
 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิก 

เพ่ือแต่งตั้งเปน็ราชบัณฑิตในตําแหน่งที่ตั้งข้ึนใหม่หรือตาํแหน่งที่ว่าง   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
ภาคีสมาชิกเพ่ือแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตําแหน่งที่ตั้งข้ึนใหม่หรือตําแหน่งที่ว่าง  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ราชบัณฑิตยสภา
จึงออกข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิกเพ่ือแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต
ในตําแหน่งที่ตั้งข้ึนใหม่หรือตําแหน่งที่ว่าง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ไว้ดังน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  “ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
ภาคีสมาชิกเพ่ือแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตําแหน่งที่ตั้งข้ึนใหม่หรือตําแหน่งที่ว่าง  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ในกรณีที่การดําเนินการคัดเลือกราชบัณฑิตยังไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ   

ให้การคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการดําเนินการคัดเลือกน้ัน 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับน้ี 
“สํานัก”  หมายความว่า  สํานักธรรมศาสตร์และการเมือง  สํานักวิทยาศาสตร์  หรือสํานักศิลปกรรม 
ข้อ ๔ ให้นายกราชบัณฑิตยสภารักษาการตามข้อบังคับน้ี  และมีอํานาจวินิจฉัยและตัดสินปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 
ข้อ ๕ ภาคีสมาชิกผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(๑) เป็นภาคีสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปีนับถึงวันที่เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาประกาศ

การเลือกภาคีสมาชิกเพ่ือแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต 
(๒) ได้มีการเสนอผลงานวิชาการท่ีตนค้นคว้าได้ต่อสํานักตามระเบียบราชบัณฑิตยสภา 
(๓) ต้องเป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมสํานักตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา  ว่าด้วยการประชุมสํานัก  

อย่างน้อยร้อยละ  ๕๐  ของจํานวนครั้งการประชุมสํานักที่ภาคีสมาชิกผู้น้ันเป็นสมาชิกอยู่  ย้อนหลังไป
เป็นเวลา  ๒  ปี   

ในกรณีที่จํานวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุมสํานักไม่ถึงร้อยละ  ๕๐  อาจนับจํานวนคร้ังของ 
การประชุมสํานักย้อนหลังไปได้อีก  ๑  ปี  รวมแล้วเป็นเวลา  ๓  ปี  ทั้งน้ี  จะต้องได้จํานวนครั้งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๕๐  ของระยะเวลา  ๓  ปี 

ข้อ ๖ การกําหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาที่จะเลือกภาคีสมาชิกเพ่ือแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต  
ให้สํานักพิจารณา  ดังน้ี 
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(๑) ตําแหน่งที่ตั้งข้ึนใหม่  ให้ที่ประชุมราชบัณฑิตของสํานักจัดลําดับความสําคัญโดยให้พิจารณา
จากจํานวนภาคีสมาชิกที่ประจําอยู่ในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ยังไม่มีราชบัณฑิต  หรือมีราชบัณฑิต
จํานวนน้อยก่อน 

(๒) ตําแหน่งที่ว่าง  ให้ที่ประชุมราชบัณฑิตของสํานักพิจารณากําหนดให้เลือกในประเภทวิชา
และสาขาวิชาของตําแหน่งราชบัณฑิตที่ว่างน้ันก่อน 

ในกรณีที่มีความจําเป็นพิเศษหรือมีเหตุผลอันสมควร  ที่ประชุมราชบัณฑิตของสํานักอาจมีมติ 
ให้เลือกภาคีสมาชิกเพ่ือแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในประเภทวิชาและสาขาวิชาอ่ืนได้  โดยต้องมีเสียงสนับสนุน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของราชบัณฑิตของสํานัก 

ข้อ ๗ การเลือกภาคีสมาชิกเพ่ือแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตําแหน่งที่ตั้งข้ึนใหม่หรือตาํแหน่งทีว่า่ง  
ให้ใช้วิธีการดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้นายกราชบัณฑิตยสภาเสนอความเห็นและขออนุมัติให้มีการเลือกราชบัณฑิตต่อนายกรัฐมนตรี  
เมื่อนายกรัฐมนตรีอนุมัติแล้วให้ดําเนินการได้ 

(๒) ให้เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาจัดทําประกาศสํานักงานราชบัณฑิตยสภา  แจ้งให้ทราบว่าจะ
มีการเลือกภาคีสมาชิกเพ่ือแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตําแหน่งที่ตั้งข้ึนใหม่หรือตําแหน่งที่ว่าง  ในประเภทวิชา
และสาขาวิชาใด  โดยให้ภาคีสมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๕  ที่ประสงค์จะเข้ารับเลือกเป็นราชบัณฑิต 
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 

(๓) ให้สํานักจัดประชุมราชบัณฑิตเพ่ือเลือกราชบัณฑิตของสํานักเป็นคณะกรรมการคัดเลือก 
ไม่เกิน  ๕  คน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการต่างสํานักไม่เกิน  ๒  คน  และกรรมการ
ที่ทําหน้าที่เลขานุการ   

รายช่ือและจํานวนราชบัณฑิตที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
ราชบัณฑิตของสํานักและให้ถือเป็นความลับ 

ข้อ ๘ ให้ภาคีสมาชิกผู้สมัครเข้ารับเลือกเปน็ราชบณัฑิต  เสนอผลงานทีแ่สดงถึงความเป็นปราชญ์  
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชบัณฑิตยสภาหรือหน่วยงานอื่นในระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยให้ระบุผลงาน
ที่ดีที่สุดและรองลงมาตามลําดับ  ในแต่ละประเภทไม่เกิน  ๓  เรื่อง  แต่รวมทั้งหมดไม่เกิน  ๙  ช้ิน  พร้อมเหตุผลว่า
ผลงานน้ันดีเด่นและเป็นประโยชน์อย่างไร  ทั้งน้ี  คณะกรรมการคัดเลือกมีสิทธิ์ขอผลงานอ่ืนนอกเหนือจาก
ที่เสนอเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาได้   

ในกรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน  ต้องแสดงให้เห็นว่า  ตนมีส่วนร่วมในการจัดทํา
หรือผลิตผลงานน้ันส่วนใด  หรือเป็นสัดส่วนเท่าใด 

ผลงานที่ภาคีสมาชิกเสนอตามวรรค  ๑  และวรรค  ๒  อาจเป็นผลงานที่เคยเสนอแล้วเมื่อสมัคร
เป็นภาคีสมาชิกก็ได้  แต่ต้องมีผลงานใหม่ภายหลังการเป็นภาคีสมาชิกด้วย 

การเสนอผลงานให้จัดทําตามแบบพิมพ์ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบังคับน้ี 
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ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณากล่ันกรองทั้งด้านผลงานทางวิชาการและด้านอ่ืน ๆ  
ของภาคีสมาชิกผู้ยื่นความจํานงเข้ารับเลือกเป็นราชบัณฑิต  ดังน้ี 

(๑) ด้านผลงานทางวิชาการ  มีผลงานที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรอบรู้
และรู้ลึกในศาสตร์ของตน  โดยผลงานน้ันอาจเป็นบทความ  หนังสือ  ตํารา  งานประดิษฐ์  งานวิจัย  หรืองาน
ในลักษณะอ่ืนซึ่งคณะกรรมการสามารถประเมินคุณค่าได้ 

(๒) ด้านการเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ  ให้แสดงหลักฐานว่าได้เสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือได้รับการยกย่องให้เป็นผู้รู้หรือเป็นที่อ้างอิงในวงวิชาการ 

(๓) ด้านการสนับสนุนกิจการของราชบัณฑิตยสภา  หรือมีส่วนร่วมในงานหรือกิจกรรมของ 
ราชบณัฑิตยสภา 

(๔) ไม่เคยมีพฤติกรรมที่ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
ข้อ ๑๐ ในการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก  ให้ประเมินผลการพิจารณาลงในแบบพิมพ์

ที่กําหนดท้ายข้อบังคับน้ี  พร้อมทั้งแสดงเหตุผลที่ภาคีสมาชิกผู้น้ันสมควรได้รับการเสนอช่ือ  ทั้งน้ี  จะต้อง
ทําให้แล้วเสร็จและเสนอประธานสํานักภายใน  ๖  เดือนนับแต่วันปิดรับสมัคร 

ข้อ ๑๑ ให้ประธานสํานักจัดประชุมราชบัณฑิตของสํานัก  เพ่ือพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบด้วยกับภาคีสมาชิกที่คณะกรรมการคัดเลือกเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต 

มติที่ประชุมของสํานักที่ให้ความเห็นชอบภาคีสมาชิกเพ่ือแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต  ต้องไม่น้อยกว่า
กึ่งหน่ึงของจํานวนราชบัณฑิตที่เข้าประชุม  แต่ทั้งน้ีราชบัณฑิตที่เข้าร่วมประชุมขณะมีการลงคะแนนเสียง
จะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของราชบัณฑิตทั้งหมดของสํานัก 

ข้อ ๑๒ ให้ประธานสํานักแจ้งผลการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพ่ือแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตต่อเลขาธิการ
ราชบัณฑิตยสภาเพ่ือนําเสนอท่ีประชุมราชบัณฑิตยสภา  โดยให้ประธานกรรมการคัดเลือกหรือกรรมการ
คัดเลือกคนหน่ึงที่ประธานกรรมการคัดเลือกมอบหมาย  ช้ีแจงเหตุผลต่อที่ประชุมราชบัณฑิตยสภาเพ่ือลงมติ 

การลงมติให้กระทําด้วยวิธีการเปิดเผย 
มติของราชบัณฑิตยสภาต้องได้คะแนนรับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนราชบัณฑิตที่เข้าประชุม  

แต่ทั้งน้ีคะแนนเสียงดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงขององค์ประชุม 
ข้อ ๑๓ เมื่อที่ประชุมราชบัณฑิตยสภามีมติรับรองแล้ว  ให้นายกราชบัณฑิตยสภารายงาน 

ผลการพิจารณาต่อนายกรัฐมนตรี  เพ่ือนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต
ต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ศาสตราจารยป์กรณ ์ อดุลพันธุ์ 
นายกราชบณัฑิตยสภา 



แบบแสดงผลงานเพื่อคัดเลอืกเป็นราชบณัฑิต ราชบณัฑิตยสภา 
 

 ชื่อ       
 เข้ารับการคัดเลือกเป็นราชบัณฑิตในประเภทวิชา  สาขาวิชา สํานัก      
  

(๑)  ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ 
 

ลําดับที่ ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน สํานักพิมพ์หรือ 
แหล่งสนับสนุน 

ปีที่พิมพ์ 
เผยแพร ่

การมีส่วนร่วมของ 
ผู้สมัคร  

(กรณีร่วมกันหลาย
คน) 

ผลงานที่ส่งให้
ประเมิน  

(ทําเครื่องหมาย 
) 

 

๑.๑ ตํารา      เล่มที่ดีที่สุด (ไม่เกิน ๓ เล่ม)  คือ  
(๑) เล่มที.่.................................... 
มีประโยชน์ต่อ ............................
ด้วยเหตุผล.................................. 
 
(๒) เล่มที.่.................................... 
มีประโยชน์ต่อ ............................
ด้วยเหตุผล.................................. 
 
(๓) เล่มที.่.................................... 
มีประโยชน์ต่อ ............................
ด้วยเหตุผล.................................. 
 



 

ลําดับที่ ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน 
สํานักพิมพ์หรือ
แหล่งสนับสนุน 

ปีที่พิมพ์ 
เผยแพร ่

การมีส่วนร่วมของ 
ผู้สมัคร (กรณี

ร่วมกันหลายคน) 

ผลงานที่ส่งให้
ประเมิน (ทํา

เครื่องหมาย ) 

 

๑.๒ งานวิจัย      เรื่องที่ดีที่สุด (ไม่เกิน ๓ เรื่อง) คือ  
(๑) เรื่องที.่............................... 
มีประโยชน์ต่อ ......................... 
ด้วยเหตุผล................................ 
 
 (๒) เรื่องที.่............................... 
มีประโยชน์ต่อ ......................... 
ด้วยเหตุผล................................ 
 
 (๓) เรื่องที.่............................... 
มีประโยชน์ต่อ ......................... 
ด้วยเหตุผล................................ 
 



 

ลําดับที่ ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน สํานักพิมพ์หรือ
แหล่งสนับสนุน 

ปีที่พิมพ์ 
เผยแพร ่

การมีส่วนร่วมของ 
ผู้สมัคร (กรณี

ร่วมกันหลายคน) 

ผลงานที่ส่งให้
ประเมิน (ทํา

เครื่องหมาย ) 

 

๑.๓ งานแปล      เรื่องที่ดีที่สุด (ไม่เกิน ๓ เรื่อง) คือ  
(๑) เรื่องที.่............................... 
มีประโยชน์ต่อ ......................... 
ด้วยเหตุผล............................... 
 
(๒) เรื่องที.่............................... 
มีประโยชน์ต่อ ......................... 
ด้วยเหตุผล...............................  
 
(๓) เรื่องที.่............................... 
มีประโยชน์ต่อ ......................... 
ด้วยเหตุผล............................... 
 



 

ลําดับที่ ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน สํานักพิมพ์หรือ
แหล่งสนับสนุน 

ปีที่พิมพ์ 
เผยแพร ่

การมีส่วนร่วมของ 
ผู้สมัคร (กรณี

ร่วมกันหลายคน) 

ผลงานที่ส่งให้
ประเมิน (ทํา

เครื่องหมาย ) 

 

๑.๔ หนังสือ      เล่มที่ดีที่สุด (ไม่เกิน ๓ เล่ม)  คือ   
(๑) เล่มที.่.................................... 
มีประโยชน์ต่อ ............................
ด้วยเหตุผล.................................. 
 
(๒) เล่มที.่.................................... 
มีประโยชน์ต่อ ............................
ด้วยเหตุผล.................................. 
 
(๓) เล่มที.่.................................... 
มีประโยชน์ต่อ ............................
ด้วยเหตุผล.................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ลําดับที่ ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน 
สํานักพิมพ์หรือ
แหล่งสนับสนุน 

ปีที่พิมพ์ 
เผยแพร ่

การมีส่วนร่วมของ 
ผู้สมัคร (กรณี

ร่วมกันหลายคน) 

ผลงานที่ส่งให้
ประเมิน (ทํา

เครื่องหมาย ) 

 

๑.๕ งานตีพิมพ์ใน
วารสาร

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

     เรื่องที่ดีที่สุด (ไม่เกิน ๓ เรื่อง) คือ  
(๑) เรื่องที.่............................... 
มีประโยชน์ต่อ ......................... 
ด้วยเหตุผล............................... 
 
(๒) เรื่องที.่............................... 
มีประโยชน์ต่อ ......................... 
ด้วยเหตุผล...............................  
 
(๓) เรื่องที.่............................... 
มีประโยชน์ต่อ ......................... 
ด้วยเหตุผล............................... 
 



 

ลําดับที่ ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน 
สํานักพิมพ์หรือ
แหล่งสนับสนุน 

ปีที่พิมพ์ 
เผยแพร ่

การมีส่วนร่วมของ 
ผู้สมัคร (กรณี

ร่วมกันหลายคน) 

ผลงานที่ส่งให้
ประเมิน (ทํา

เครื่องหมาย ) 

 

๑.๖ งานวิชาการ
อื่น ๆ (เช่น 
สิ่งประดิษฐ์ 
สิทธิบัตร) 

     เรื่องที่ดีที่สุด (ไม่เกิน ๓ เรื่อง) คือ  
(๑) เรื่องที.่............................... 
มีประโยชน์ต่อ ......................... 
ด้วยเหตุผล............................... 
 
(๒) เรื่องที.่............................... 
มีประโยชน์ต่อ ......................... 
ด้วยเหตุผล...............................  
 
(๓) เรื่องที.่............................... 
มีประโยชน์ต่อ ......................... 
ด้วยเหตุผล............................... 
 

รวมจํานวนผลงานลาํดับที่ ๑.๑ – ๑.๖ ทีส่่งใหป้ระเมิน ไม่เกิน ๙ ชิ้น   
 



 
(๒) ความเป็นแหล่งอ้างอิง และการยอมรับในวงวิชาการ 

 
ชื่อผลงานที่ได้รับการอ้างอิง  

(ไม่นับการอ้างอิงตนเอง  
หรือวิทยานิพนธ์ที่ผู้สมัครเป็นผู้ควบคุม) 

รวมจํานวนครั้งที่ได้รับ
การอ้างอิง อ้างอิงโดย 

   

 

 

 

 
 
ท่านได้รับการยอมรับในวงวิชาการระดับใด (เช่น ระดับสถาบันอุดมศึกษา ระดับชาติ/นานาชาติ) และอย่างไรบ้าง  

 

 

 
 



(๓) งานวิชาการที่ทําให้แก่สาํนักหรือราชบัณฑิตยสภา หรืองานสนับสนุนสาํนักงานราชบัณฑิตยสภา 
 
๓.๑ การเข้ารว่มประชุมสํานัก 

ช่วงเวลาที่นับการประชุม จํานวนครั้งที่มี 
การประชุมสํานัก 

จํานวนครั้งที่เข้าร่วม 
ประชุมสํานัก ตั้งแต่ (เดือน-ปี) ถึง (เดือน-ปี) 

 

 

 

 

   

 
๓.๒ การบรรยายทางวิชาการในการประชุมสํานัก 
ครั้งที่ วันเดือนปีที่บรรยาย ชื่อเรื่องที่บรรยาย 

 

 

 

 

  

 



 
๓.๓ การเป็นกรรมการวิชาการของสํานักงานและราชบัณฑิตยสภา 

ชื่อคณะกรรมการ ตั้งแต่ (เดือน-ปี) ถึง (เดือน-ปี) 

 

 

 

 

  

๓.๔ การสนับสนุนงานวิชาการหรือกิจกรรมของราชบัณฑิตยสภาหรือของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

งานวิชาการหรือกิจกรรม ช่วงเวลาดําเนินการของงานหรือกิจกรรม 
 

 

 

 

 



 
(๔) งานวิชาการที่ทําให้แก่หน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติ  

 
ชื่องานวิชาการ ชื่อหน่วยงาน ช่วงเวลาที่ดําเนินการ 

 

 

 

 

  

 
(๕) เกียรติคณุหรอืรางวัลที่ได้รบั 

 
เกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับ ได้รับจาก เดือน-ปีที่ได้รับ 

 

 

 

 

  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทีร่ะบุไว้นีเ้ปน็ความจริงทุกประการ 

 
ลงนาม  .................................................................... 

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


