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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เรื่อง   เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพผลงาน การก าหนดค านิยาม วิธีการตัดสินคุณภาพผลงาน 
     การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การปรับปรุงผลงาน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน  
การทบทวนผลงาน การก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษ  

ส าหรับการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 
พ.ศ. 2560 

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๑ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป
ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และมติ
คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 
24 กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๒ ในประกาศฉบับนี้ 
     “บุคลากรสายสนับสนุน”  หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาย
สนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชัฏสกลนคร 
     “คู่มือปฏิบัติงาน” หมายความว่า เอกสารแสดงถึงเส้นทางการท างานในงานหลักของ  
ต าแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ  ในการ 
ปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
     “งานหลักของต าแหน่ง” หมายความว่า งานที่ต้องสอดคล้องและครอบคลุมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามภารกิจที่หน่วยงานต้นสังกัดของต าแหน่งได้รับมอบหมาย 
     “ผลงานเชิงวิเคราะห์” หมายความว่า เป็นผลงานแสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของ 
เรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา และสามารถน าไปใช้  เป็นแหล่ง 
อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได ้
     “ผลงานเชิงสังเคราะห์” หมายความว่า เป็นผลงานแสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ หรือ 
องค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบโครงสร้างเบื้องต้น      
เพ่ือให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่ งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือ
สถาบันอุดมศึกษา และสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือน าไปปฏิบัติได้ 
 

/“ผลงานวิจัย”... 
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     “ผลงานวิจัย” หมายความว่า งานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย   
ที่เป็นที่ยอมรับ  และมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปที่เป็นประโยชน์    และน าไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
     “ผลงานในลักษณะอ่ืน” หมายความถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้าน
ศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบ ารุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย ประกอบด้วยบทวิเคราะห์     
ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน 
ทั้งนี้ต้องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น 
 ข้อ 3 การเผยแพร่ผลงานคู่มือปฏิบัติงานหลัก ต้องมีการเผยแพร่ผลงานก่อนเสนอขอ ไม่น้อย 
กว่า ๔ แห่ง โดยต้องเผยแพร่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับผลงานนั้นๆ และมีฐานะ 
ไม่ต่ ากว่าสถาบันอุดมศึกษา โดยจะต้องมีหนังสือตอบรับเป็นหลักฐาน  
 ข้อ 4 การเผยแพร่ผลงานเชิงวิเคราะห์ 

   4.๑ ต้องมีการเผยแพร่ผลงานก่อนเสนอ ไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง โดยต้องเผยแพร่ใน 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับผลงานนั้นๆ และมีฐานะไม่ต่ ากว่าสถาบันอุดมศึกษาโดย 
จะต้องมีหนังสือตอบรับเป็นหลักฐาน หรือ 
     4.๒ เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือ 
     4.3 น าเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
 ข้อ 5 การเผยแพร่ผลงานเชิงสังเคราะห์ 

   5.๑ ต้องมีการเผยแพร่ผลงานก่อนเสนอ ไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง โดยต้องเผยแพร่ 
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับผลงานนั้นๆ และมีฐานะไม่ต่ ากว่าสถาบันอุดมศึกษาโดย 
จะต้องมีหนังสือตอบรับเป็นหลักฐาน หรือ 
     5.๒ เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจ 
เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือ 
     5.3 น าเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
 ข้อ 6 การเผยแพร่ผลงานวิจัย  

   6.๑ ต้องมีการเผยแพร่ผลงานก่อนเสนอ ไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง โดยต้องเผยแพร่ใน 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับผลงานนั้นๆ และมีฐานะไม่ต่ ากว่าสถาบันอุดมศึกษาโดย 
จะต้องมีหนังสือตอบรับเป็นหลักฐาน หรือ 
     6.๒ เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจ 
เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือ 
     6.3 น าเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
 ข้อ 7 การเผยแพร่ผลงานลักษณะอ่ืน 
      7.๑ ต้องมีการเผยแพร่ผลงานก่อนเสนอ ไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง โดยต้องเผยแพร่ใน 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับผลงานนั้นๆ และมีฐานะไม่ต่ ากว่าสถาบันอุดมศึกษาโดย 
จะต้องมีหนังสือตอบรับเป็นหลักฐาน หรือ 
     7.๒ เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือ 
     7.3 น าเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
 

/ข้อ ๘ แบบประเมิน... 
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 ข้อ ๘ แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงานหลัก  ผลงานเชิงวิเคราะห์  ผลงานเชิงสังเคราะห์ 
งานวิจัย และผลงานลักษณะอ่ืน  เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพของผลงานให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้              
 ข้อ 9 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ/วิชาชีพ  ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ให้แต่งตั้งดังต่อไปนี้ 
       ๑๐.๑ ต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือช านาญการ กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
มีคุณสมบัติ และองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  ๑๐.๑.๑ มีความรู้ความสามารถและความช านาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง 
  ๑๐.๑.๒ ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือเทียบเท่า 

  ๑๐.๑.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ต่างสังกัด
หน่วยงานกับผู้เสนอขอแต่งตั้ง 
  ๑๐.๑.๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งคน 

            จ านวนกรรมการทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่าสามคน 

       ๑๐.๒ ต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ช านาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ 
กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ และองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
   ๑๐.๒.๑ มีความรู้ความสามารถและความช านาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งที่ 
จะแต่งตั้ง 

  1๐.๒.๒ ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือเทียบเท่า  
  ๑๐.๒.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ไม่น้อยกว่าสามคน 

 ข้อ ๑๑ กรณีท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ปรับปรุงผลงานได้ภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ทราบมติ  กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นอาจขอขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกินเก้าสิบวัน  
 ข้อ ๑๒ การพิจารณาทบทวนผลงาน ให้กระท าได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
         ๑๒.๑ ผลงานของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ไม่ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง เนื่องจาก 

      ๑๒.๑.๑ คุณภาพของผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  ๑๒.๑.๒ การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนวิชาการไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

    ๑๒.๑.๓ งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือความเป็น
ที่ยอมรับ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

       ๑๒.๒ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีสิทธิขอให้คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) พิจารณาทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง ค าขอทบทวนต้องแสดงข้ออ้าง ข้อเท็จจริง เหตุผล
สนับสนุนค าขอโดยชัดเจน 

       ๑๒.๓ การยื่นเรื่องขอทบทวนให้ยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติ 
 

/ข้อ ๑๓ การยื่นขอ... 
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 ข้อ ๑๓ การยื่นขอทบทวน ให้ยื่นต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(ก.บ.ม.) เพื่อส่งให้คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และส่งผลให้คณะกรรมการ 

บริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารบุคคล  

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ให้เป็นที่สุด 

 ข้อ ๑๔ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
       ๑๔.๑ การพิจารณาทบทวนครั้งที่หนึ่ง  
      ๑๔.๑.๑ กรณีท่ีเห็นว่าค าขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และไม่มีเหตุผลที่
สนับสนุนค าขอ ให้มีมติไม่รับพิจารณา 

      ๑๔.๑.๒ กรณีท่ีเห็นว่าค าขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุน 

ค าขอให้มีมติรับไว้พิจารณา โดยให้มอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดเดิมพิจารณา 

       ๑๔.๒ การพิจารณาทบทวนครั้งที่สอง 

      ๑๔.๒.๑ กรณีท่ีเห็นว่าค าขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และไม่มีเหตุผลที่
สนับสนุนค าขอเพ่ิมเติมจากการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติไม่รับพิจารณา 

      ๑๔.๒.๒ กรณีท่ีเห็นว่าค าขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุน 

ค าขอเพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติรับไว้พิจารณา และให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ โดยมี
จ านวนกรรมการเท่ากับชุดเดิมเพ่ือพิจารณา 

      ๑๔.๒.๓ เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่พิจารณาค าขอเสร็จสิ้นแล้ว  ให้
น าเสนอผลการพิจารณา  และผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกชุดที่ผ่านมา เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้ น และส่งผลให้
คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป 

 ข้อ ๑๕ มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนดต าแหน่งที่กระท าผิดทางจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณ อันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชีพและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
       ๑๕.๑ กรณีท่ีมีการร้องเรียน หรือ มีข้อเท็จจริงปรากฏ  ดังต่อไปนี้  
      ๑๕.๑.๑ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง  

      ๑๕.๑.๒ หรือมีพฤติการณ์ส่อลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  

      ๑๕.๑.๓ หรือน าผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่งโดยอ้างว่าเป็นผลงาน 
ของตนเอง 
   ให้งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริง และงดการพิจารณาการขอก าหนด
ต าแหน่งเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งด
การพิจารณา การขอก าหนดต าแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  

       ๑๕.๒ กรณีที่ได้รับการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นแล้ว หากมีการ 
ร้องเรียน หรือ มีข้อเท็จจริงปรากฏ  ดังต่อไปนี้   
      ๑๕.๒.๑ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง  

      ๑๕.๒.๒ หรือมีพฤติการณ์ส่อลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  
 

/๑๕.๒.๓ หรือน าผลงาน… 
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   ๑๕.๒.๓ หรือน าผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่งโดยอ้างว่าเป็นผลงาน 
ของตนเอง 

   ให้งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริง และงดการพิจารณา การขอ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมี
มติให้ถอดถอนการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  หรือนับแต่วันที่ทรงลงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ถอดถอนการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 

 ข้อ 16 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา 

อันเกิดจากการใช้ประกาศ 
 
   ประกาศ ณ วันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร) 
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เรื่อง   เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพผลงาน การก าหนดค านิยาม วิธีการตัดสินคุณภาพผลงาน 
     การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การปรับปรุงผลงาน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน  
การทบทวนผลงาน การก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษ  
ส าหรับการก าหนดต าแหน่งของสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน 

พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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แบบประเมินคุณภาพผลงาน (คู่มือปฏิบัติงานหลัก) 
 

๑. ชื่อผู้เสนอขอ....................................................................................ต าแหน่ง........................................................................      
    สังกัด........................................................................ส านัก/สถาบัน/คณะ................................................................................. 
2. เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ........................................................................................ระดับ......................................................... 
    โดยวิธี    ปกติ    พิเศษ   
3. ชื่อผลงาน (คู่มือปฏิบัตงิานหลัก) เร่ือง............................................................................................................................... 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 
    สัดส่วนผลงานของผู้เสนอขอ..................%  โดยเป็น   ผูด้ าเนินการหลัก   ผู้ร่วม  
๓. เผยแพร่ในรูปแบบ   จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือส านักพิมพ์ (Publishing House) 
         ส าเนาเยบ็เป็นแบบรูปเล่ม  
         เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๔. ระบุรายละเอียดการตามวิธกีารเผยแพร่ (ข้อ 3) ...................................................................................................................... 
๕. รายการประเมินคุณภาพผลงาน 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง  

1. ผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิชาการ      

2. ผลงานมีความสมบรูณ์ และมีความทันสมัยของเนื้อหา      

3. ผลงานมีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชัดเจน ไม่สบัสน มีความเช่ือมโยงของ 
    หัวข้อ 

     

4. ผลงานมีความเหมาะสมในการใช้ภาษาที่ชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษา      

5. มีการศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสาร และหรือรายงานวิจัยสนับสนุนการเขียน  
    อ้างอิงแหล่งวิชาการตามแบบการเขียนอ้างอิง 

     

๖. ผลงานมีข้อเสนอแนะ และสอดแทรกความคดิเห็นเพิม่เตมิได้อยา่งเหมาะสม      

๗. ผลงานมีการจัดท าบรรณานุกรม และภาคผนวกไว้เหมาะสม      

8. ผลงานก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิควชิาการใหมเ่ป็นประโยชน์ต่อการ 
    พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของาน 

     

9. ผลงานมีลักษณะเป็นงานบุกเบกิความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระตุ้นให้เกดิ 
    ความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน 

     

10. ผลงานเป็นประโยชน์ต่องานในหน้าท่ี หรือหน่วยงาน หรือ 
      สถาบันอุดมศึกษา เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาชีพ 

     

รวมจ านวนข้อ      
 

ผลการประเมินคุณภาพผลงาน โดยรวม    
 อยู่ในระดับ             ดีเด่น      ดีมาก      ดี       พอใช้      ปรับปรุง 
 สรุปผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์                  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ         ไม่มี                    มี (ได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ลงช่ือผู้ประเมิน.............................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
                       (..............................................................) 

วันท่ีประเมิน................................................................... 



 
                              ค าอธิบายแบบประเมินคุณภาพผลงาน (คู่มือปฏิบัติงานหลัก) 

 

1. หลักเกณฑ์การแต่งต้ัง 

ต าแหน่ง 
คุณภาพผลงาน (ผ่านเกณฑ์การประเมิน) เกณฑ์การตัดสิน 

วิธีปกติ วิธีพิเศษ 
ระดับช านาญการ   ระดับด ี ระดับดีมาก วิธีปกติ   : คะแนนเสียงข้างมาก 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับด ี ระดับดีมาก วิธีพิเศษ  : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า 
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับด ี ระดับดีมาก  
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับดีมาก ระดับดีเด่น  

 
 
2. ระดับคุณภาพผลงาน (คู่มือปฏิบัติงานหลัก) 

หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน / ระดับ 

ดี ดีมาก ดีเด่น 

1. ผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิชาการ    
2. ผลงานมีความสมบรูณ์ และมีความทันสมัยของเนื้อหา    
3. ผลงานมีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชัดเจน ไม่สบัสน มีความเช่ือมโยงของหัวข้อ    
4. ผลงานมีความเหมาะสมในการใช้ภาษาที่ชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษา    
5. มีการศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสาร และหรือรายงานวิจัยสนับสนุนการเขียน  
    อ้างอิงแหล่งวิชาการตามแบบการเขียนอ้างอิง    

๖. ผลงานมีข้อเสนอแนะ และสอดแทรกความคดิเห็นเพิม่เตมิได้อยา่งเหมาะสม    
๗. ผลงานมีการจดัท าบรรณานุกรม และภาคผนวกไว้เหมาะสม    
8. ผลงานก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิชาการใหมเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
    ระบบหรือมาตรฐานของาน    

9. ผลงานมีลักษณะเป็นงานบุกเบกิความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกระตุ้นให้เกดิ 
    ความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน 

   

10. ผลงานเป็นประโยชน์หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา และเปน็ท่ีเชื่อถือและ 
      ยอมรับในวงวิชาชีพ 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศฯ เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพผลงานฯ ลงวันที่ 23 มิ.ย. 60 
 

แบบประเมินผลงาน (ผลงานเชิงวิเคราะห์) 
 

 
๑. ชื่อผู้เสนอขอ....................................................................................ต าแหน่ง........................................................................      
    สังกัด........................................................................ส านัก/สถาบัน/คณะ................................................................................. 
2. เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ........................................................................................ระดับ......................................................... 
    โดยวิธี    ปกติ    พิเศษ   
3. ชื่อผลงาน (ผลงานเชิงวิเคราะห์) เร่ือง............................................................................................................................... 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 
    สัดส่วนผลงานของผู้เสนอขอ..................%  โดยเป็น   ผูด้ าเนินการหลัก   ผู้ร่วม  
๓. เผยแพร่ในรูปแบบ   จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือส านักพิมพ์ (Publishing House) 
         ส าเนาเยบ็เป็นแบบรูปเล่ม  
         เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
         หนังสือประมวลผลการประชุมทางวชิาการ (Proceedings) วารสารทางวชิาการ หนังสือรวม 
    บทความ จลุสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือประมวลทางวิชาการ (E-Proceedings) 
๔. ระบุรายละเอียดการตามวิธกีารเผยแพร่ (ข้อ 3) ...................................................................................................................... 
๕. รายการประเมินคุณภาพผลงาน 

หัวข้อการประเมิน ระดับการประเมิน 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ      

2. ผลงานมีความชัดเจนของปัญหาและจดุมุ่งหมายของการวิเคราะห์      

3. ผลงานมีการศึกษาทบทวนเอกสาร และมผีลงานวิเคราะห์/วิจัยทีเ่กี่ยวข้อง      

4. ผลงานมีความทันสมัยหรือปัจจบุันยังใช้ได้อยู่      

5. ผลงานมีการน าเสนอรายงานการวิเคราะห์ข้อมลูที่ถูกต้องเหมาะสม      

6. ผลงานการมสีรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ      

๗. ผลงานมีการจัดท าบรรณานุกรม และภาคผนวกไว้เหมาะสม      

8. ผลงานก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรอืเทคนิควิชาการใหม่ต่อการพัฒนาระบบหรือ 
    มาตรฐานของงาน เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

     

9. ผลงานมีลักษณะเป็นงานบุกเบกิความรู้ใหม่ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง กระตุ้นให ้
   เกิดความคิดและค้นคว้าอยา่งตอ่เนื่อง เป็นประโยชนต์่อการพัฒนาหน่วยงาน 

     

10. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา และเป็นที่เช่ือถือยอมรับ 
      ในวงวิชาชีพ 

     

 

ผลรวมจ านวนข้อ 
 

     

ผลการประเมินคุณภาพผลงาน โดยรวม    
 อยู่ในระดับ             ดีเด่น      ดีมาก      ดี       พอใช้      ปรับปรุง 
 สรุปผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์                  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ         ไม่มี                    มี (ได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ลงช่ือผู้ประเมิน.............................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
                       (..............................................................) 

วันท่ีประเมิน................................................................... 



 
                               ค าอธิบายแบบประเมินคุณภาพผลงาน (ผลงานเชิงวิเคราะห์) 

 

1. หลักเกณฑ์การแต่งต้ัง 

ต าแหน่ง 
คุณภาพผลงาน (ผ่านเกณฑ์การประเมิน) เกณฑ์การตัดสิน 

วิธีปกติ วิธีพิเศษ 
ระดับช านาญการ   ระดับด ี ระดับดีมาก วิธีปกติ   : คะแนนเสียงข้างมาก 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับด ี ระดับดีมาก วิธีพิเศษ  : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า 
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับด ี ระดับดีมาก  
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับดีมาก ระดับดีเด่น  

 
 
2. ระดับคุณภาพผลงาน (ผลงานเชิงวิเคราะห์) 

หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน / ระดับ 

ดี ดีมาก ดีเด่น 

1. ผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ    
2. ผลงานมีความชัดเจนของปัญหาและจดุมุ่งหมายของการวิเคราะห์    
3. ผลงานมีการศึกษาทบทวนเอกสาร และมผีลงานวิเคราะห์/วิจัยทีเ่กี่ยวข้อง    
4. ผลงานมีความทันสมัยหรือปัจจบุันยังใช้ได้อยู่    
5. ผลงานมีการน าเสนอรายงานการวิเคราะห์ข้อมลูที่ถูกต้องเหมาะสม    
6. ผลงานการมสีรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ    
๗. ผลงานมีการจดัท าบรรณานุกรม และภาคผนวกไว้เหมาะสม    
8. ผลงานก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรอืเทคนิควิชาการใหม่ต่อการพัฒนาระบบหรือ 
    มาตรฐานของงานเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน    

9. ผลงานมีลักษณะเป็นงานบุกเบกิความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระตุ้นให้เกดิ   
    ความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน 

   

10.  ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา และเป็นที่เช่ือถือยอมรับ               
       ในวงวิชาชีพ 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศฯ เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพผลงานฯ ลงวันที่ 23 มิ.ย. 60 
 

แบบประเมินผลงาน (ผลงานเชิงสังเคราะห์) 
 

 
๑. ชื่อผู้เสนอขอ....................................................................................ต าแหน่ง........................................................................      
    สังกัด........................................................................ส านัก/สถาบัน/คณะ................................................................................. 
2. เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ........................................................................................ระดับ......................................................... 
    โดยวิธี    ปกติ    พิเศษ   
3. ชื่อผลงาน (ผลงานเชิงสังเคราะห์) เร่ือง.............................................................................................................................. 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 
    สัดส่วนผลงานของผู้เสนอขอ..................%  โดยเป็น   ผูด้ าเนินการหลัก   ผู้ร่วม  
๓. เผยแพร่ในรูปแบบ   จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือส านักพิมพ์ (Publishing House) 
         ส าเนาเยบ็เป็นแบบรูปเล่ม  
         เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
         หนังสือประมวลผลการประชุมทางวชิาการ (Proceedings) วารสารทางวชิาการ หนังสือรวม 
    บทความ จลุสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือประมวลทางวิชาการ (E-Proceedings) 
๔. ระบุรายละเอียดการตามวิธกีารเผยแพร่ (ข้อ 3) ...................................................................................................................... 
๕. รายการประเมินคุณภาพผลงาน 

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ผลงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ      

2. ผลงานมีความชัดเจนของปัญหาและจดุมุ่งหมายของการสังเคราะห์      

3. ผลงานมีการศึกษาทบททวนเอกสารและผลมีงานสังเคราะห/์วิจัยที่เกี่ยวข้อง      

4. ผลงานมีความทันสมัยหรือปัจจบุันยังใช้ได้อยู่      

5. ผลงานมีการสังเคราะห์ข้อมลูทีถู่กต้องและเหมาะสม      

6. ผลงานการมสีรุปผลการสังเคราะห์และข้อเสนอแนะ      

๗. ผลงานมีการจดัท าบรรณานุกรม และภาคผนวกไว้เหมาะสม      

8. ผลงานก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรอืเทคนิควิชาการใหม่ต่อการพัฒนาระบบหรือ 
    มาตรฐานของงานเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

     

9. ผลงานมีลักษณะเป็นงานบุกเบกิความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระตุ้นให้เกดิ 
    ความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน 

     

10. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา และเป็นที่เช่ือถือยอมรับ 
      ในวงวิชาชีพ 

     

 

ผลรวมจ านวนข้อ 
 

     

ผลการประเมินคุณภาพผลงาน โดยรวม    
 อยู่ในระดับ             ดีเด่น      ดีมาก      ดี       พอใช้      ปรับปรุง 
 สรุปผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์                  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ         ไม่มี                    มี (ได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ลงช่ือผู้ประเมิน.............................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
                       (..............................................................) 

วันท่ีประเมิน................................................................... 



 
                               ค าอธิบายแบบประเมินคุณภาพผลงาน (ผลงานเชิงสังเคราะห์) 

1. หลักเกณฑ์การแต่งต้ัง 

ต าแหน่ง 
คุณภาพผลงาน (ผ่านเกณฑ์การประเมิน) เกณฑ์การตัดสิน 

วิธีปกติ วิธีพิเศษ 
ระดับช านาญการ   ระดับด ี ระดับดีมาก วิธีปกติ   : คะแนนเสียงข้างมาก 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับด ี ระดับดีมาก วิธีพิเศษ  : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า 
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับด ี ระดับดีมาก  
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับดีมาก ระดับดีเด่น  

 
 
2. ระดับคุณภาพผลงาน (ผลงานเชิงสังเคราะห)์ 

หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน / ระดับ 

ดี ดีมาก ดีเด่น 

1. ผลงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ    
2. ผลงานมีความชัดเจนของปัญหาและจดุมุ่งหมายของการสังเคราะห์    
3. ผลงานมีการศึกษาทบททวนเอกสารและผลมีงานสังเคราะห/์วิจัยที่   
    เกี่ยวข้อง    

4. ผลงานมีความทันสมัยหรือปัจจบุันยังใช้ได้อยู่    
5. ผลงานมีการสังเคราะห์ข้อมลูทีถู่กต้องและเหมาะสม    
6. ผลงานการมสีรุปผลการสังเคราะห์และข้อเสนอแนะ    
๗. ผลงานมีการจดัท าบรรณานุกรม และภาคผนวกไว้เหมาะสม    
8. ผลงานก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรอืเทคนิควิชาการใหม่ต่อการพัฒนาระบบ 
    หรือมาตรฐานของงานเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน    

9. ผลงานมีลักษณะเป็นงานบุกเบกิความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระตุ้น   
    ให้เกิดความคิดและค้นคว้าอยา่งต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 
    หน่วยงาน 

   

10. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา และเป็นที่เช่ือถือยอมรับ 
      ในวงวิชาชีพ    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศฯ เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพผลงานฯ ลงวันที่ 23 มิ.ย. 60 
 

แบบประเมินคุณภาพผลงาน (งานวิจัย) 
 

๑. ชื่อผู้เสนอขอ....................................................................................ต าแหน่ง........................................................................      
    สังกัด........................................................................ส านัก/สถาบัน/คณะ................................................................................. 
2. เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ........................................................................................ระดับ......................................................... 
    โดยวิธี    ปกติ    พิเศษ   
3. ชื่อผลงาน (งานวิจยั) เร่ือง................................................................................................................................................ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    สัดส่วนงานวิจัยของผู้เสนอขอ..................%  โดยเป็น   ผู้วิจัยหลัก   ผู้วิจัยร่วม  
4. เผยแพร่ในรูปแบบ   บทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ ในประเทศ/ต่างประเทศ 
         หนังสือรวมบทความวิจัยที่มบีรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
         หนังสือประมวลผลการประชุมทางวชิาการ (Proceedings) 
         เผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณไ์ปยังวงวชิาการและวชิาชีพในสาขาวิชานั้นๆ (ผา่นการประเมิน 

คุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒ)ิ 
๔. ชื่อวารสารหรือหนังสือที่ตีพมิพ์เผยแพร่......................................................................................................................... 
๕. รายการประเมินคุณภาพผลงาน 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ผลงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ      

2. ผลงานมีชัดเจนของปัญหาและจุดมุ่งหมายของการวจิัย      

3. ผลงานมีการศึกษาทบทวนเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง      

4. ผลงานมีความทันสมัยหรือปัจจบุันยังใช้ได้อยู่      

5. ผลงานมีการวเิคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม      

6. ผลงานการมสีรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ      

๗. ผลงานมีการจดัท าบรรณานุกรม และภาคผนวกไว้เหมาะสม      

8. ผลงานก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรอืเทคนิควิชาการใหม่ต่อการพัฒนาระบบ 
    หรือมาตรฐานของงาน และเปน็ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

     

9. ผลงานมีลักษณะเป็นงานบุกเบกิความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระตุ้นให้เกดิ 
    ความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน 

     

10. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา และเป็นที่เช่ือถือยอมรับ 
      ในวงวิชาชีพ 

     

 

ผลรวมจ านวนข้อ 
 

     
 

ผลการประเมินคุณภาพผลงาน โดยรวม    
 อยู่ในระดับ             ดีเด่น      ดีมาก      ดี       พอใช้      ปรับปรุง 
 สรุปผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์                  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ         ไม่มี                    มี (ได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ลงช่ือผู้ประเมิน.............................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
                       (..............................................................) 

วันท่ีประเมิน................................................................... 



 
                              ค าอธิบายแบบประเมินคุณภาพผลงาน (งานวิจัย) 

1. หลักเกณฑ์การแต่งต้ัง 

ต าแหน่ง 
คุณภาพผลงาน (ผ่านเกณฑ์การประเมิน) เกณฑ์การตัดสิน 

วิธีปกติ วิธีพิเศษ 
ระดับช านาญการ   ระดับด ี ระดับดีมาก วิธีปกติ   : คะแนนเสียงข้างมาก 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับด ี ระดับดีมาก วิธีพิเศษ  : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า 
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับด ี ระดับดีมาก  
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับดีมาก ระดับดีเด่น  

 
 
2. ระดับคุณภาพผลงาน (ผลงานวิจัย) 

หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน / ระดับ 

ดี ดีมาก ดีเด่น 

1. ผลงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ    
2. ผลงานมีชัดเจนของปัญหาและจุดมุ่งหมายของการวจิัย    
3. ผลงานมีการศึกษาทบทวนเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง    
4. ผลงานมีความทันสมัยหรือปัจจบุันยังใช้ได้อยู่    
5. ผลงานมีการวเิคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม    
6. ผลงานการมสีรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ    
๗. ผลงานมีการจดัท าบรรณานุกรม และภาคผนวกไว้เหมาะสม    
8. ผลงานก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรอืเทคนิควิชาการใหม่ต่อการพัฒนาระบบ 

    หรือมาตรฐานของงาน และเปน็ประโยชน์ต่อหน่วยงาน    

9. ผลงานมีลักษณะเป็นงานบุกเบกิความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระตุ้นให้เกดิ 

     ความคิดและค้นคว้าอยา่งต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน 
   

10. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา และเป็นที่เช่ือถือยอมรับ 

      ในวงวิชาชีพ 
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศฯ เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพผลงานฯ ลงวันที่ 23 มิ.ย. 60 
 

แบบประเมินคุณภาพผลงาน (ผลงานลักษณะอ่ืน) 
 
 

๑. ชื่อผู้เสนอขอ....................................................................................ต าแหน่ง........................................................................      
    สังกัด........................................................................ส านัก/สถาบัน/คณะ................................................................................. 
2. เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ........................................................................................ระดับ......................................................... 
    โดยวิธี    ปกติ    พิเศษ   
3. ชื่อผลงาน (ผลงานลักษณะอื่น) ........................................................................................................................................ 
    …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 
    สัดส่วนผลงานของผู้เสนอขอ..................%  โดยเป็น   ผูด้ าเนินการหลัก   ผู้ร่วม  
๓. เผยแพร่ในรูปแบบ   จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือส านักพิมพ์ (Publishing House) 
         ส าเนาเยบ็เป็นแบบรูปเล่ม  
         เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
         น าไปใช้ภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก 
         จัดนิทรรศการหรือการแสดง เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานศิลปะ เปน็ตน้ 
๔. ระบุรายละเอียดการตามวิธกีารเผยแพร่ (ข้อ 3) ...................................................................................................................... 
๕. รายการประเมนิคุณภาพผลงาน 

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการท าผลงานลักษณะอื่นท่ีชัดเจน 
 

     

2. มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์      
3. มีบทวิเคราะหผ์ลงานอธิบายและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ 
    ของผลงานได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย      

4. ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงคุณคา่ของผลงาน      
5. สามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ 
 

     
6. แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ี หรือแก้ไขปัญหาในงานของ 
    หน่วยงานหรือของสถาบันอุดมศึกษา      

7. ผลงานก่อให้เกิดความรู้ใหม่ เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรอื 
    มาตรฐานของงาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน      

8. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัอุดมศึกษา และเป็นที่เช่ือถือยอมรับ 
    ในวงวิชาชีพ      

 

ผลรวมจ านวนข้อ 
 

     
 

ผลการประเมินคุณภาพผลงาน โดยรวม    
 อยู่ในระดับ             ดีเด่น      ดีมาก      ดี       พอใช้      ปรับปรุง 
 สรุปผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์                  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ         ไม่มี                    มี (ได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ลงช่ือผู้ประเมิน.............................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
                       (..............................................................) 

วันท่ีประเมิน................................................................... 



 

                               ค าอธิบายแบบประเมินคุณภาพผลงาน (ผลงานในลักษณะอ่ืน) 

1. หลักเกณฑ์การแต่งต้ัง 

ต าแหน่ง 
คุณภาพผลงาน (ผ่านเกณฑ์การประเมิน) เกณฑ์การตัดสิน 

วิธีปกติ วิธีพิเศษ 
ระดับช านาญการ   ระดับด ี ระดับดีมาก วิธีปกติ   : คะแนนเสียงข้างมาก 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับด ี ระดับดีมาก วิธีพิเศษ  : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า 
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับด ี ระดับดีมาก  
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับดีมาก ระดับดีเด่น  

 
 
2. ระดับคุณภาพผลงาน (ผลงานลักษณะอื่น) 

หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน / ระดับ 

ดี ดีมาก ดีเด่น 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการท าผลงานลักษณะอื่นท่ีชัดเจน    
2. มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์    
3. มีบทวิเคราะหผ์ลงานอธิบายและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ 
    ของผลงานได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย    

4. ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงคุณคา่ของผลงาน    
5. สามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้    
6. แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ี หรือแก้ไขปัญหาในงานของ 
    หน่วยงานหรือของสถาบันอุดมศึกษา    

7. ผลงานก่อให้เกิดความรู้ใหม่ เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรอื 
    มาตรฐานของงาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

   

8. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัอุดมศึกษา และเป็นที่เช่ือถือยอมรับ 
    ในวงวิชาชีพ 
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  แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน 
 

 คู่มือปฏิบัติงานหลัก    ผลงานเชิงวิเคราะห์    ผลงานเชิงสังเคราะห์   ผลงานวิจยั     ผลงานลักษณะอื่น 

เร่ือง................................................................................................................................................................................ 

ผู้ร่วมงาน จ านวน....................คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ 

 

ชื่อผู้ร่วมงาน 
ปริมาณงานร้อยละ 

ที่มีส่วนร่วม 
หน้าที่ความรบัผิดชอบในผลงาน 

๑.   

๒.   

 

 

๓.   

 

 

 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
       (...................................................................) 

 
ลงชื่อ.................................................................. 

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

ลงชื่อ.................................................................. 
       (...................................................................) 

 
ลงชื่อ.................................................................. 

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

 
 
 

 



 

ค าอธิบายสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน 

 
1. ต าแหน่งระดบัช านาญงาน ระดบัช านาญการ ต้องมีสัดสว่นการมีส่วนร่วมในผลงานรวมกัน ไมน่้อยกว่า  

100%  โดยผลงานแต่ละเล่ม/เรื่อง/รายการ ต้องมีส่วนร่วมไมน่้อยกว่า 25% 
2. ต าแหน่งระดบัช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการพิเศษ ต้องมสีัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานรวมกัน 

ไม่น้อยกว่า 100% โดยผลงานแต่ละเล่ม/เรื่อง/รายการ มีส่วนร่วม/ไม่น้อยกว่า 25% และมีผลงานอย่างน้อย 1 เล่ม/เรื่อง/
รายการ มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 50% 

3. ต าแหน่งระดบัเชี่ยวชาญ ระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานรวมกันไมน่้อยกว่า 
100% โดยผลงานแต่ละเล่ม/เรื่อง/รายการ ต้องมีส่วนร่วมไมน่้อยกว่า 50% 

4. การลงนามรับรองมีส่วนร่วมในผลงาน หากมีการเสนอผลงานทีม่ีผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้ผูร้่วมงาน 
ทุกคนลงนามรับรองว่า แตล่ะคนมีส่วนร่วมในผลงานเร่ืองนั้นรอ้ยและเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ในผลงานนั้น 

5. การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแตล่ะชิน้ เม่ือได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
 
หมายเหตุ  :  ผลงานทีน่ าเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างน้อยต้องมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม 
(2) ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้นมาแล้ว 
(3) กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วม 
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แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

ส่วนที่ ๑ ส าหรับผู้ขอ 

  ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๓ ก าหนดให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับช านาญ
การพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ ดังนี้ 

  ๑.  ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ/วิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอก
เลียนผลงานของผู้อ่ืนรวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่า
หนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

  ๒.  ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

  ๓.  ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ/วิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและ
สิทธิมนุษยชน 

  ๔.  ผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ/วิชาชีพเป็นเกณฑ์ไม่มีอคติ
มาเก่ียวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ ขยายข้อค้นพบโดย
ปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ/วิชาชีพ 

  ๕.  ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

  ๖.  ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพที่องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ ก าหนด 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/
วิชาชีพ  ที่ก าหนดไว้ข้างต้น และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ
ดังกล่าว 

                                                                  ลงชื่อ............................................................... 

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

                                                                 วันที.่..........เดือน..............................พ.ศ........... 

 

ส่วนที่ ๒  ส าหรับหน่วยงาน 

   หน่วยงานได้รับทราบและตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว 

 

           ลงชื่อ................................................................... 

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

      ต าแหน่ง.................................................................. 

                  วันที่..............เดือน............................พ.ศ................ 

 


