการประเมินสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อส่วนการศึกษาภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่วันท่ี
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีขอรับการประเมิน 

 



๑๑ 
 

บรรณานุกรม 
 

(๑) แนวทางการจัดทําเอกสารวิชาการ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๒) หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๖  
(๓) หลักเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสอน สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
 



แบบขอรับการพิจารณาและรับรองผลงานทางวิชาการ 
 
ยศ – นาม…………………………………………………………………..กอง.........………………….………………………… 
ตําแหน่ง………………………………….…………………………………………………..ดํารงตําแหน่งมาแล้ว………....ป ี
วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………………..…………………………….สาขา…………………………………… 
ขอเข้าดํารงตําแหน่ง …………………………………………..…………………………………………………………………... 
ข้อมูลการสอนย้อนหลัง  ๓  ปี 
 
 

ปีการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
วิชา หน่วยกิต สัดส่วนการสอน

คิดเป็นร้อยละ* 
วิชา หน่วยกิต สัดส่วนการสอน

คิดเป็นร้อยละ* 
       
       
       

 

หมายเหต ุ * การสอนท้ังรายวิชาคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีเคยใช้ในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 ๑. ……………………………………………… พ.ศ. ……     ตําแหน่ง…………… 
 ๒. ……………………………………………… พ.ศ. ……    ตําแหน่ง…………… 
 ๓. ……………………………………………… พ.ศ. ……    ตําแหน่ง…………… 
ประเภทของผลงานทางวิชาการท่ีขอรับการพิจารณาและรับรอง 

� ตําราวิชา……………………………………………………..รหัส…………………… 
หลักสูตร……………………ผู้จัดทําเคยสอนวิชานี้มาแล้วจํานวน……..ภาคการศึกษา 

�   หนังสือเรื่อง……………………………………….พิมพ์ครั้งท่ี…… พ.ศ. ….……….    
สํานักพิมพ์/หน่วยงาน………………………………………………………………… 

� บทความทางวิชาการ 
เรื่องท่ี ๑ …………………………………………………………………………………… 

  การพิมพ์เผยแพร่…………………………………………พ.ศ. ……….…… 
เรื่องท่ี ๒ …………………………………………………………………………………… 

  การพิมพ์เผยแพร่…………………………………………พ.ศ. ……….…… 
เรื่องท่ี ๓ ………………………………………………………………………………….. 

  การพิมพ์เผยแพร่…………………………………………พ.ศ. ……….…… 
เรื่องท่ี ๔ ………………………………………………………………………………….. 

  การพิมพ์เผยแพร่…………………………………………พ.ศ. ……….…… 
 
 
 



 �

 
� ผลงานวิจัยเรื่อง ………………………………………………………………………. 
    แหล่งอ้างอิง/เผยแพร่ ……………………………………………...พ.ศ. ……………. 
� ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน…………………………………………………….. 

  แหล่งอ้างอิง/เผยแพร…่………………………………………….. พ.ศ. …………….. 
                                                                            
                                                         ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                ลงชื่อ………………………………….ผู้จัดทํา 

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



แบบขอรับการพิจารณาและรับรองผลงานทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมในผลงาน 
 
ยศ – นาม…………………………………………………………………..กอง.........………………….………………………… 
ตําแหน่ง……………………………………………………………………………………..ดํารงตําแหน่งมาแล้ว………....ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด……………………………………………..……………………….สาขา…………………………………… 
ขอเข้าดํารงตําแหน่ง ……………………………………………..………………………………………………………………... 
 
ขอรับรองว่าข้อมูลการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการต่อไปนี้เป็นจริงทุกประการ 
[   ] บทความทางวิชาการ [   ] ตํารา [   ] หนังสือ [   ] งานวิจัย [   ] ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
เรื่อง ……………………………………………..……………………………………………………………………………………... 
มีผู้ร่วมงาน จํานวน………………………..คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี ้
 
 

ชื่อผู้ร่วมงาน/ตําแหน่ง/ท่ีอยู/่หมายเลขโทรศัพท์  
๑.  - บอกว่าร้อยละเท่าไร 

- บอกว่าทําอะไรบ้าง เช่น ผู้เสนอเค้าโครง 
ผู้ดําเนินการวิจัย ผู้วิเคราะห์ข้อมูล ผู้นําเสนอ 
ผลการวิจัย เป็นต้น 

๒.  - 
๓.  - 

 
 

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

             ( ………………………………..) 
                                                                      ผูเ้สนอผลงาน 
       ลงชื่อ…………………………………. 

             ( ………………………………..) 
                                                                       ผู้ร่วมงานคนท่ี ๑ 
       ลงชื่อ…………………………………. 

             ( ………………………………..) 
          ผู้ร่วมงานคนท่ี ๒ 

                                                                     ………../…………/………..  
          

                                                                            



แบบรายงานผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

 

๑. ผลงานทางวิชาการ ประเภท....................................................................................................................... 
 เรื่อง............................................................................................................................................................ 
๒. เจ้าของผลงาน (ยศ-นาม)............................................................................................................................ 
 ตําแหน่ง..............................................................................กอง................................................................. 
 ประวัติการศึกษา........................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................ 
  ............................................................................................................. 
 ประวัติการทํางาน............................................................................................................. 
  ............................................................................................................. 
  ............................................................................................................. 
 ผลงานอ่ืน ๆ  ............................................................................................................. 
  ............................................................................................................. 
  ............................................................................................................. 
๓. ข้อมูลท่ัวไป เก่ียวกับเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
๔. หัวข้อการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ ข้อ ๑๖) 
 ๔.๑ คุณลักษณะท่ัวไป 
   ๔.๑.๑............................................................................................................. 
   ๔.๑.๒............................................................................................................. 
 ๔.๒  คุณลักษณะเฉพาะ 
   ๔.๒.๑............................................................................................................. 
   ๔.๒.๒............................................................................................................ 
๕. คุณประโยชน์ของผลงานต่อ รร.จปร. หรือ ทบ. 
 ๕.๑………………………………………………………………………………………… 
 ๕.๒ ..................................................................................................................................... 
๖. เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนวิชา.............................................................................. 
 มีความ  ถูกต้องสมบูรณ์   ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 
 ตามเหตุผลดังนี้ (ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ ข้อ ๑๖.๒.๑) 
 ๖.๑........................................................................................................................ 
 ๖.๒....................................................................................................................... 
 ๖.๓....................................................................................................................... 
 ๖.๔....................................................................................................................... 
 ๖.๕....................................................................................................................... 
 

 



 ๒

 

 

๗.  ข้อมูลอ่ืน ๆ (ถ้ามี)........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................. 
๘. ผลการประเมินของคณะกรรมการพิจารณาฯ (ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ ข้อ ๑๗) 
 ๘.๑ .............................................................................คะแนนเต็ม...............คะแนน  ได.้..........คะแนน 
 ๘.๒ .............................................................................คะแนนเต็ม...............คะแนน  ได.้..........คะแนน 
 ๘.๓ .............................................................................คะแนนเต็ม...............คะแนน  ได.้..........คะแนน 
 ๘.๔ .............................................................................คะแนนเต็ม...............คะแนน  ได.้..........คะแนน 
 รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ได.้.............คะแนน  อยู่ในเกณฑ์.............................. 
 ใช้เป็นผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็น...........................................สกศ.รร.จปร. 
            ได้              ไม่ได ้
                          ....................................................ประธานคณะกรรมการ 
        (........................................) 
       ........................................................กรรมการ 
        (........................................) 
       ........................................................กรรมการ 
        (........................................) 
       ........................................................กรรมการ 
        (........................................) 
       ........................................................กรรมการ 
       (........................................) 



แบบกรอกประวัติย่อข้าราชการ 
๑. ยศ, ช่ือ  นามสกุล ...........................  ๒. ตําแหน่ง  อจ.สกศ.รร.จปร. 
๓. วัน, เดือน, ปีเกิด .............................    ๔. เกษียณอายุ ปี........... ๕. เหล่า / พรรค  .......... ๖. ทะเบียน .............. 
๗. หมายเลขประจําตัว  ....................... ๘. กําเนิด .............. 
๙. รับเงินเดือน  น. ...  ช้ัน ......  ( ............. บาท ) ๑๐. เงินเพ่ิม   - 
๑๑. ท่ีเกิด  .............. ๑๒. ท่ีอยู่ปัจจุบัน   .............. 
๑๓. รายการแสดงยศ 
       ยศ ว่าท่ี รต.หญิง รต. หญิง รท.หญิง รอ.หญิง พต. หญิง พท.หญิง พอ.หญิง 
วัน         
เดือน 

       

        ปี        
๑๔. การศึกษา  (ก่อนเข้ารับราชการ) 

รร. ช่ือสถานศึกษา คุณวุฒิ พ.ศ. 
รร.สามัญ    
รร.ทหาร    
วิทยาลัยหรืออาชีวะ    
มหาวิทยาลยั    
อ่ืน ๆ    
๑๕. การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว 
วปอ.รุ่น                                  พ.ศ. รร.เสธ.ทหาร รุ่น                                    พ.ศ. 

รร. ของ ทบ. รร. ของ ทร. 
วทบ. รุ่น                                                  พ.ศ. วทร. รุ่น                                                  พ.ศ. 
รร.สธ.ทบ. (หลักสตูรหลักประจํา) รุ่น พ.ศ. รร.นายทหารเรืออาวุโส รุ่น พ.ศ. 
หลักสตูรช้ันนายพัน เหล่า    รุ่น   พ.ศ.   รร.สธ.ทร. รุ่น พ.ศ. 
หลักสตูรช้ันนายร้อยเหล่า    รุ่น   พ.ศ.  รร.นายช่างกลช้ันสูง รุ่น พ.ศ. 
หลักสตูรช้ัน ผบ.มว. เหลา่ รุ่น พ.ศ. รร.นายนาวา นย. รุ่น พ.ศ. 
หลักสตูรช้ันนายสิบอาวุโส รุ่น พ.ศ. รร.นายทหารช้ันต้น รุ่น พ.ศ. 

รร. ของ ทอ. รร.พันจ่า (ช่ัวคราว) รุ่น พ.ศ. 
วทอ. รุ่น พ.ศ. รร.พันจ่าอาชีพ รุ่น พ.ศ. 
รร.สธ.ทอ. รุ่น พ.ศ. รร.จอ.ช้ันสูง รุ่น พ.ศ. 
รร.ผบ.ฝูง รุ่น พ.ศ. รร.จอ.อาชีพ รุ่น พ.ศ. 
รร.เฉพาะเหล่า เหล่า รุ่น พ.ศ. ๑๖. ความรู้พิเศษ 
รร.นทอ. ช้ัน ผบ.มว. รุ่น พ.ศ. -  
รร.จอ. ช้ันสูง รุ่น พ.ศ.  
รร.จอ.อาชีพ รุ่น พ.ศ.   
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗. การศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ 
 
 
 
 
๑๘. รายการแสดงการรับราชการ 

ตําแหน่ง วัน, เดือน, ป ี คําสั่ง / ป ี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

๑๙. รายการแสดงผลงานทางวิชาการท่ีเคยใช้ในการขอแต่งต้ัง 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- รองศาสตราจารย์ 
- ศาสตราจารย์ 
๒๐. ความประพฤติ 
        เรียบร้อยและอยู่ในระเบียบวินัยดีมาก 

รับรองถูกต้อง 
         (ลงนาม)    ยศ ชื่อ สกลุ 
                                  (                         ) 
        ตําแหน่ง                      ผอ.กองวิชาฯ  
                                 .........../.............../............... 

 



 

 
 

ความเห็นของ ผอ.(กองวิชาฯ).สกศ.รร.จปร. 
 

  (ยศ ชื่อ สกุล..........) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา........... จากมหาวิทยาลัย...........  
เม่ือ พ.ศ.......... ปริญญาโท สาขา............. จากมหาวิทยาลัย................  เม่ือ พ.ศ. ................. 
  (ยศ ชื่อ สกุล................) ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันท่ี .......................  ถึง ปัจจุบัน  
โดยได้ทําการสอน นนร. ในหลักสูตร..................... ของ (กองวิชาฯ เช่น กวล.สกศ.รร.จปร.) ทุกภาคการศึกษา
ของทุกปี ตลอดระยะเวลาของการเป็นอาจารย์ (ยศ ชื่อ สกุล................) ได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ 
และความวิริยะอุตสาหะทําให้บรรลุความสําเร็จในด้านงานทุกเรื่อง สําหรับคุณสมบัติประจําตัว (ยศ ชื่อ สกุล...)
เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี มีความประพฤติเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบสูง  มีจริยธรรม  และจิตวิญญาณของความ
เป็นครูท่ีดี  พยายามหาและเผยแพร่ความรู้อยู่เสมอ 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว (ยศ ชื่อ สกุล................) จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนและมี  ความเหมาะสม
สําหรับการดํารงตําแหน่ง  ผศ.สกศ.รร.จปร. ดังนั้น (กองวิชาฯ เช่น กวล.สกศ.รร.จปร.)  จึงขอเสนอให้               
(ยศ ชื่อ สกุล................) ดํารงตําแหน่ง  ผศ.สกศ.รร.จปร.  ต่อไป 
 
 
 

        พ.อ.  
             (..................................) 

                                                 ผอ(กองวิชาฯ).สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-สําเนาคู่ฉบับ- 
 
 
 

 
 

ความเห็นของ ผอ.(กองวิชาฯ).สกศ.รร.จปร. 
 

  (ยศ ชื่อ สกุล...........) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา........... จากมหาวิทยาลัย...........  
เม่ือ พ.ศ.......... ปริญญาโท สาขา............. จากมหาวิทยาลัย................  เม่ือ พ.ศ. ................. 
  (ยศ ชื่อ สกุล................) ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันท่ี .......................  ถึง ปัจจุบัน  
โดยได้ทําการสอน นนร. ในหลักสูตร..................... ของ (กองวิชาฯ เช่น กวล.สกศ.รร.จปร.) ทุกภาคการศึกษา
ของทุกปี ตลอดระยะเวลาของการเป็นอาจารย์ (ยศ ชื่อ สกุล................) ได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ 
และความวิริยะอุตสาหะทําให้บรรลุความสําเร็จในด้านงานทุกเรื่อง สําหรับคุณสมบัติประจําตัว (ยศ ชื่อ สกุล)
เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี มีความประพฤติเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบสูง  มีจริยธรรม  และจิตวิญญาณของความ
เป็นครูท่ีดี  พยายามหาและเผยแพร่ความรู้อยู่เสมอ 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว (ยศ ชื่อ สกุล................) จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนและมี  ความเหมาะสม
สําหรับการดํารงตําแหน่ง  ผศ.สกศ.รร.จปร. ดังนั้น (กองวิชาฯ เช่น กวล.สกศ.รร.จปร.)  จึงขอเสนอให้               
(ยศ ชื่อ สกุล................) ดํารงตําแหนง่  ผศ.สกศ.รร.จปร.  ต่อไป 
 
 
 

        พ.อ.  
             (..................................) 
             ผอ(กองวิชาฯ).สกศ.รร.จปร. 

 
 
 

................................................ร่าง/ตรวจ.................................... 
...............................................พิมพ์/ทาน.................................... 
........................................................ตรวจ.................................... 
........................................................ตรวจ.................................... 
........................................................ตรวจ.................................... 

 



 

 
 

ความเห็นของ ผอ.สกศ.รร.จปร. 
 

  (ยศ ชื่อ สกุล................) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา..................... จาก
มหาวิทยาลัย..................... เม่ือ พ.ศ. ............ ปริญญาโท สาขา.............. จากมหาวิทยา...................... เม่ือ 
พ.ศ. ............. ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารตั้งแต่ วันท่ี.............................ถึง ปัจจุบัน 
  ตลอดระยะเวลารับราชการเป็นอาจารย์ใน สกศ.รร.จปร. (ยศ ชื่อ สกุล................) เป็นผู้มี
ระเบียบวินัยดี มีความประพฤติเรียบร้อย และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ นอกเหนือจากภารกิจหลักในการสอน นนร. ในหลักสูตร..................... ของ(กองวิชาฯเช่น        
กวล.สกศ.รร.จปร.) ยังได้ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ภายในกองวิชาด้วยความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะ 
ทําให้ผลงานบรรลุความสําเร็จในทุกเรื่อง สําหรับคุณสมบัติประจําตัว (ยศ ชื่อ สกุล................) เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม และจิตวิญญาณของความเป็นครูท่ีดี พยายามหาและเผยแพร่ความรู้     อยู่เสมอ 
  สกศ.รร.จปร. พิจารณาแล้วเห็นว่า (ยศ ชื่อ สกุล................) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ปฏิบัติ
หน้า ท่ีราชการมาด้วยความขยันหม่ันเ พียร มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมท่ีจะดํารงตํ าแหน่ ง                 
ผศ.สกศ.รร.จปร.  เป็นอย่างยิ่ง 
 
 
 

         พล.ต.          

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

                                                                         ผอ.สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-สําเนาคู่ฉบับ- 
 
 

 
 

ความเห็นของ ผอ.สกศ.รร.จปร. 
 

  (ยศ ชื่อ สกุล................) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา..................... จาก
มหาวิทยาลัย..................... เม่ือ พ.ศ. ............ ปริญญาโท สาขา.............. จากมหาวิทยา...................... เม่ือ 
พ.ศ. ............. ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารตั้งแต่ วันท่ี…………ถึง ปัจจุบัน 
  ตลอดระยะเวลารับราชการเป็นอาจารย์ใน สกศ.รร.จปร. (ยศ ชื่อ สกุล................)  เป็นผู้มี
ระเบียบวินัยดี มีความประพฤติเรียบร้อย และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ นอกเหนือจากภารกิจหลักในการสอน นนร. ในหลักสูตร..................... ของ(กองวิชาฯเช่น        
กวล.สกศ.รร.จปร.) ยังได้ปฏบิัติภารกิจอ่ืน ๆ ภายในกองวิชาด้วยความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะ 
ทําให้ผลงานบรรลุความสําเร็จในทุกเรื่อง สําหรับคุณสมบัติประจําตัว (ยศ ชื่อ สกุล................)  เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม และจิตวิญญาณของความเป็นครูท่ีดี พยายามหาและเผยแพร่ความรู ้    อยู่เสมอ 
  สกศ.รร.จปร. พิจารณาแล้วเห็นว่า (ยศ ชื่อ สกุล................) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการมาด้วยความขยันหม่ันเพียร มีความรู้ความสามารถเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่ง ผศ.สกศ.รร.จปร.  
เป็นอย่างยิ่ง 
 
 
 

         พล.ต.          

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

                                                                         ผอ.สกศ.รร.จปร. 
 

 

................................................ร่าง/ตรวจ.................................... 
...............................................พิมพ์/ทาน.................................... 
........................................................ตรวจ.................................... 
........................................................ตรวจ.................................... 
........................................................ตรวจ.................................... 



 

 

 
 

ความเห็นของ ผบ.รร.จปร. 
 

  (ยศ ชื่อ สกุล.......... ..... .) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา............. ..... . จาก
มหาวิทยาลัย...................เม่ือ พ.ศ. ................. ปริญญาโท สาขา..................... จากมหาวิทยาลัย..................เม่ือ 
พ.ศ. .................... ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารตั้งแต่ วันท่ี  ......................................ถึง ปัจจุบัน 

 (ยศ ชื่อ สกุล................) เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ของ (กอง
วิชาฯ เช่น กวล.สกศ.รร.จปร.) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ........ ปี  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะอุตสาหะ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ นนร. เป็น
ผู้มีระเบียบวินัยดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตวิญญาณของความเป็นครูท่ีดี พยายามหาและเผยแพร่ความ
รู้อยู่เสมอ มุ่งม่ันท่ีจะให้ นนร. มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า (ยศ ชื่อ สกุล................) มีความ
เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่ง ผศ.สกศ.รร.จปร. ทุกประการ 
 
 
 

          พล.ท. 

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

              ผบ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-สําเนาคู่ฉบับ- 
 
 

 
 

ความเห็นของ ผบ.รร.จปร. 
 

  (ยศ ชื่อ สกุล........) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา...... จากมหาวิทยาลัย...................
เม่ือ พ.ศ. ................. ปริญญาโท สาขา..................... จากมหาวิทยาลัย..................เม่ือ พ.ศ. .................... ได้รับ
การบรรจุเข้ารับราชการทหารตั้งแต่ วันท่ี  ......................................ถึง ปัจจุบัน 

 (ยศ ชื่อ สกุล................) เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ของ (กอง
วิชาฯ เช่น กวล.สกศ.รร.จปร.) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ........ ปี  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะอุตสาหะ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ นนร. เป็น
ผู้มีระเบียบวินัยดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตวิญญาณของความเป็นครูท่ีดี พยายามหาและเผยแพร่ความ
รู้อยู่เสมอ มุ่งม่ันท่ีจะให้ นนร. มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า (ยศ ชื่อ สกุล................) มีความ
เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่ง ผศ.สกศ.รร.จปร. ทุกประการ 
 
 
 

          พล.ท. 

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

              ผบ.รร.จปร. 
 

 

................................................ร่าง/ตรวจ.................................... 
...............................................พิมพ์/ทาน.................................... 
........................................................ตรวจ.................................... 
........................................................ตรวจ.................................... 
........................................................ตรวจ.................................... 

 
 
 

 



บัญชีสรุปรายละเอียดขอแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ยศ-ชื่อ 
หมายเลขประจําตัว 

ตําแหน่งปัจจุบัน ขอแต่งตั้งเป็น 

เงินเดือน 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

เวลาสอน 

รวม 

ผลงาน 
ทางวิชาการ
(ได้รับการ

รับรองแล้ว) 
น. ชั้น/ป ี ตั้งแต่ ถึง 

(ยศ ชื่อ สกุล................)  
(เลขประจําตัวข้าราชการ) 

อจ.สกศ.รร.จปร. ผศ.สกศ.รร.จปร. ๓ .................. 

ปริญญาตรี 
-........................... 

ปริญญาโท 
- ........................... 

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

 
                  รับรองถูกต้อง 
 

                                 (ยศ ชื่อ สกุล................)      
                                                       (                       ) 
                               อจ.สกศ..รร.จปร. 
                                   
 

                    
               
 
   



บัญชีรายชื่อ ผู้แทน รร.จปร.และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ทบ.เพ่ือพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการ  
 เรื่อง “...................................................” 

ของ (ยศ ชื่อ สกุล................) 
 

๑. พ.อ..................... ผู้แทน รร.จปร. 
ตําแหน่ง      ..................................... 

          คุณวุฒ ิ  ......................................... 

สถานท่ีทํางาน ...................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน      ...................................... 

    
๒. (คณะกรรมการตรวจจากภายนอกหน่วย ท่ีเจ้าของผลงานเสนอชื่อ)  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ตําแหน่ง      ......................................... 
คุณวุฒ ิ  ......................................... 
สถานท่ีทํางาน .........................................  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน .......................................... 
 
 
       รับรองถูกต้อง 
 
                  (ยศ ชื่อ สกุล................) 
                                            (                        ) 
              อจ.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อ ผู้แทน รร.จปร.และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ทบ.เพ่ือพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการ  
 เรื่อง “...................................................” 

ของ (ยศ ชื่อ สกุล................) 
 

๑. พ.อ..................... ผู้แทน รร.จปร. 
ตําแหน่ง      ..................................... 

          คุณวุฒ ิ  ......................................... 

สถานท่ีทํางาน ...................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน      ...................................... 

    
๒. (คณะกรรมการตรวจจากภายนอกหน่วย ท่ีเจ้าของผลงานเสนอชื่อ)  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ตําแหน่ง      ......................................... 
คุณวุฒ ิ  ......................................... 
สถานท่ีทํางาน .........................................  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน .......................................... 
 
 
       รับรองถูกต้อง 
 
                  (ยศ ชื่อ สกุล................) 
                                            (                        ) 
              อจ.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการของ (ยศ ชื่อ สกุล................) 

ลําดับ รายการประเมินค่า ดีเด่น ดีมาก ด ี พอใช้ ยังไม่พอใช ้ คําอธิบายเพิ่มเติม 
๑ ความถูกต้องทางวิชาการ       
๒ ความดีเด่นทางวิชาการ       
๓ ความสามารถในการแต่ง/แปล/เรียบเรียง       
๔ ประโยชน์ทางวิชาการ 

ตรงตามสาขาที่ขอเสนอ 
      

๕ รูปแบบและลักษณะของผลงาน       
๖ คุณค่าทางวิชาการ       
 สรุปผลการประเมิน       

 
                     พ.อ. ................................................................................. ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ       

                                                                                 (หมายเหตุ ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ) 
(                    ) 
............................. 

............/……………../………………. 

 

 

 

 



 

แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการของ (ยศ ชื่อ สกุล................) 

ลําดับ รายการประเมินค่า ดีเด่น ดีมาก ด ี พอใช้ ยังไม่พอใช ้ คําอธิบายเพิ่มเติม 
๑ ความถูกต้องทางวิชาการ       
๒ ความดีเด่นทางวิชาการ       
๓ ความสามารถในการแต่ง/แปล/เรียบเรียง       
๔ ประโยชน์ทางวิชาการ 

ตรงตามสาขาที่ขอเสนอ 
      

๕ รูปแบบและลักษณะของผลงาน       
๖ คุณค่าทางวิชาการ       
 สรุปผลการประเมิน       

 
               รศ. .................................................................................. ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ 

                                                                      (หมายเหตุ กรรมการตรวจจากภายนอกหน่วย ที่เจ้าของผลงานเสนอชื่อ) 
 

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

............/……………../………………. 

 

 

 



 

แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการของ (ยศ ชื่อ สกุล................) 

ลําดับ รายการประเมินค่า ดีเด่น ดีมาก ด ี พอใช้ ยังไม่พอใช ้ คําอธิบายเพิ่มเติม 
๑ ความถูกต้องทางวิชาการ       
๒ ความดีเด่นทางวิชาการ       
๓ ความสามารถในการแต่ง/แปล/เรียบเรียง       
๔ ประโยชน์ทางวิชาการ 

ตรงตามสาขาที่ขอเสนอ 
      

๕ รูปแบบและลักษณะของผลงาน       
๖ คุณค่าทางวิชาการ       
 สรุปผลการประเมิน       

 
               พ.อ.  ............................................................................................  ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ 

(                  ) 
ผอ.กอง ยศ.ทบ. 

............/……………../………………. 

 

 

 

 



แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการของ (ยศ ชื่อ สกุล................) 

ลําดับ รายการประเมินค่า ดีเด่น ดีมาก ด ี พอใช้ ยังไม่พอใช ้ คําอธิบายเพิ่มเติม 
๑ ความถูกต้องทางวิชาการ       
๒ ความดีเด่นทางวิชาการ       
๓ ความสามารถในการแต่ง/แปล/เรียบเรียง       
๔ ประโยชน์ทางวิชาการ 

ตรงตามสาขาที่ขอเสนอ 
      

๕ รูปแบบและลักษณะของผลงาน       
๖ คุณค่าทางวิชาการ       
 สรุปผลการประเมิน       

 
               พ.อ.  ............................................................................................  ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ 

(                     ) 
ผอ.กอง ยก.ทบ. 

............/……………../………………. 

 

 

 

 

 



แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการของ (ยศ ชื่อ สกุล................) 

ลําดับ รายการประเมินค่า ดีเด่น ดีมาก ด ี พอใช้ ยังไม่พอใช ้ คําอธิบายเพิ่มเติม 
๑ ความถูกต้องทางวิชาการ       
๒ ความดีเด่นทางวิชาการ       
๓ ความสามารถในการแต่ง/แปล/เรียบเรียง       
๔ ประโยชน์ทางวิชาการ 

ตรงตามสาขาที่ขอเสนอ 
      

๕ รูปแบบและลักษณะของผลงาน       
๖ คุณค่าทางวิชาการ       
 สรุปผลการประเมิน       

 
               พ.อ.  ............................................................................................  ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ 

(                         ) 
ผอ.กอง กพ.ทบ. 

............/……………../………………. 

 

 

 



 

 
 

รับรองผลงานทางวิชาการ  (ยศ ชื่อ สกุล................) 
 

  คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยเรื่อง  “.....................” ของ       
(ยศ ชื่อ สกุล................) ตําแหน่ง  อจ.สกศ.รร.จปร. เรียบร้อยแล้ว  มีความเห็นว่า  ผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าว  เป็นผลงานวิชาการท่ีมีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์  มีคุณค่าทางวิชาการสามารถนําไปใช้อ้างอิง           
ในการศึกษาวิจัย  ประกอบการสอนให้กับนักเรียนนายร้อย  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  หรือกิจกรรม
ทางวิชาการอ่ืน  ๆ  นอกจากนี้  ยังมีประโยชน์ต่อกองทัพบกในการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์  
อันดีกับชุมชน 
 

   ให้ไว้     ณ     วันท่ี .......................เดือน................ป.ี.............. 
 
 

       พ.อ.           กรรมการ 
                   (                             ) 
               ผอ.กอง  กพ.ทบ. 
       พ.อ.           กรรมการ 
          (                             ) 
               ผอ.กอง  ยก.ทบ. 
       พ.อ.           กรรมการ 
                    (                             ) 
                                                                       ผอ.กอง  ยศ.ทบ. 
       พ.อ.                         กรรมการ 
                              (                              ) 
                                                      ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
       พ.อ.                       กรรมการ 
           (                           ) 
                                                       กรรมการตรวจจากภายนอกหน่วย ท่ีเจ้าของผลงานเสนอชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 



-สําเนาคู่ฉบับ- 
 
 

 
 

รับรองผลงานทางวิชาการของ  (ยศ ชื่อ สกุล................) 
 

  คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยเรื่อง  “.....................” ของ       
พ.ท.หญิง ............................ตําแหน่ง  อจ.สกศ.รร.จปร. เรียบร้อยแล้ว  มีความเห็นว่า  ผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าว  เป็นผลงานวิชาการท่ีมีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์  มีคุณค่าทางวิชาการสามารถนําไปใช้อ้างอิง           
ในการศึกษาวิจัย  ประกอบการสอนให้กับนักเรียนนายร้อย  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  หรือกิจกรรม
ทางวิชาการอ่ืน  ๆ  นอกจากนี้  ยังมีประโยชน์ต่อกองทัพบกในการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ ์ 
อันดีกับชุมชน 
 

   ให้ไว้     ณ     วันท่ี .......................เดือน................ป.ี.............. 
 
 

       พ.อ.           กรรมการ 
                   (                             ) 
               ผอ.กอง  กพ.ทบ. 
       พ.อ.           กรรมการ 
          (                             ) 
               ผอ.กอง  ยก.ทบ. 
       พ.อ.           กรรมการ 
                    (                             ) 
                                                                       ผอ.กอง  ยศ.ทบ. 
       พ.อ.                         กรรมการ 
                              (                              ) 

                                                                                                        
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

 

       พ.อ.                       กรรมการ 
           (                           ) 
                                              กรรมการตรวจจากภายนอกหน่วย ท่ีเจ้าของผลงานเสนอชื่อ 
 
 



 
 

 

................................................ร่าง/ตรวจ.................................... 
...............................................พิมพ์/ทาน.................................... 
........................................................ตรวจ.................................... 
........................................................ตรวจ.................................... 
........................................................ตรวจ.................................... 

 



แบบขอรับการประเมินความสามารถในการสอน 

 
ยศ – นาม………………………………………………………….………..กอง…..…………………….………………………… 
ตําแหน่ง……………………………………………………………………………………..ดํารงตําแหน่งมาแล้ว………....ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด……………………………………………………………….…….สาขา…………………………………… 
ขอเข้าดํารงตําแหน่ง ………………………………….…วิชาท่ีขอรับการประเมิน……………………รหัสวิชา……… 
 
๑.  ปริมาณชั่วโมงการสอน ข้อมูลการสอนย้อนหลัง ๕ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน (ไม่รวมภาค
การศึกษาท่ีขอรับการประเมิน) 

ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

วิชา หน่วยกิต ปริมาณ 
ช่ัวโมงการสอน 

วิชา หน่วยกิต ปริมาณ 
ช่ัวโมงการสอน 

       
       

 

๒.  งานทางวิชาการอ่ืน ๆ เช่น งานโครงการพิเศษ อาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาภายนอก ท่ี
ปรึกษาหรือวิทยากร งานเอกสารหรือหนังสือ  คณะกรรมการ คณะทํางานด้านวิชาการหรือฝ่าย
อํานวยการ  โดยออกคําสั่ง  สกศ.รร.จปร. ข้ึนไป (โปรดบอกรายละเอียดลักษณะงานซึ่งได้ปฏิบัติใน
แต่ละปีการศึกษา ย้อนหลัง ๒ ปี และในปีท่ีขอรับการประเมิน  พร้อมหลักฐานคําสั่งต่าง ๆ) 
 
ปีการศึกษา ลักษณะงาน หลักฐาน 

   
   
 
 ๓. ตารางกําหนดการสอนวิชาท่ีขอรับการประเมินการสอน 

วิชา..................................................................รหัสวิชา.............................................. 
ครั้งท่ี วันท่ี เนื้อหาวิชา เริ่มสอนเวลา สอนเสร็จเวลา สถานท่ีทําการสอน 
      
      

                                     
 
                     ขอรับรองว่าเป็นความจรงิทุกประการ 
 
                                  ลงชื่อ………………………………….ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                   (                         ) 
                                                     ………../…………/………..                                                                         

 



แบบประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 

๑. ช่ือผู้รับการประเมิน     กอง                     
 วิชา   รหัสวิชา  ภาคการศึกษาท่ี         ปีการศึกษา     
๒. ผู้ประเมินเป็นคณะกรรมการพิจารณาความสามารถในการสอนตามคําสั่ง  สกศ.รร.จปร. ท่ี  /      ลงวันท่ี  
๓. คําช้ีแจง 

๓.๑ แบบประเมินคุณภาพการสอนท่ีกําหนดนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความสามารถในการสอน  สําหรับผู้ขอ 
 ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ผศ.  รศ. และ  ศ.สกศ.รร.จปร.  
๓.๒ คณะกรรมการพิจารณาความสามารถในการสอน  เป็นผู้ประเมินตามรายการท่ีกําหนดจากข้อมูล ท่ีประเมินได้ใน 
 ห้องเรียน  และจากข้อมูลแหล่งอ่ืน ๆ เช่น  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกอง การสอบถาม  
 ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือแบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักเรียนนายร้อย  เป็นต้น 
๓.๓ รายการประเมินคุณภาพการสอนมีท้ังหมด ๑๒ ข้อ  โดยทุกข้อมีคะแนนเท่ากันหมด  และระดับคะแนนของการ 
 ประเมินแต่ละข้อมี  ๕  ระดับคะแนน  ดังนี้   
  ระดับคะแนน ๕ = มากท่ีสุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = น้อย  และ  ๑ = น้อยท่ีสุด 
๓.๔ ผู้ประเมิน  ทําการประเมินคุณภาพการสอน  โดยทําเครื่องหมาย  x  ลงในช่องระดับคะแนนตามรายการท่ีกําหนดไว้ 

ลําดับ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ มีความรู้ถูกต้องในเนื้อหาวิชาท่ีสอน      
๒ ตรงต่อเวลาในการเข้าสอนและเลกิสอน      
๓ สอนตรงตามกําหนดการสอน      
๔ มีการเตรียมการสอน      
๕ มีความสามารถในการสอนให้เข้าใจเนื้อหาวิชา      
๖ ใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนอย่างเหมาะสม      
๗ เปิดโอกาสให้  นักเรียนนายร้อยแสดงความคดิเห็นและซักถามปัญหา      
๘ รักษาระเบียบวินัยในห้องเรยีน      
๙ แต่งกายถูกต้องเรียบร้อย        
๑๐ มีลักษณะของความเป็นคร ู      
๑๑ การวัดผลมีความเหมาะสม      
๑๒ การประเมินผลมคีวามเหมาะสม      

รวมคะแนนคณุภาพการสอน  =                   คะแนน 
หมายเหตุ    คะแนนคุณภาพการสอนท่ีสามารถใช้ขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้องไม่น้อยกว่า ๔๐ คะแนน   
        จากคะแนนเต็ม  ๖๐  คะแนน 



แบบประเมินความสามารถในการสอน  เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
(สําหรับคณะกรรมการ) 

 
เพ่ือประเมินความสามารถในการสอนของ         กอง                    
ซึ่งเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการระดับ   [   ]  ผศ.  [   ]  รศ.  [   ]  ศ.  
                            
๑.  องค์ประกอบหลักของการประเมินคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ๑.๑  ปริมาณชั่วโมงการสอนได ้               คะแนน 
 ๑.๒  คุณภาพการสอนได้                 คะแนน 
 ๑.๓  งานทางวิชาการอ่ืน ๆ ได ้                คะแนน 
  รวมคะแนนท้ังหมดได้                 คะแนน 
๒.  ผลการประเมิน [   ]  ผ่าน  [   ]  ไม่ผ่าน 
 
 ลงชื่อ                  ประธานกรรมการ 
  (   ) 
 ลงชื่อ                  กรรมการ 
  (   ) 
 ลงชื่อ                  กรรมการ 
  (   ) 
 ลงชื่อ                  กรรมการ 
  (   ) 
 ลงชื่อ                  กรรมการ 
  (   ) 
 
 



 
 

( สําเนา ) 
 

ขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย   

สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

    
 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และผูชวยศาสตราจารย โรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๒ ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยความเห็นชอบของสภากลาโหม  
ในการประชุมสภากลาโหม  ครั้งที ่๘/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓” 
 ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวย
ศาสตราจารย โรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๒ 
 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับน้ี หรือซึ่งขัด 
หรือแยงกับขอบังคับน้ี  ใหใชขอบังคับน้ีแทน 
 ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 
  ๔.๑ “สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายความวา โรงเรียนทหาร 
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยโรงเรียนทหาร สถาบัน วิทยาลัย โรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่นในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ที่ใหการศึกษา หรือจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา 
  ๔.๒ “ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงศาสตราจารย เกียรติคุณ 
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย ในอัตราของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ตามขอบังคับน้ี 
  ๔.๓ “ผลงานทางวิชาการ” หมายความวา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน  
หนังสือ บทความทางวิชาการ ตํารา ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ขอ ๕ บุคคลที่สมควรจะไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
  ๕.๑ ผูชวยศาสตราจารย 
   ตองดํารงยศไมตํ่ากวา พันตร ีนาวาตร ีหรือนาวาอากาศตร ีเปนผูที่ไดรับปริญญาตรี
หรือเทียบเทาข้ึนไป ในวิชาที่มีการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่เปนประโยชนตอทางราชการ ทั้งไดแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอน โดยมีระยะเวลา
สอนหรืออํานวยการสอนหลังสุดตอเน่ืองกัน กอนที่จะไดรับการแตงต้ังเปนผูชวยศาสตราจารยสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม  ดังน้ี 
   ๕.๑.๑ ผูมีวุฒิการศึกษาปริญญาตร ีหรือเทียบเทา ไมนอยกวา  ๖  ป 
   ๕.๑.๒ ผูมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเทา ไมนอยกวา  ๓  ป 
   ๕.๑.๓ ผูมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก หรือเทียบเทา ไมนอยกวา  ๑  ป 
 

/ ๕.๒  ... 



- ๒ - 
 
  ๕.๒ รองศาสตราจารย 
   ตองดํารงยศไมตํ่ากวา พันโท นาวาโท หรือนาวาอากาศโท เปนผูที่ไดรับปริญญาตรี
หรือเทียบเทาข้ึนไป ในวิชาที่มีการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่เปนประโยชนตอทางราชการโดยไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงต้ังเปนผูชวยศาสตราจารย
มาแลว ทั้งไดแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอน และเปนผูดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาว โดยมีระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนหลังสุดตอเน่ืองกัน
มาแลวไมนอยกวา ๓ ป กอนที่จะไดรับการแตงต้ังเปนรองศาสตราจารยสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 
  ๕.๓ ศาสตราจารย 
   ตองดํารงยศไมตํ่ากวา พันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก รับเงินเดือน 
ไมตํ่ากวาระดับ น.๔  ช้ัน ๕  เปนผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไป  ในวิชาที่มีการสอนในสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม และมีผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอทางราชการ โดยไมซ้ํากับผลงาน 
ที่ไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงต้ังเปนผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย มาแลว ทั้งไดแสดง
ความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอน และเปนผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ปฏิบัติหนาที่ 
ในตําแหนงดังกลาว โดยมีระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนหลังสุดตอเน่ืองกันมาแลวไมนอยกวา ๒ ป  
กอนที่จะไดรับการแตงต้ังเปนศาสตราจารยสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 
   ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวา ๑ ป  และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่กอประโยชนแกทางราชการโดยไมซ้ํากับผลงานที่เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงต้ังผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ทั้งไดแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอนโดยตอเน่ือง  
 ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย อัตราเงินเดือน ระดับ น.๖  ได   
  ๕.๔ ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
   ตองเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย และไดทําคุณประโยชนตอทางราชการ 
ที่สมควรยกยอง ซึ่งไดพนตําแหนงไปโดยมิใชเน่ืองจากการกระทําความผิด ใหแตงต้ังเปนศาสตราจารยเกียรติ
คุณสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม  เพื่อเปนเกียรติตลอดไป 
 ขอ ๖ การนับระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนตามความในขอ ๕  ใหนับชนวัน แตในกรณี 
ที่ระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนไมตอเน่ืองกัน เพราะไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรูในวิชาที่สอนอยู  
หรือไปดูกิจการที่เปนประโยชนแกการศึกษาของแตละสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม เมื่อกลับมา
ประจําทําการสอนหรืออํานวยการสอนในวิชาที่ทําการสอนหรืออํานวยการสอนอยูเดิม ยอมใหนับระยะเวลาสอน
หรืออํานวยการสอนตอเน่ืองกันได แตไมนับเวลาที่ไปศึกษา หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการดังกลาวให
เปนเวลาสอนหรืออํานวยการสอน และถาหากไดรับปริญญาสูงข้ึน เปนเหตุใหเวลาสอนในระยะแรกกอนไป
เพียงพอแกการพิจารณาแตงต้ังเปนผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย สถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม แลวก็ตาม ผูน้ันจะตองทําการสอนหรืออํานวยการสอนในวิชาเดิมในระยะหลังตอเน่ืองกนั
อีกไมนอยกวา ๑ ป 
 ขอ ๗ การแตงต้ังผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สถาบันการศึกษา 
สังกัดกระทรวงกลาโหม จะแตงต้ังใหครบตามจํานวนหรือครบวิชาที่กําหนดไวหรือไมก็ได และในบางวิชาอาจจะ
แตงต้ังผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม  มากกวา 
๑ นายก็ได แตจํานวนรวมตองไมเกินที่กําหนดไวในอัตราของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมน้ัน ๆ 
 

/ ขอ ๘  ... 
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 ขอ ๘ ให กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปนผูอนุมัติ
แตงต้ังผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม และเปนผูเสนอ 
ผูมีคุณสมบัติครบถวนดังระบุไวใน ๕.๓, ๕.๔ และขอ ๖ เพื่อแตงต้ังเปนศาสตราจารย และศาสตราจารยเกียรติคุณ  
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม  ตอไป 
 ขอ ๙ ศาสตราจารย และศาสตราจารยเกียรติคุณ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม   
จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังข้ึน 
 ขอ ๑๐ การแตงต้ังเปนกรณีพิเศษ ในกรณีที่มีเหตุผล และความจําเปนอยางย่ิง สถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหมอาจเสนอขออนุมัติแตงต้ังผูที่ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอาจารยผูชวย อาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตางไป
จากที่กําหนดไว แตจะตองดํารงยศ และรับเงินเดือนตรงตามตําแหนงที่จะรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนได  
เชน ขอเสนอแตงต้ังอาจารยผูชวย หรืออาจารย ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย  โดยที่ 
ผูน้ันมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน ทั้งน้ีผูไดรับการเสนอแตงต้ังจะตองมีความรู ความสามารถสูง  
และมีผลงานทางวิชาการดีเดนเปนพิเศษ สวนวิธีการเสนอแตงต้ัง ใหดําเนินการตามขอ ๘ และขอ ๙  
หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังเพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกันใหกองบัญชาการกองทัพไทยกําหนด 
 ขอ ๑๑ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ  
ศาสตราจารย หรือไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย ใหมีสิทธิใช 
ตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับประกอบยศทหารและคํานําหนานาม เพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป และการใช
ตําแหนงวิชาการเปนเรื่องเฉพาะตัวของผูดํารงตําแหนง เมื่อประสงคจะใชในการลงช่ือของตนใหใชเรียง
ตามลําดับกอนหลัง  ดังน้ี 
  ๑๑.๑ ยศ 
  ๑๑.๒ ตําแหนงทางวิชาการ 
  ๑๑.๓ บรรดาศักด์ิ ฐานันดรศักด์ิ หรือคํานําหนานามสตรีที่ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและมีสิทธิใชคํานําหนานามน้ันตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของทางราชการ 
  สิทธิการใชตําแหนงทางวิชาการตามวรรคหน่ึง ใหผูที่เคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย
เกียรติคุณ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย โรงเรียนทหาร มีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการ 
ตามขอบังคับน้ี 
 ขอ ๑๒ การใชตําแหนงทางวิชาการประกอบยศทหารและคํานําหนานามอยางอื่นตามขอ ๑๑  
อาจใชอักษรยอ  ดังน้ี 
  ๑๒.๑ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ.(เกียรติคุณ) 
  ๑๒.๒ ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ. 
  ๑๒.๓ รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ. 
  ๑๒.๔ ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ. 
 

 
/ ขอ ๑๓  ... 
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 ขอ ๑๓ ผูที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวย
ศาสตราจารย และบรรดาสิทธิอื่นใดที่ไดรับอยูเดิมตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย โรงเรียนทหาร ในวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับใหยังคงมีผลใชบังคับ 
ไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี 
 ขอ ๑๔ ใหผูบัญชาการทหารสูงสุดรักษาการตามขอบังคับน้ี และมีอํานาจกําหนดระเบียบ 
เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับน้ี 
 
 ประกาศ        ณ        วันที่         ๒๐            ตุลาคม          พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 (ลงช่ือ)   พลเอก ประวิตร    วงษสุวรรณ 

   ( ประวิตร    วงษสุวรรณ ) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

 
 
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใชขอบังคับน้ี คือ ปรับปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย โรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๒ โดยที่เปนการสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของกระทรวงกลาโหม ใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน เน่ืองจาก
ปจจุบันสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ใหการศึกษาหรือจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา 
ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป เชน วิทยาลัยพยาบาล
ของเหลาทัพตาง ๆ เปนตน แตสถาบันการศึกษาดังกลาวยังไมมีตําแหนงทางวิชาการแตอยางใด เน่ืองจาก
ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และผูชวยศาสตราจารย โรงเรียนทหาร 
พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบันกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการเฉพาะสําหรับโรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ทําให
อาจารยประจําสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ไมไดรับสิทธิในการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ และมีผลใหสถาบันการศึกษาดังกลาวไมอยูในเกณฑมาตรฐานตามเกณฑการรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงสมควรกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการครอบคลุมถึง
สถาบันการศึกษาอื่นของกระทรวงกลาโหมที่ใหการศึกษาหรือจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา นอกจากน้ี
ยังสมควรใหผูไดรับตําแหนงทางวิชาการมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการประกอบยศทหารและคํานําหนานาม 
เพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป  โดยการใชตําแหนงทางวิชาการเปนเรื่องเฉพาะตัวของผูดํารงตําแหนงเมื่อประสงค
จะใชในการลงช่ือของตน  จึงจําเปนตองออกขอบังคับน้ี 
 
 



แบบฟอร์มที่ ๑ การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : กวล.สกศ.รร.จปร. 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํา
รับรอง 

เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศและ
ช่วยเหลือประชาชน 

   การขอตําแหน่งทางวิชาการของ 
อาจารย์ สกศ.รร.จปร.  

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ 
 
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่

พึงประสงค์ของ ทบ.) 
แผนที่ ๑ องค์ความรู้ที่จําเป็น : ลําดับขั้นตอนในการขอตําแหน่งทางวิชาการ  

                        : หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ สกศ. รร.จปร.  
                        : หลักเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสอน พ.ศ.๒๕๕๖ สกศ. รร.จปร.   

 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ลําดับขั้นตอนในการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ยังไม่เคยมีการจัดทําขึ้น 
 ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : 
 



หน้า ๑ 
 

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : กวล.สกศ.รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน 
องค์ความรู้ที่จําเป็น : ลําดับขั้นตอนในการขอตําแหน่งทางวิชาการ  
                        : หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ สกศ. รร.จปร.  
                        : หลักเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสอน พ.ศ.๒๕๕๖ สกศ. รร.จปร.   
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู้ 
-  ลําดับขั้นตอนในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
- ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- การสืบค้นความรู้จากผู้มีประสบการณ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

ม.ค.- ก.พ. 
๕๘ 

จํานวนสมาชิก
ของ KM team 

๓ คน KM team - ฐานความรู ้ - กวล.ฯ ๑,๒,๓ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-  สมาชิกร่วมกันระดมสมองเพื่อคน้คว้าหาความรู้ที่พึง
ประสงค์  
- ค้นคว้าหาความรู ้และรวบรวมข้อมูลจากผู้มี
ประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 

ม.ีค.- เม.ย. 
๕๘ 

จํานวน
แหล่งข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า ๓ 
แหล่งข้อมูล 

-อินเตอร์เน็ต 
-อาจารย์  
สกศ.รร.จปร. 
-ประธานสภา
อาจารย์  
สกศ.รร.จปร. 

-ฐานความรู ้
-การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔ 



หน้า ๒ 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- ลําดับขั้นตอนในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
-ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- จัดทําคู่มือ 
 
 

พ.ค. –ม.ิย. 
๕๘ 

ความชัดเจน  
เข้าใจ และ
เข้าถึงข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ อาจารย์  
สกศ.รร.จปร.  
 

-ฐานความรู ้
 
 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน 
-ปรับปรุงเนื้อหาใหส้มบูรณ ์
-นําร่างคู่มือที่จัดทําขึ้นให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ม.ิย. – ก.ค. 
๕๘ 

จํานวน
ผู้เชี่ยวชาญที่
ตรวจสอบ 

ไม่น้อยกว่า ๓ 
คน 

-ผู้เชี่ยวชาญ -ฐานความรู ้ - กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔,๕ 

๕ การเข้าถึงความรู้ 
- นําร่างคู่มือที่ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว ให้
อาจารย์ สกศ.รร.จปร. ได้ศึกษา 

ส.ค.๕๘ 
 

จํานวนอาจารย์ 
สกศ.รร.จปร. 
 

ไม่น้อยกว่า ๕ 
คน 
 

- อาจารย์  
สกศ.รร.จปร. 
 

-ฐานความรู ้
-อินเตอร์เน็ต 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-จัดทําเอกสาร 
-ฐานความรู ้
-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก.ย.๕๘ ความชัดเจนของ
เอกสาร  
ฐานความรู้ และ
ข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ - อาจารย์  
สกศ.รร.จปร. 
 

-ระบบ
อินทราเน็ต 
-หนังสือเวียน
ทราบ 
 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู้ 
-เผยแพร่ในระบบสารสนเทศเพื่อให้อาจารย์  
สกศ.รร.จปร. นําไปใช้เป็นแนวทางในการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
ก.ย. ๕๘ 

 

ความชัดเจนของ
เอกสาร  
ฐานความรู้ และ
ข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ - อาจารย์  
สกศ.รร.จปร. 
 

-ระบบ
อินทราเน็ต 
-หนังสือเวียน
ทราบ 
 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗.๒ การยกย่องชมเชย 
 

        

 


