
 

คูมือการกรอกแบบ วจ.๐๑ 
ในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ลักษณะผลงานทางวิชาการและเกณฑพิจารณาคุณภาพผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

 



เวลาที่จะขอกําหนดตําแหนง 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ผศ.          6 (ป.ตร)ี - 5 (ป.โท) - 2 (ป.เอก) ป 
รศ.          3    ป 
ศ.           2    ป 

ขาราชการ 
ผศ.           9 (ป.ตร)ี - 5 (ป.โท) - 2 (ป.เอก) ป 
รศ.            3    ป 
ศ.           2    ป 

ประเภทผลงานที่ตองมี 

ผศ. : ผลการสอน (ชํานาญ) เอกสารประกอบการสอน 

 
ขาราชการ 
1 วิธี : ผลงานทางวิชาการประเภทใดก็ได 1 ชิ้น 
           - งานวิจัย 
           - ผลงานในลักษณะอ่ืน 
           - ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 
           - ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
 **   กรณีท่ีผูเสนอขอฯมีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีไมครบตาม 
      เกณฑใหระบุวิธีเสนอขอฯเปน วิธีพิเศษ ผลงานฯท่ีย่ืนจะตองอยู 
      ในระดับดีมากเทาน้ัน 
 

 
พนักงาน 2 วิธี 
วิธีที่ 1 : ผลงานทางวิชาการจํานวน 2 ชิ้น  
              1 ชิ้นจากกลุมแรก และอีก 1ชิ้นจากกลุมท่ีสอง 
กลุมแรก - งานวิจัย 
 - ผลงานในลักษณะอ่ืน 
 - ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
กลุมสอง - ตํารา  
 - หนังสือ  
 - บทความทางวิชาการ 

วิธีที่ 2 แบบที่ 1 : งานวิจัย ระดับดี จํานวน 2 ชิ้น 
วิธีที่ 2 แบบที่ 2 : งานวิจัย ระดับดีมาก จํานวน 1 ชิ้น 
**   กรณีท่ีผูเสนอขอฯมีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีไมครบตาม 
     เกณฑใหระบุวิธีเสนอขอฯเปน วิธีที่ 1 ผลงานฯท่ีย่ืนจะตองอยูใน 
     ระดับดีมากเทาน้ัน 
 

รศ. : ผลการสอน (ชํานาญพิเศษ) เอกสารคําสอน 

 
ขาราชการ 
วิธีปกติ : ผลงานทางวิชาการจํานวน 2 ชิ้น  

               1 ชิ้นจากกลุมแรก และอีก 1 ชิ้นจากกลุมท่ีสอง 

กลุมแรก  - งานวิจัย 
 - ผลงานในลักษณะอ่ืน 
 - ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
กลุมสอง  - ตํารา  
 - หนังสือ  
**   บทความทางวิชาการไมสามารถย่ืนได 

**   กรณีขอตําแหนงสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญตางจากเดิม หรือ 
     มีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีไมครบตามเกณฑใหระบุวิธีเสนอ   
     ขอฯเปน วิธีพิเศษ ผลงานฯท่ีย่ืนจะตองอยูในระดับดีมากเทาน้ัน 
 

 
พนักงาน 2 วิธี 
วิธีที่ 1 : ผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 ชิ้น  
              1 ชิ้นจากกลุมแรก และอีก 1 ชิ้นจากกลุมท่ีสอง 
กลุมแรก  - งานวิจัย 
 - ผลงานในลักษณะอ่ืน 
 - ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
กลุมสอง - ตํารา  
 - หนังสือ  
**   บทความทางวิชาการไมสามารถย่ืนได 

**   กรณีขอตําแหนงสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญตางจากเดิม หรือ 
     มีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีไมครบตามเกณฑใหระบุวิธีเสนอ   
     ขอฯเปน วิธีที่ 1 ผลงานฯท่ีย่ืนจะตองอยูในระดับดีมากเทาน้ัน 
 
วิธีที่ 2 : งานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารท่ีเปนท่ียอมรับของศาสตรความรู
ในระดับนานาชาติ  
วิธีที่ 2 แบบที่ 1  งานวิจัยระดับดี  จํานวน 2 ชิ้น 
วิธีที่ 2 แบบที่ 2  งานวิจัยระดับดีมาก  จํานวน 1 ชิ้น 
 

ประเภทผลงานที่ตองมี 

ศ. : ผลการสอน (เช่ียวชาญ) 

ระดบัดี 
 

 

 

 
 

ระดบัดี 
 

ระดบัดี 
 

ระดบัดี 

ระดบัดี 

ระดบัดี  
 

ระดบัดี  
 



 
ขาราชการ และ พนักงาน 2 วิธี 
วิธีที่ 1 : ผลงานทางวิชาการจํานวน 2 ชิ้น  

              1 ชิ้นจากกลุมแรก และอีก 1 ชิ้นจากกลุมท่ีสอง  

กลุมแรก  - งานวิจัย 
 - ผลงานในลักษณะอ่ืน 
 - ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
กลุมสอง  - ตํารา  
 - หนังสือ  
**   บทความทางวิชาการไมสามารถย่ืนได 

**   กรณีขอตําแหนงสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญตางจากเดิม หรือ  

     มีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีไมครบตามเกณฑใหระบุวิธีเสนอขอฯเปน วิธีพิเศษ ผลงานฯท่ีย่ืนจะตองอยูในระดับดีเดนเทาน้ัน 

วิธีที่ 2 : ผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 ชิ้น จากรายการดังน้ี 

 - งานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารท่ีเปนท่ียอมรับของศาสตรความรูในระดับนานาชาติ  
 - ผลงานในลักษณะอ่ืน 
 - ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
 - ตํารา  
 - หนังสือ  
 
** วันที่คณะรับเรื่อง คือ  
    วันที่คณะตรวจสอบแลววาผูเสนอขอฯมีคุณสมบัติครบถวนเร่ืองระยะเวลาและผลงานทางวิชาการมีเอกสารถูกตองครบถวน 

 

ระดบัดีมาก 

ระดบัดีมาก 

ระดบัดีเดน่ 



 
ผลงานทางวิชาการ รูปแบบ-ลักษณะของผลงานทางวิชาการ เกณฑพิจารณาระดับคุณภาพ                ดี           ดีมาก           ดีเดน 

งานวิจัย รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  
           - ตองแสดงหลักฐานวาผานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ โดยผูทรงคุณวุฒิ (PEER REVIEWERS) 

1) วิธีวิจัยถูกตองเปนท่ียอมรับ 
2) การเสนอ เรียบเรียง เชื่อมโยงและสรุปประเด็นชัดเจน มีการอางอิง  
3) มีประโยชนดานวิชาการ สามารถประยุกตใชได 

บทความวิจัย 

      เผยแพรในรูปของ 
           บทความวิจัยในวารสารวิชาการ  
                 - ตองเปนวารสารในฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS  

           หนังสือรวมบทความหรือในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ตองระบุคณะบรรณาธิการ     
               - ผูทรงคุณวุฒิประเมินและตรวจสอบคุณภาพ (PEER REVIEW) 

           

4) แสดงความกาวหนาตอยอดทางวิชาการ 
5) นําไปอางอิง/นําไปปฏิบัติได 
6) เกิดองคความรูใหม 
7) เชื่อถือ ยอมรับระดับชาติ 
8) เชื่อถือ ยอมรับระดับนานาชาติ 

ตัวอยางในแบบ วจ.01 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  

  ชื่อผูวิจัย. ชื่องานวิจัยฉบับสมบูรณ. ปท่ีทํา. (ทุน....ผานการประเมินคุณภาพจาก....) ปริมาณงาน % เปนผูวิจัยหลักหรือผูรวมวิจัย ทําหนาท่ี 

  การเผยแพร 

  - ………………………………………………………………………………………………………… 

  ท้ังน้ีไดแนบหลักฐานการประเมินคุณภาพและหลักฐานการเผยแพรมาพรอมน้ี 

รักเรียน เดนคุณธรรม โชคดี ศรีสวางอารมณ สมาน ใจกรุณา และบุญชู โตเจริญ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการศึกษาการการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีแนวชายฝงอันดามัน : กรณีศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต. 2551. 

(ทุนวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและผานการรับรองของคณะกรรมการ) ปริมาณงาน 60% เปนผูวิจัยหลัก ทําหนาท่ีวางแผนการวิจัย ดําเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผล และ

เขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ 

การเผยแพร 

- นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเรื่องโครงการศึกษาการการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีแนวชายฝงอันดามัน : กรณีศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต ตอสาธารณชน วันท่ี 8 มกราคม 2551 โรงแรมสยามโนโวเทล กรุงเทพฯ.   

  จัดโดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- รายงานวิจัยไดรับการเผยแพรโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และแจกใหกับหนวยงานราชการและหองสมุด 

  ท้ังน้ีไดแนบหลักฐานการประเมินคุณภาพและหลักฐานการเผยแพรมาพรอมน้ี 

 

 บทความวิจัย 

  เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ 

ลักษณะของผลงานทางวิชาการและเกณฑพิจารณาระดับคุณภาพ 



  ชื่อผูวิจัย. “ชื่อบทความวิจัย.” ชื่อวารสาร ปท่ี, ฉบับท่ี (เดือน ป พ.ศ.) : เลขหนา. ปริมาณงาน % เปนผูวิจัยหลักหรือผูรวมวิจัย ทําหนาท่ี 

       รักเรียน เดนคุณธรรม โชคดี ศรีสวางอารมณ สมาน ใจกรุณา และบุญชู โตเจริญ. “ภูมิทัศนเมืองเพ่ือการนันทนาการ.” วารสารทางภูมิสถาปตยกรรมศาสตร 10, 1 (ตุลาคม 2551) : 143-157. ปริมาณงาน 60%   

       เปนผูวิจัยหลัก ทําหนาท่ีวางแผนการวิจัย ดําเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผล และเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ 

  เผยแพรในรูปของหนังสือรวมบทความวิจัยท่ีมีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 

  ชื่อผูวิจัย. “ชื่อบทความวิจัย.” ในชื่อบรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. เลขหนา. สถานท่ีพิมพ : โรงพิมพ. ปท่ีพิมพปริมาณงาน % เปนผูวิจัยหลักหรือผูรวมวิจัย ทําหนาท่ี 

       รักเรียน เดนคุณธรรม. “ภูมิทัศนริมชายฝงทะเลกับการออกแบบเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติ.” ใน สุเทพ อรุณสวาง บรรณาธิการ. วิธีวิทยาการการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติ. 133-177. กรุงเทพฯ : พีแอนด พี การ 

       พิมพ. 2552 ปริมาณงาน 60% เปนผูวิจัยหลัก ทําหนาท่ีวางแผนการวิจัย ดําเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผล และเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ 

  บทความวิจัยท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมทางวิชาการ 

  ชื่อผูวิจัย. “ชื่อบทความวิจัย.” หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในการประชุม..... สถานท่ีประชุม วัน เดือน ปท่ีประชุม. เลขหนา. ปริมาณงาน % เปนผูวิจัยหลักหรือผูรวมวิจัย ทําหนาท่ี 

       รักเรียน เดนคุณธรรม โชคดี ศรีสวางอารมณ สมาน ใจกรุณา และบุญชู โตเจริญ. “ภูมิทัศนธรรมชาติกับการออกแบบเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติ.” หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในการ  

       ประชุมทางวิชาการทางสถาปตยกรรมกับสภาวะแวดลอมในปจจุบัน ครั้งที 10 จัดโดยสถาบันสภาวะแวดลอม ณ โรงแรมสยามโนโวเทล กรุงเทพฯ วันท่ี 24 ตุลาคม 2551. 143-157. ปริมาณงาน 60% เปนผูวิจัย   

       หลัก ทําหนาท่ีวางแผนการวิจัย ดําเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผล และเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ 

  

 



 
ผลงานทางวิชาการ รูปแบบ-ลักษณะของผลงานทางวิชาการ เกณฑพิจารณาระดับคุณภาพ                ดี           ดีมาก           ดีเดน 

หนังสือ - การเผยแพรไมนอยกวา 4 เดือน  

- ตองแนบรายชื่อ PEER REVIEWERS ประเมินผลงาน 

- ขอมูลทางบรรณานุกรมตองอยูดานในปกหนังสือ ดังน้ี :  
  ช่ือเร่ือง หนังสือ / ช่ือผูแตง / ครั้งที่พิมพ / จํานวนที่พิมพในแตละคร้ัง / สถานที่พิมพ  / โรงพิมพหรือ  
  สํานักพิมพ / เดือน ปที่พิมพ / เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ ISBN 

1) สาระ การอางอิงถูกตองชัดเจน 
2) สาระครบตามวัตถุประสงค 
3) วิเคราะหความรูทันสมัย กาวหนาทางวิชาการ 
4) นําเสนอชัดเจน  มีเอกภาพ ใชภาษาเหมาะสม 
5) มีการแทรกประสบการณ/ผลการคนควาวิจัย 

6) นําไปอางอิง/นําไปปฏิบัติได 
7) กระตุนความคิด การคนควา 
8) เกิดองคความรูใหม 

9) เชื่อถือ ยอมรับระดับชาติ 
10) เชื่อถือ ยอมรบัระดับนานาชาติ 

ตัวอยางในแบบ วจ.01 

กรณีท่ีเขียนคนเดียวท้ังเลม 
     ช่ือผูแตง. ช่ือเรื่อง. ครั้งท่ีพิมพ. สถานท่ีพิมพ : โรงพิมพ, ปท่ีพิมพ. จํานวนหนา. ปริมาณงาน%. ลักษณะการเผยแพร (ถามีผูรวมทํา ใหระบุหนาท่ีดวย)  
     รักเรียน เดนคุณธรรม. ภูมิสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวไทยใหญ. พิมพครั้งท่ี1. กรุงเทพ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพลับบลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2553. 150 หนา. แหลงเผยแพรรานหนังสือ 
     ท่ัวไป 
กรณีท่ีเขียนบทหนึ่งในหนังสือ 
     ช่ือผูแตง “ช่ือบทท่ีเขียน.” ใน บรรณาธิการ ช่ือเรื่อง เลขหนา. สถานท่ีพิมพ : โรงพิมพ, ปท่ีพิมพ. จํานวนหนาท้ังหมด ปริมาณงาน% (ใหระบุหนาท่ีดวย) ลักษณะการเผยแพร  
     รักเรียน เดนคุณธรรม สุขสี มั่งมีชัย “การดูแลรักษาตนไมภายในอาคาร.”ใน ศุภโชค บุญเจริญ อนุชิต ลิขิตดี และอรยา ประติมากร บรรณาธิการ คานิยมภูมิสถาปตยกรรม 111-166.  
     กรุงเทพ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพลับบลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2553. จํานวนหนาท้ังหมด 255 หนา ปริมาณงาน 50% (เรียบเรียงเนื้อหา และเขียนเพื่อตีพิมพ) จัดจําหนายท่ัวไป 
กรณีท่ีเขียนหลายบทในหนังสือ 
     ช่ือผูแตง  ใน บรรณาธิการ. ช่ือเรื่อง. สถานท่ีพิมพ : โรงพิมพ, ปท่ีพิมพ. จํานวนหนาท้ังหมด ปริมาณงาน% (ใหระบุหนาท่ีดวย) ลักษณะการเผยแพร  
     - “ช่ือบทท่ีเขียน.” เลขหนา 
     รักเรียน เดนคุณธรรม ใน ศุภโชค บุญเจริญ อนุชิต ลิขิตดี และอรยา ประติมากร บรรณาธิการ. คานิยมภูมิสถาปตยกรรม. กรุงเทพ : อมรินทรพริน้ต้ิงแอนดพลับบลิชช่ิง จํากัด (มหาชน),    
     2553. จํานวนหนาท้ังหมด 255 หนา จัดจําหนายท่ัวไป 
     -“การดูแลรักษาตนไมภายในอุทยาน.”59-89 
     -“พันธุไมท่ีควรอนุรักษ.” 123-143 

 

ลักษณะของผลงานทางวิชาการและเกณฑพิจารณาระดับคุณภาพ 



 
ผลงานทางวิชาการ รูปแบบ-ลักษณะของผลงานทางวิชาการ เกณฑพิจารณาระดับคุณภาพ                ดี           ดีมาก           ดีเดน 

ตํารา 
 

- ใชสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา พรอมแนบ  ประมวลรายวิชา และ  
                                                             หนังสือรับรองจากคณะฯวาใชประกอบการสอนจรงิ 
- ตองแนบรายชื่อ PEER REVIEWERS ประเมินผลงาน 
- ขอมูลทางบรรณานุกรมตองอยูดานในปกตํารา ดังน้ี :  
  ช่ือเร่ือง หนังสือ / ช่ือผูแตง / ครั้งที่พิมพ / จํานวนที่พิมพในแตละคร้ัง / สถานที่พิมพ  / โรงพิมพหรือ  
  สํานักพิมพ / เดือน ปที่พิมพ / เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ ISBN 

1) สาระครบถวน 
2) สาระถูกตองมีการอางอิง 
3) สาระทันสมัยกับความกาวหนาทางวิชาการ 
4) ความรูใหม สอดแทรกนวัตกรรมท่ีเปนประโยชน 
5) มีประสบการณ และผลการคนควาวิจัย 
6) นําเสนอชัดเจนมีเอกภาพ 
7) อางอิง/นําไปปฏิบัติได 
8) กระตุนความคิด การคนควา 
9) เกิดองคความรูใหม 
10) เชื่อถือ ยอมรับระดับชาติ 
11) เชื่อถือ ยอมรับระดับนานาชาติ 

ตัวอยางในแบบ วจ.01 

ช่ือผูแตง. ช่ือเรื่อง. ครั้งท่ีพิมพ(ถาพิมพมากกวาหนึ่งครั้ง). สถานท่ีพิมพ : โรงพิมพ, ปท่ีพิมพ. จํานวนหนา. ปริมาณงาน% ประกอบการสอนวิชา รหัส ช่ือวิชา ปการศึกษา ลักษณะการเผยแพร 
(ถามีผูรวมทํา ใหระบุหนาท่ีดวย)  

รักเรียน เดนคุณธรรม. สวนหลังคาในเมือง. พิมพครั้งท่ี3. กรุงเทพ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553. 170 หนา ประกอบการสอนวิชา 2719956 การประยุกตงานภูมิ
สถาปตยกรรม ปการศึกษา 2553 
การเผยแพร 
1. ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ในสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง 

หลักฐานแนบประกอบ มีดังนี้                          และ       หนังสือรับรองจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน 
- ประมวลการสอน                                                   - เปนตําราระดับอุดมศึกษา 
- ใบตอบรับการวางจําหนายจากรานหนังสือ                     - ใชประกอบการสอนไมตํ่ากวา 1 ภาคการศึกษา       
- ใบตอบรับจากหองสมุดท่ีวางเผยแพร                            - มีการเผยแพรสูสาธารณชนแลว                                             

หมายเหตุ  กรณีท่ีเขียนเปนบทในตํารา/หนังสือ และรวมหลายบทเพื่อใหมีจํานวนหนาตามท่ีกําหนดจะตองช้ีแจงวาแตละบทมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันอยางไร 
 

 

ลักษณะของผลงานทางวิชาการและเกณฑพิจารณาระดับคุณภาพ 



 
ผลงานทางวิชาการ รูปแบบ-ลักษณะของผลงานทางวิชาการ เกณฑพิจารณาระดับคุณภาพ                ดี           ดีมาก           ดีเดน 

บทความวิชาการ   

**ใชย่ืนไดเฉพาะขอผศ. ** 
 

รูปเลมสิ่งพิมพ/สื่ออิเล็กทรอนิกส 1) ตีพิมพลงในวารสารทางวิชาการ 
- ตองเปนวารสารในฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS 
 

1) ระบุประเด็นท่ีวิเคราะห 
2) สรุปประเด็น มีการอางอิง 
3) นําเสนอเปนระบบ ใหความเห็นทางวิชาการ 
4) สาระถูกตอง 

2) หนังสือประมวลบทความการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ/นานาชาติ 
- ตองแนบรายชื่อ PEER REVIEWERS ประเมินผลงาน 

5) ความรูทันสมัย กาวหนา 
6) อางอิง/นําไปปฏิบัติได 
7) กระตุนความคิด การคนควา 
8) สังเคราะหเกิดองคความรูใหม 
9) เชื่อถือและยอมรับระดับชาติ 
10) เชื่อถือและยอมรับระดับนานาชาติ 

ตัวอยางในแบบ วจ.01 

บทความทางวิชาการ เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

     เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการท่ีมีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 
     ผูเขียนบทความ. “ช่ือบทความ.” ช่ือวารสาร ปท่ี, ฉบับท่ี (เดือน ป พ.ศ.) : เลขหนา. ปริมาณงาน % (ถามีผูรวมทํา ใหระบุหนาท่ีดวย) 
     รักเรียน เดนคุณธรรม. “ภูมิทัศนเมืองเพื่อการนันทนาการ.” วารสารทางภูมิสถาปตยกรรมศาสตร 10, 1 (ตุลาคม 2551) : 143-157.  

       เผยแพร่ในหนงัสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนท่ีมีบรรณาธิการประเมนิและตรวจสอบคณุภาพของบทความตา่งๆในหนงัสือนัน้แล้ว 

     ผูเขียนบทความ. “ช่ือบทความ.” ใน ช่ือบรรณาธิการ. ช่ือหนังสือ. เลขหนา. สถานท่ีพิมพ : โรงพิมพ, ปท่ีพิมพ. ปริมาณงาน % (ถามีผูรวมทํา ใหระบุหนาท่ีดวย) 
     รักเรียน เดนคุณธรรม. “Relationship of Recreation Space and Thai Culture.” Tradition in Thailand”. 143-157.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสหการ เมดิเพลส, 2535. จัด 
     จําหนายท่ัวไป.  

     เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ(Proceedings)ของการประชมุระดบัชาตหิรือระดบันานาชาตท่ีิมีบรรณาธิการประเมนิและตรวจสอบคณุภาพบทความตา่งๆท่ีนําเสนอนัน้แล้ว 

     ช่ือผูเขียนบทความ. “ช่ือบทความ.” หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ(Proceedings) ในการประชุม..... สถานท่ีประชุม วัน เดือน ปท่ีประชุม. เลขหนา. ปริมาณงาน % (ถามีผู 
     รวมทํา ใหระบุหนาท่ีดวย) 
     รักเรียน เดนคุณธรรม. “การออกแบบสวนทางต้ัง.” หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ(Proceedings) ในการประชุมทางวิชาการทางสถาปตยกรรม เรื่องภูมิทัศนกับสภาวะ 
     แวดลอมในปจจุบัน จัดโดยสภาสถาปนิก ณ โรงแรมสยามโนโวเทลกรุงเทพฯ วันท่ี 24 ตุลาคม 2551. 143-157.  

 

ลักษณะของผลงานทางวิชาการและเกณฑพิจารณาระดับคุณภาพ 



 
ผลงานทางวิชาการ รูปแบบ-ลักษณะของผลงานทางวิชาการ เกณฑพิจารณาระดับคุณภาพ                ดี           ดีมาก           ดีเดน 

ผลงานวิชาการในลักษณะ
อ่ืนๆ  
 

- เผยแพรไมนอยกวา 4 เดือน  

- มีคําอธิบายประกอบใหเห็นวา    

  งานสรางสรรคท่ีเสนอเปนการ 

  เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 

- มีสูจิบัตรหรือเอกสารแสดงการ 

  เผยแพร 

1) ประเภทงานแปล   1) ถือเปนแบบฉบับได 
2) ภาษาสื่อความหมายดี 
3) ตนฉบับงานทรงคุณคา 
4) อรรถาธิบายเชิงวิชาการ 
5) วิเคราะหตีความตัวบท บริบทงาน 
6) เขาใจตัวบท แบบแผนทางความคิด วัฒนธรรมของภาษาตนทาง
ปลายทาง 
7) เกิดความกาวหนาทางวิชาการ 
8) สรุปวิธีการแปล/ทฤษฏีการแปล 
9) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

2) ประเภทท่ีไมใชงานแปล  ไดแก 
                    พจนานุกรม 
                    สารานุกรม 
                    บรรณนิทัศน 
                    ผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม 
                    ผลงานสรางสรรคดานศิลปกรรม 
                    ผลงานสรางสรรคดานสถาปตยกรรม 
                    สิทธิบัตร 
                    ซอฟตแวร 

1) ผลงานใหม/ประยุกตเกิดสิ่งใหม 
2) บทวิเคราะหใหความรูชัดเจน 
3) สิ่งประดิษฐมีหลักฐานการพิสูจน / ผลงานดานศิลปกรรมมีหลักฐาน
การเผยแพร 
4) วิธีการเปนประโยชน 

5) ผูเชี่ยวชาญยอมรับ/มีการรับรอง 
6) ผูริเริ่มบุกเบิกในสาขาวิชา 
7) บทสังเคราะหท่ีแสดงความกาวหนาทางวิชาการ 

8) นวัตกรรมใหม/องคความรูใหม 
9) เชื่อถือ ยอมรับระดับชาติ 
10) เชื่อถือ ยอมรับระดับนานาชาติ 

ตัวอยางในแบบ วจ.01 

ประเภทงานแปล   

ช่ือผูแปล. ช่ือเรื่อง แปลจากช่ือตนฉบับ. สถานท่ีพิมพ : โรงพิมพ, ปท่ีพิมพ. จํานวนหนา. ปริมาณงาน% ลักษณะการเผยแพร (ถามีผูรวมทํา ใหระบุหนาท่ีดวย) 
      กรณีท่ี 1 งานแปล (แปลท้ังเลม)  
      รักเรียน เดนคุณธรรม, ผูแปล. มุมมองจากเสนทางสัญจร แปลจาก View from the Road โดย Kevin Lynch. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554. 325    
      หนา. จําหนายท่ัวไป 
 

ลักษณะของผลงานทางวิชาการและเกณฑพิจารณาระดับคุณภาพ 



ตัวอยางในแบบ วจ.01 

ประเภทงานแปล   

      กรณีท่ี 2 งานแปล (แปลหนึ่งเรื่องในเลม) 
      รักเรียน เดนคุณธรรม, “สวนทางต้ัง.” ในหนังสือรวมเรื่องภูมิทัศนนานาชาติ20 แปลจาก “Vertical Garden” โดย Kevin Lynch. พิมพครั้งท่ี 2 กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง  
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554. จําหนายท่ัวไป 
      กรณีท่ี 3 งานแปล (แปลบทความในวารสาร) 
      รักเรียน เดนคุณธรรม, ผูแปลและเรียบเรียง. “ตัวช้ึวัดคุณคางานภูมิทัศน” จากบทความ “Key of Design Landscape” โดย Kevin Lynch. ASALA 92 Vol.3 Geography,  
      Washington, D.C. August 3-8 2012. 380-389 ภูมิอาสา. เลมท่ี 20, 4 (เมษายน 2553) 72-75. 
 
ประเภททีไ่มใชงานแปล 

ช่ือผูผลิต. “ช่ือและลักษณะของงาน.” ปท่ีเผยแพร. ปริมาณงาน%. ลักษณะการเผยแพร (ถามีผูรวมทํา ใหระบุหนาท่ีดวย) 
      รักเรียน เดนคุณธรรม. แสดงผลงานการออกแบบตัวช้ีวัดทางภูมิสถาปตยกรรม“เครื่องมือวัดระดับความเหมาะสมของภูมิสถาปตยกรรมกับสภาพแวดลอม.”  เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน  

      2552 ท่ีหอแสดงศิลปวัฒนธรรม โปสเตอรแสดงผลงานจํานวน 10 ช้ิน เอกสารอธิบายรายละเอียด 15 หนา สูจิบัตร 1 เลม  

หมายเหตุ ผูขอฯตองมีหลักฐานรับรองวามีการเผยแพรท่ีแสดงใหเห็นวาผานการตรวจสอบของ PEER มาไมนอยกวา 4 เดือน   

 
 



 
ผลงานทางวิชาการ รูปแบบ-ลักษณะของผลงานทางวิชาการ เกณฑพิจารณาระดับคุณภาพ                ดี           ดีมาก           ดีเดน 

ผลงานวิชาการรับใชสังคม  

 

- ตองไมใชงานบริการทางวิชาการ ไมแสวงหากําไร ไมไดรับผลตอบแทนเชิงธุรกิจ ไดแก  
                                                                                                 รูปภาพ  
                                                                                                 การบันทึกเปนภาพยนตร  
                                                                                                 แถบสียงหรือวีดีทัศน 
- ตองแนบเอกสารคําอธิบายการดําเนินงาน และ แสดงหลักฐานเกี่ยวกับผลงาน 

1) กําหนดปญหา 
2) วิเคราะห สังเคราะห ความรูท่ีใชแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
3) มีสวนรวมเปนท่ียอมรับของชุมชน 
4) การเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนตอชุมชน 
5) นําไปใชกับชุมชนอ่ืนได    
6) เกิดความกาวหนาทางวิชาการ 
7) ผลท่ีย่ังยืน 
8) เกิดองคความรูใหม 

ตัวอยางในแบบ วจ.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะของผลงานทางวิชาการและเกณฑพิจารณาระดับคุณภาพ 



        

             แบบคําขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

สวนท่ี 1 แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

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

(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

       ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย     วิธีปกติ     วิธีพิเศษ         

                                    ตําแหนงศาสตราจารย     วิธีท่ี 1      วิธีท่ี 2     วิธีพิเศษ         

ในสาขาวิชา ........................ 

ของ                                             . 

สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ................................................................................................ 

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

 
 

1. ประวัติสวนตัว 

 1.1 วัน เดือน ปเกิด...... 1 ตุลาคม 2500…….... 

 1.2 อายุ  57 ป 2 เดือน 

 1.3 การศึกษาระดับอุดม ศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 

   คุณวุฒิ ป พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 

  1.3.1 Ph.D.History of Art and 
Architecture  

    2536      Birkbeck University of London 

  1.3.2 Master in Landscape 
Architecture programs 

    2533      Harvard Graduates School of        
                    Design 

  1.3.3 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาภูมิสถาปตยกรรม 

เกียรตินิยมอันดับสอง 

    2526           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 โปรดระบุหัวขอเรื่องวิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีตีพิมพเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

  วิทยานิพนธปริญญาโท.... ช่ือหัวขอวิทยานิพนธของตนเอง ...................สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2533 

  วิทยานิพนธปริญญาเอก.... ช่ือหัวขอวิทยานิพนธของตนเอง ...........    .สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2536 

  งานวิจัยท่ีตีพิมพเพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ช่ืองานวิจัย ตีพิมพเมื่อ 2534 

  งานวิจัยท่ีตีพิมพเพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ช่ืองานวิจัย ตีพิมพเมื่อ 2537 

2. ประวัติการทํางาน 

 2.1 ปจจุบันดํารงตําแหนง   อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 

แบบ วจ.01 
ขาราชการ/พนง.ม. 

 

 

วิธีพิเศษ กรณีท่ีระยะเวลางานไมครบ/ขอ.
ตางสาขาความเช่ียวชาญ 
ใหย่ืนคลายวิธีปกติแตผลงานระดับสูงกวา
หรือยื่นคลายวิธี 1แตผลงานระดับสูงกวา 

 

 นับจนถึงวันที่ยื่นเสนอขอ เศษที่เปนวันไมนับ ตัวอยางยื่นวันที่ 4 ธันวาคม 2557  

 วุฒิตางประเทศ ใหใชตัวอักษรโรมัน ระบุชื่อมหาวิทยาลัย และประเทศ 

ศาสตราจารย 

ภูมิสถาปตยกรรม 

นางสาวรักเรียน  เดนคุณธรรม 

ภูมิสถาปตยกรรม 

สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

           เวลาปฏิบัติหนาท่ี(ป) 
อาจารย       ผศ. 
     ขาราชการ (ตรี 9/โท 5/เอก 2) 
        วิธีปกติ ผลงาน 1 ช้ิน ระดับด ี
      พนง.ม. (ตรี 6/โท 5/เอก 2) 
 วิธี 1 ผลงานระดับดีจากท้ัง2กลุม กลุมละ1ช้ิน 
     วิธี 2 งานวิจัย 1 ช้ินระดับดีมาก 
 

 

       เวลาปฏิบัติหนาท่ี(ป) 

ผศ.               รศ. 
ขาราชการ (3) วิธีปกติ ผลงานระดับดีมากจาก
กลุม1และ2  กลุมละ1ช้ิน 
พนง.ม. (3) 
วิธี 1 ผลงานระดับดีจากท้ัง2กลุม กลุมละ1ช้ิน               
วิธี 2 งานวิจัย2ช้ินระดับดหีรือ1ช้ินระดับดีมาก 

 

        เวลาปฏิบัติหนาท่ี(ป) 

รศ.  ศ. 
        ขาราชการ/พนง.ม. (2) 
วิธี 1 ผลงานระดับดีมากจากท้ัง2กลุม กลุมละ1ช้ิน  
วิธี 2 ผลงาน 1 ช้ินระดับดีเดน 

 
1) ประเภทบุคคล 

2) ตน.ที่ยื่นขอ 

3) วิธีที่ยื่น 

ขาราชการ/พนง.ม. >> ตน.ท่ีย่ืนขอ >> วิธีท่ีย่ืน & ผลงานทางวิชาการท่ีใช 

4) ผลงานที่ใชยื่น 
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 2.2 ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันท่ี   7 เดือน   มิถุนายน พ.ศ. 2539 

 

 2.3 ไดรับการแตงต้ังเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................... 

  เมื่อวันท่ี 7 เดือน   มิถุนายน พ.ศ. 2549 

 2.4 ไดรับการแตงต้ังเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 

  เมื่อวันท่ี 7 เดือน   มิถุนายน พ.ศ. 2554 

  อายุราชการ 20 ป 6 เดือน(ระยะเวลาดํารงตําแหนงอาจารย 18 ป) 
 

 2.5 ตําแหนงอื่น ๆ (ระบุเฉพาะตําแหนงปจจุบัน) 

  2.5.1  
 

3. ภาระงานยอนหลัง 3 ป (เปนภาระงานท่ีทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 

 3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

3.1.1   งานสอนยอนหลัง 

                     ระดับ     รายวิชาท่ีสอน   ช.ม./สัปดาห        เปดสอนภาค/ปการศึกษา 

              3.1.1.1   ปริญญาตรี    221005 LA History      

          

            3                    2/2557 

                            ปริญญาตร ี     234002 Design V          0.65                    1/2557 

              3.1.1.2    ปริญญาโท   250158 Methodology    

     of LA Research  

            3                    2/2556 

            3.1.1.3    ปริญญาเอก 

          3.1.1.4   งานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ             

                         3.1.1.4.1   2231822 วิทยานิพนธ น.ส.ประหยัด ขยันแท เรื่อง ”การวิเคราะหมุมมอง  
                      ของภูมิทัศนประวัติศาสตรตามแนวแมน้ําเจาพระยาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร”  
                      หลักสูตรปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2555 
                         (รหัส  ชื่อวิชา  ชื่อ/นามสกุลนิสิต  ชื่อวิทยานิพนธ  ชื่อหลักสูตรหรือปริญญา ปท่ีสําเร็จ การศึกษา) 

  3.1.2   การประเมินการสอนของตนเอง 

   3.1.2.1  หลักการและจุดมุงหมายในการสอนของขาพเจา 

   หลักการ : เนื้อหาสาระท่ีสอนผานการวิเคราะหและเช่ือมโยงกับประสบการณจริง มีความถูกตอง
และครบถวนในหลักวิชาการ มีการอางอิงแหลงขอมูลท่ีชัดเจน ผูสอนมีการประยุกตเนื้อหาให
ผูเรียนเขาใจไดงายโดยมีแบบฝกปฏิบัติและแบบทดสอบความรูของผูเรียน 

จุดมุงหมาย : ผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาสาระสามารถนําความรูไปเช่ือมโยงเขากับการเรียน
รายวิชาอื่น รวมถึงสามารถประยุกตใชไดจริงในการทํางาน 

   3.1.2.2  โดยรวมขาพเจาคิดวาการสอนของขาพเจาอยูในระดับ 

คิดตัง้แตวันที่เร่ิมบรรจุจนถึงวันที่ยื่นขอ หากตําแหนง
แรกไมใชอาจารย เมื่อรวมระยะเวลารับราชการแลว 
ใหวงเล็บระยะเวลาดํารงตําแหนงอาจารยไวดวย เชน 
บรรจุแรกเปนนักวิจัย           เมื่อวันที่ 1 มิย. 2537 
ยายมาดาํรงตําแหนงอาจารย  เมื่อวันที่ 7 มิย. 2539 
ยื่นเสนอขอตําแหนงฯ          เมื่อวันที่ 4 ธค. 2557 
ดังนั้น อายุราชการ 20 ป 6 เดือน (ระยะเวลาดํารง
ตําแหนงอาจารย 18 ป) 
 

   

   

ทุกหัวขอยอนหลังไมเกิน 3 ป ตองวงเล็บป พ.ศ.กํากับ 

รายวิชาที่สอนรวมระบุ 
จํานวนเวลาเปนเปอรเซ็นต  

ภูมิสถาปตยกรรม 

ภูมิสถาปตยกรรม 

ผูชวยคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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    ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ยังตองปรับปรุง 

   3.1.2.3  สวนท่ีขาพเจาคิดวายังตองแกไขและแนวทางการแกไข 

   เนื้อหาสาระในบางสวนท่ีเขาใจไดยากควรมีการยกตัวอยางประกอบเพิ่มเติมหรือตัดออกบางสวน
หากปจจุบันพบวาไมมีการอางอิงถึงหรือใชงาน  

 3.2 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีทําการวิจัย และระยะเวลาท่ีใชในแตละโครงการ) 

3.2.1 โครงการศึกษาการวิธีปองกันการกัดเซาะตามแนวชายฝงทะเลอันดามันสําหรับเปนแผนยุทธศาสตร
, พื้นท่ีชายฝงทะเลอันดามันฝงตะวันตกและตะวันออก เสนอ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม โครงการ 5 
เดือน (พ.ศ. 2555) 

 3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาท่ีใชในการใหบริการตอสัปดาห) 

3.3.1 วิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวทางในการอนรุักษศิลปวัฒนธรรมพืน้ถ่ินชาวไทยลานนา” ในการ 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Thai Cultural and Traditional2013” วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.  

2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ปทุมวัน กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2556) 

 3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 

3.4.1 ผูจัดทําตารางสอนตารางสอบของสาขาวิชา 0.5 ช่ัวโมง/สัปดาห (พ.ศ. 2556) 

 3.5 งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 

3.5.1 ผูประสานงานของสาขาวิชากับสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ 1 ช่ัวโมง/สัปดาห  

(พ.ศ. 2556) 
 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

  4.1.1 ผลงานวิจัย 

     

      

     

   4.1.1.1 รักเรียน เดนคุณธรรม โชคดี ศรีสวางอารมณ สมาน ใจกรุณา และบุญชู โตเจริญ. “วิธี
วิทยาการวิจัยทางภูมิสถาปตยกรรมศาสตรในระดับบัณฑิตศึกษา : กรณีศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.” ใน สุภาพ บุญซอน บรรณาธิการ. วิธีวิทยาการวิจัยทางภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตรในระดับบัณฑิตศึกษาของไทย. 212-289. กรุงเทพมหานคร : ที 
แอนด ดี การพิมพ, 2549 ปริมาณงาน 50% เปนผูรวมวิจัยทําหนาท่ีออกแบบวิธีวิจัย 
วิเคราะห และสรุปผลการวิจัย 

ช่ือผูวิจัย. “ช่ือบทความวิจัย.” ในช่ือบรรณาธิการ. ช่ือหนังสือ. เลขหนา. สถานท่ีพิมพ : 
โรงพิมพ, ปท่ีพิมพ ปริมาณงาน % เปนผูวิจัยหลักหรือผูรวมวิจัย ทําหนาท่ี 

 

  4.1.2 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 

 

กรณีย่ืนขอผศ.  
    ไมเคยใช (ยื่นคร้ังแรก) 
    เคยใช (ยื่นขอซํ้า) 

กรณีย่ืนขอ รศ. / ศ. 
ใหลอกผลงานที่เคยเสนอขอตําแหนง
ผศ.มาโดยไมตองระบวาเคยใชหรือไม 

ตย.การรวมปริมาณผลงานวิจัยเพ่ือยื่นขอฯ  
- งานวิจัยกลุม กเร่ืองที่ 1:35%+ งานวิจัยกลุม กเร่ืองที่2 :25% ตองสงงานวิจัยกลุมข :50%ขึ้นไปอีกหนึ่งชิ้น 

- งานวิจัยกลุม กเร่ืองที่1:35% + งานวิจัยกลุม ข :50% ตองสงงานวิจัยกลุม ก เร่ืองที่2 :15% เปนอยางนอย 
 

 
 

เกณฑผลงานที่ยื่นขอ 
อาจารย(ขาราชการ)                    ผศ. 
- งานวิจัย 
- ผลงานในลักษณะอ่ืน                1ชิ้น ระดับด ี
- ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
- ตํารา หนังสือ บทความ 
 **กรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ไมครบระบุเปน วิธี
พิเศษและย่ืนผลงานระดับดีมากเทานั้น 
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   4.1.2.1 รักเรียน เดนคุณธรรม. แสดงผลงานการออกแบบตัวช้ีวัดทางภูมิสถาปตยกรรม
“เครื่องมือวัดระดับความเหมาะสมของภูมิสถาปตยกรรมกับสภาพแวดลอม.”  เมื่อ
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2552 ท่ีหอแสดงศิลปวัฒนธรรม โปสเตอรแสดงผลงานจํานวน 
10 ช้ิน เอกสารอธิบายรายละเอียด 15 หนา สูจิบัตร 1 เลม  

ผูขอฯตองสงหลักฐานรับรองการเผยแพรและผานการตรวจสอบของ peer reviewer 
มาไมนอยกวา 4 เดือน   

ช่ือผูผลิต. “ช่ือและลักษณะของงาน.” ปท่ีเผยแพร. ปริมาณงาน%. ลักษณะการ
เผยแพร (ถามีผูรวมทํา ใหระบุหนาท่ีดวย)  

    
 

 

                                          4.1.3   ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา หนังสือ  หรือบทความวิชาการ 

   บทความวิชาการ 

   4.1.3.1 รักเรียน เดนคุณธรรม. “ภูมิทัศนเมืองเพื่อการนันทนาการ.” วารสารทางภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตร 10, 1 (ตุลาคม 2551) : 143-157.  
ผูเขียนบทความ. “ช่ือบทความ.” ช่ือวารสาร ปท่ี, ฉบับท่ี (เดือน ป พ.ศ.) : เลขหนา. 
ปริมาณงาน % (ถามีผูรวมทํา ใหระบุหนาท่ีดวย) 

   4.1.3.2 รักเรียน เดนคุณธรรม. “Relationship of Recreation Space and Thai 
Culture.” Tradition in Thailand”. 143-157.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
สหการ เมดิเพลส, 2535. จัดจําหนายท่ัวไป.  
ผูเขียนบทความ. “ช่ือบทความ.” ใน ช่ือบรรณาธิการ. ช่ือหนังสือ. เลขหนา. สถานท่ี
พิมพ : โรงพิมพ, ปท่ีพิมพ. ปริมาณงาน % (ถามีผูรวมทํา ใหระบุหนาท่ีดวย) 

    4.1.3.3     รักเรียน เดนคุณธรรม. “การออกแบบสวนทางต้ัง.” หนังสือประมวลผลการประชุม
      ทางวิชาการ (Proceedings) ในการประชุมทางวิชาการทางสถาปตยกรรม เรื่องภูมิ
      ทัศนกับสภาวะแวดลอมในปจจุบัน จัดโดยสภาสถาปนิก ณ โรงแรมสยามโนโวเทล 
                กรุงเทพฯ วันท่ี 24 ตุลาคม 2551. 143-157.  
      ช่ือผูเขียนบทความ. “ช่ือบทความ.” หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
      (Proceedings) ในการประชุม..... สถานท่ีประชุม วัน เดือน ปท่ีประชุม.     
                                  เลขหนา. ปริมาณงาน % (ถามีผูรวมทํา ใหระบุหนาท่ีดวย) 

 4.2 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 

   

 

 

 

 

 

 

4.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย 

กรณียื่นขอ ศ. 
ใหลอกผลงานที่เคยเสนอขอตําแหนง
รศ.มาโดยไมตองระบุวาเคยใชหรือไม 

ใชยื่นไดเฉพาะการขอผศ.เทานั้น 

เกณฑผลงานที่ยื่นขอ 
อาจารย(พนง.ม.)          ผศ.   
วิธีที่ 1 จากกลุมแรก1ชิ้น และจากกลุมสอง1ชิ้น 

- งานวิจัย                                  กลุมแรก 
- ผลงานในลักษณะอ่ืน                1ชิ้น ระดับด ี
- ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
- ตํารา                                      กลุมสอง 
- หนังสือ                                 1ชิ้น ระดับด ี
- บทความ 
วิธีที่ 2 แบบที่ 1    งานวิจัย ระดับด ีทั้ง 2 ชิ้น 
วิธีที่ 2 แบบที่ 2    งานวิจัย ระดับดีมาก 1 ชิ้น 

**กรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ไมครบ ย่ืนแบบวิธีที่ 

1และผลงานระดับดีมากเทานั้น 

 

เกณฑผลงานที่ย่ืนขอ 
ผศ.(ขาราชการ)                    รศ. 
วิธปีกติ จากกลุมแรก1ชิ้น และจากกลุมสอง1ชิ้น 

- งานวิจัย                                  กลุมแรก 
- ผลงานในลักษณะอ่ืน                1ชิ้น ระดับด ี
- ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
- ตํารา                                      กลุมสอง 
- หนังสือ                                 1ชิ้น ระดับด ี

**กรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ไมครบระบุเปน  
วิธีพิเศษและย่ืนผลงานระดับดีมากเทานั้น 
 
 

เกณฑผลงานที่ย่ืนขอ 
ผศ.(พนง.ม.)                รศ.   
วิธีที่ 1 จากกลุมแรก1ชิ้น และจากกลุมสอง1ชิ้น 

- งานวิจัย                                  กลุมแรก 
- ผลงานในลักษณะอ่ืน                1ชิ้น ระดับด ี
- ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
- ตํารา                                      กลุมสอง 
- หนังสือ                                 1ชิ้น ระดับด ี

วิธีที่ 2 งานวิจัยตีพิมพในวารสารในระดับนานาชาต ิ
วิธีที่ 2 แบบที่ 1    งานวิจัย ระดับด ีทั้ง 2 ชิ้น 
วิธีที่ 2 แบบที่ 2    งานวิจัย ระดับดีมาก 1 ชิ้น 

**กรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ไมครบ  

ย่ืนแบบวิธีที่ 1และผลงานระดับดีมากเทานั้น 
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   4.2.1.1 รักเรียน เดนคุณธรรม โชคดี ศรีสวางอารมณ สมาน ใจกรุณา และบุญชู โตเจริญ. 

“ภูมิทัศนธรรมชาติกับการออกแบบเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ.” หนังสือประมวลผลการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในการประชุมทางวิชาการทางสถาปตยกรรม
กับสภาวะแวดลอมในปจจุบัน ครั้งที 10 จัดโดยสถาบันสภาวะแวดลอม ณ โรงแรม
สยามโนโวเทล กรุงเทพฯ วันท่ี 24 ตุลาคม 2551. 143-157. ปริมาณงาน 60% 
เปนผูวิจัยหลัก ทําหนาท่ีวางแผนการวิจัย ดําเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะห 
สรุปผล และเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ 

ช่ือผูวิจัย. “ช่ือบทความวิจัย.” หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ในการประชุม..... สถานท่ีประชุม วัน เดือน ปท่ีประชุม. เลขหนา. 
ปริมาณงาน % เปนผูวิจัยหลักหรือผูรวมวิจัย ทําหนาท่ี 

 

   4.2.1.2 รักเรียน เดนคุณธรรม โชคดี ศรีสวางอารมณ สมาน ใจกรุณา และบุญชู โตเจริญ. 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการศึกษาการการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีแนวชายฝงอันดา
มัน : กรณีศึกษาพื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต. 2551. (ทุนวิจัยของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและผานการรับรองของ
คณะกรรมการ) ปริมาณงาน 60% เปนผูวิจัยหลัก ทําหนาท่ีวางแผนการวิจัย 
ดําเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผล และเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ 
การเผยแพร 
- นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเรื่องโครงการศึกษาการการเปล่ียนแปลงพื้นท่ี
แนวชายฝงอันดามัน : กรณีศึกษาพื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต ตอสาธารณชน วันท่ี 
8 มกราคม 2551 โรงแรมสยามโนโวเทล กรุงเทพฯ. จัดโดยคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
- รายงานวิจัยไดรับการเผยแพรโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และแจกใหกับหนวยงานราชการและหองสมุด 
ท้ังนี้ไดแนบหลักฐานการประเมินคุณภาพและหลักฐานการเผยแพรมาพรอมนี้ 

ช่ือผูวิจัย. ช่ืองานวิจัยฉบับสมบูรณ. ปท่ีทํา. (ทุน....ผานการประเมินคุณภาพจาก....) 
ปริมาณงาน % เปนผูวิจัยหลักหรือผูรวมวิจัย ทําหนาท่ี 

การเผยแพร 
- ………………………………………………………………………………………………………… 

       

    

  4.2.2 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตําราหรือหนังสือ 

   ตํารา 

   4.2.2.1 รักเรียน เดนคุณธรรม. สวนหลังคาในเมือง. พิมพครั้งท่ี3. กรุงเทพ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553. 170 หนา ประกอบการสอนวิชา 2719956 การ
ประยุกตงานภูมิสถาปตยกรรม ปการศึกษา 2553 
การเผยแพร 
1. ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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2. ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ใน
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง 

หลักฐานแนบประกอบ                  และ       คณะกรรมการทําหนังสือรับรอง 
- ประมวลการสอน                                   - เปนตําราระดับอุดมศึกษา 
- ใบตอบรับการวางจําหนายจาก                   - ใชประกอบการสอนไมตํ่ากวา 1     
  รานหนังสือ                                            ภาคการศึกษา    
- ใบตอบรับจากหองสมุดท่ีวางเผยแพร           - มีการเผยแพรสูสาธารณชน                                            

ช่ือผูแตง. ช่ือเรื่อง. ครั้งท่ีพิมพ(ถาพิมพมากกวาหนึ่งครั้ง). สถานท่ีพิมพ : โรงพิมพ, 
ปท่ีพิมพ. จํานวนหนา. ปริมาณงาน% ประกอบการสอนวิชา รหัส ช่ือวิชา ป
การศึกษา ลักษณะการเผยแพร (ถามีผูรวมทํา ใหระบุหนาท่ีดวย)  

(หมายเหตุ  กรณีท่ีเขียนเปนบทในตํารา/หนังสือ และรวมหลายบทเพื่อใหมีจํานวน

หนาตามท่ีกําหนดจะตองช้ีแจงวาแตละบทมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกนัอยางไร) 

 

 4.3 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย 

  4.3.1 ผลงานวิจัย 

   4.3.1.1 รักเรียน เดนคุณธรรม. “การวิเคราะหกิจกรรมคนเมืองในพื้นท่ีสาธารณะ: พื้นท่ี
สาธารณะยานสีลม สาทร และสุขุมวิท กรุงเทพ.” วารสารวิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 2548, ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม 2548) : 43-57. 

ช่ือผูวิจัย. “ช่ือบทความวิจัย.” ช่ือวารสาร ปท่ี, ฉบับท่ี (เดือน ป พ.ศ.) : เลขหนา. 
ปริมาณงาน % เปนผูวิจัยหลักหรือผูรวมวิจัย ทําหนาท่ี 

ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 
       

  4.3.2 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 

   4.3.2.1 รักเรียน เดนคุณธรรม, ผูแปล. มุมมองจากเสนทางสัญจร แปลจาก View from 
the Road โดย Kevin Lynch. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2554. 325 หนา. จําหนายท่ัวไป 
ช่ือผูแปล. ช่ือเรื่อง แปลจากช่ือตนฉบับ. สถานท่ีพิมพ : โรงพิมพ, ปท่ีพิมพ. จํานวน
หนา. ปริมาณงาน% ลักษณะการเผยแพร (ถามีผูรวมทํา ใหระบุหนาท่ีดวย) 
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง        
ศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 
 

  4.3.3 ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ 

เกณฑผลงานที่ย่ืนขอ 
รศ.(ขาราชการ/พนง.ม.)                ศ.   
วิธีที่ 1 จากกลุมแรก1ชิ้น และจากกลุมสอง1ชิ้น 

- งานวิจัย                           กลุมแรก 1ชิ้น 
- ผลงานในลักษณะอ่ืน              ระดับดีมาก 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
- ตํารา                              กลุมสอง 1ชิ้น 
- หนังสือ                              ระดับดีมาก 

วิธีที่ 2 ผลงานวิชาการตีพิมพในวารสารในระดับ

นานาชาติระดับดีเดน 1 ชิ้น 

**กรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ไมครบ ย่ืน
แบบวิธีที่ 1 และผลงานระดับดีเดนเทานั้น 
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   หนังสือ 

   4.3.3.1 รักเรียน เดนคุณธรรม. ภูมิสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวไทยใหญ. พิมพครั้งท่ี1. 
กรุงเทพ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพลับบลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2553. 150 หนา. 
แหลงเผยแพรรานหนังสือท่ัวไป 

ช่ือผูแตง. ช่ือเรื่อง. ครั้งท่ีพิมพ. สถานท่ีพิมพ : โรงพิมพ, ปท่ีพิมพ. จํานวนหนา. 
ปริมาณงาน%. ลักษณะการเผยแพร (ถามีผูรวมทํา ใหระบุหนาท่ีดวย)  

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

    
 

 ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

   4.3.3.2 รักเรียน เดนคุณธรรม สุขสี มั่งมีชัย “การดูแลรักษาตนไมภายในอาคาร.”ใน ศุภ
โชค บุญเจริญ อนุชิต ลิขิตดี และอรยา ประติมากร บรรณาธิการ คานิยมภูมิ
สถาปตยกรรม 111-166. กรุงเทพ : อมรินทรพริน้ต้ิงแอนดพลับบลิชช่ิง จํากัด 
(มหาชน), 2553. จํานวนหนาท้ังหมด 255 หนา ปริมาณงาน 50% (เรียบเรียง
เนื้อหา และเขียนเพื่อตีพิมพ) จัดจําหนายท่ัวไป 

ช่ือผูแตง “ช่ือบทท่ีเขียน.” ใน บรรณาธิการ ช่ือเรื่อง เลขหนา. สถานท่ีพิมพ : โรง
พิมพ, ปท่ีพิมพ. จํานวนหนาท้ังหมด ปริมาณงาน% (ใหระบุหนาท่ีดวย) ลักษณะ
การเผยแพร  

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  ผูขอไมเคยใช  ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

  ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

   4.3.3.3 รักเรียน เดนคุณธรรม ใน ศุภโชค บุญเจริญ อนุชิต ลิขิตดี และอรยา ประติมากร 
บรรณาธิการ. คานิยมภูมิสถาปตยกรรม. กรุงเทพ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพลับบ
ลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2553. จํานวนหนาท้ังหมด 255 หนา จัดจําหนายท่ัวไป 

-“การดูแลรักษาตนไมภายในอุทยาน.”59-89 

-“พันธุไมท่ีควรอนรุักษ.” 123-143 

ช่ือผูแตง  ใน บรรณาธิการ. ช่ือเรื่อง. สถานท่ีพิมพ : โรงพิมพ, ปท่ีพิมพ. จํานวน
หนาท้ังหมด ปริมาณงาน% (ใหระบุหนาท่ีดวย) ลักษณะการเผยแพร  

- “ช่ือบทท่ีเขียน.” เลขหนา 

ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

  ผูขอไมเคยใช   ผูขอเคยใช (เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

  ผูรวมงานคนอื่นเคยใช (ขอตําแหนง......... เมื่อป พ.ศ. .... และคุณภาพอยูในระดับ......) 

 
 

 

 

ผลงานแตง 
ตองไดรับการตรวจสอบและรับรอง
การเผยแพร ที่เผยแพรสูสาธารณชน
มาไมนอยกวา 4 เดือน   
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ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ ............................................................... เจาของประวัติ 

 ( นางสาวรักเรียน  เดนคุณธรรม )  

    ตําแหนง                ศาสตราจารย  

 วันท่ี   4  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  
 

สวนท่ี 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 
 

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

                              ตําแหนงศาสตราจารย     วิธีท่ี 1      วิธีท่ี 2     วิธีพิเศษ         

ในสาขาวิชา ภูมิสถาปตยกรรม 

ของ       นางสาวรักเรียน  เดนคุณธรรม. 

สังกัด ภาค/สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง......( ศาสตราจารย).. ไดแก 1. ระยะเวลา  2. 
ภาระงานข้ันตํ่า  3. ผลงานทางวิชาการ  แลวเห็นวา นางสาวรักเรียน  เดนคุณธรรม เปนผูมีคุณสมบัติ... 
(ครบถวน/ไมครบถวน)... ตามหลักเกณฑท่ี 

สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 
ลงช่ือ ....................................................................................... 

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

ตําแหนง ..ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา.. 

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

 
ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา 

 

ไดพิจารณาแลวเห็นวา นางสาวรักเรียน  เดนคุณธรรม เปนผูมีคุณสมบัติ ...(เขาขาย/ ไมเขา
ขาย)...  ท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ... (ศาสตราจารย)... 

 

 

** วันที่คณะรับเร่ือง คือ วนัที่คณะตรวจสอบแลว้วา่ผูเ้สนอขอฯมีคุณสมบติัครบถว้นเร่ืองระยะเวลาและผลงานทางวชิาการมีเอกสารถูกตอ้งครบถว้น  
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ลงช่ือ ................................................................ 

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

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

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

 

** วันที่คณะรับเร่ือง คือ วนัที่คณะตรวจสอบแลว้วา่ผูเ้สนอขอฯมีคุณสมบติัครบถว้นเร่ืองระยะเวลาและผลงานทางวชิาการมีเอกสารถูกตอ้งครบถว้น  
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