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เอกสารแนบท้าย 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ 

ให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
------------------------------------------------------------- 

 
1. ลักษณะการมีสว่นร่วมในผลงานทางวิชาการ 

1.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาจะต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและ  
เป็นผู้ด าเนินการเอง 

1.2 ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หมายถึง ผู้ที่มีชื่อในผลงานวิชาการเป็นชื่อแรก รับผิดชอบ
การท าผลงานวิชาการ และเขียนต้นฉบับ (Manuscript) ชิ้นนั้นด้วยตนเอง 

1.3 ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็นเรื่องราว แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทาง
วิชาการท่ีประกอบด้วย การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ รวมทั้งท าหน้าที่รับผิดชอบติดต่อกับ
บรรณาธิการ 

1.4 ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
 1.4.1 ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจัย ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ  

ต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น  
 1.4.2 ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

(1) ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(2) ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และกรณีท่ีผู้เสนอขอเป็น

ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ผู้ขอต้องมีผลงานเรื่องอื่นท่ี
เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงานรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงาน 1 เรื่อง  

(3) ในกรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ Research Program ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ
หลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

(4) ในกรณีงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและ 
มีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

1.5 ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ แต่ไม่ใช่ผู้ด าเนินการหลัก ผู้ขอจะต้องแสดง
บทบาทและหน้าที่ในผลงานทางวิชาการชิ้นนั้น ๆ โดยจะต้องมีผลงานทางวิชาการ โดยรวมที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
อีกท้ังมีปริมาณและคุณภาพท่ีแสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับนั้น ๆ  

1.6 การเสนอผลงานที่มีผู้ร่วมงานหลายคน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนร้อยละการมีส่วนร่วม โดยให้
ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด  พร้อมระบุบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในผลงานนั้น 

1.7 การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละชิ้น เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้  
การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการ ที่มีผู้ร่วมงานหลายคน
จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้น ระบุบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้หากไม่สามารถติดต่อ ผู้ร่วมงานให้ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมงานทุกคน 
และให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน 
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(๒) กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ ให้มี

การลงนามรับรองโดยเลขานุการส่วนงาน หรือผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า และผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง  
เป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นที่ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมี  
ส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจน เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความ
จ าเป็นดังกล่าว  
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2. ประเภทของผลงานทางวิชาการ ค านิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ และเกณฑ์ระดับคุณภาพของผลงาน 

  
ประเภทของผลงานทางวิชาการ  

1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 
3. ผลงานเชิงสังเคราะห์ 
4. บทความทางวิชาการ 
5. งานวิจัย 
6. ผลงานในลักษณะอ่ืน 

6.1 ผลงานวชิาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
6.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.3 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสนุทรียะ ศิลปะ 
6.4 สิทธิบัตร (patent) 
6.5 ซอฟต์แวร์ (software) 
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3. ค านิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ และเกณฑ์ระดับคุณภาพของผลงาน 

1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก 

 นิยาม เอกสารแสดงเส้นทางการท างานในงานหลักของต าแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจน แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

 รูปแบบ มีค าอธิบายการปฏิบัติงานและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ โดยต้องมีการวิเคราะห์ 
วิจารณ์ ยกตัวอย่างในลักษณะกรณีศึกษา และเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ปฏิบัติจริงมาแล้ว 
โดยแยกเป็นเรื่องๆให้ชัดเจน เรียบเรียงให้เป็นแนวคิดของตนเอง แล้วน ากฎ ระเบียบ 
หนังสือเวียน มติที่ประชุม ข้อคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ หรือจากประสบการณ์ที่เคย
ปฏิบัติมาแล้ว มาอ้างอิงสนับสนุนแนวคิดนั้น ๆ หรือมีเนื้อหาสาระ ที่แสดงถึงแนวคิด 
หลักการ วิธีการ ขั้นตอน ข้อควรระวัง ผล การแปลผล ของการปฏิบัติการ มีการอธิบาย
เหตุผล และวิจารณ์โดยมีรากฐานทางวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการถ่ายทอดทักษะการปฏิบัติการและทักษะของผู้น าไปปฏิบัติ  

ลักษณะ 
การเผยแพร่ 

ต้องเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่เสนอขอไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
ทั้งนี้ ให้แนบแบบตอบรับหรือหนังสือตอบขอบคุณจากหน่วยงานที่น าไปเผยแพร่ 

เกณฑร์ะดับ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นคู่มือปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง สมบูรณ์ แสดง
เส้นทางการท างานในงานหลักของต าแหน่งตั้ งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้น
กระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
1) มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้า

ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาชีพ 
2) สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
1) มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับ

ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2) มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและการค้นคว้าต่อเนื่อง  
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2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ 

 นิยาม ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษา 
ในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

 รูปแบบ มีการก าหนดเรื่องหรือหัวข้อที่จะท าการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของ
การวิเคราะห์ ขอบเขตของการวิเคราะห์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ศึกษา/
วิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎีเทคนิคของการวิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา เขียน
รายงานการวิเคราะห์  

ลักษณะ 
การเผยแพร่ 

ต้องเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่เสนอขอทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 แห่ง  ทั้งนี้ ให้แนบแบบตอบรับหรือหนังสือตอบขอบคุณจาก
หน่วยงานที่น าไปเผยแพร่ หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่าง
มีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย และสามารถน าไปใช้
เป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้  

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
1) ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
2) เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
1) มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2) มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและการค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่

เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาชีพ  
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3. ผลงานเชิงสังเคราะห์ 
 นิยาม เป็นผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ  หรือองค์ประกอบต่าง ๆ เข้า

ด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบโครงสร้างเบื้องต้นเพ่ือให้เกิด
แนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย  

 รูปแบบ เขียนในลักษณะที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ โดยต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิจารณ์โดยวิธีทางสถิติ ยกตัวอย่างและเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ปฏิบัติจริงมาแล้ว โดยแยก
เป็นเรื่อง ๆ ให้ชัดเจน เรียบเรียงเป็นแนวคิดของตนเอง หรือน าข้อคิดเห็นของผู้มี
ประสบการณ์ หรือจากประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมาแล้วมาอ้างอิงสนับสนุนแนวคิดนั้น ๆ  

ลักษณะ 
การเผยแพร่ 

ต้องเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่เสนอขอทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 แห่ง  ทั้งนี้ ให้แนบแบบตอบรับหรือหนังสือตอบขอบคุณจาก
หน่วยงานที่น าไปเผยแพร่ หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบ
โครงสร้างเบื้องต้นเพ่ือให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่อง 
นั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยวิทยาลัย  และ
สามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้  

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
1) ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
2) เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
1) มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2) มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและการค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือ

และยอมรับในวงวิชาชีพ  
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4. บทความทางวิชาการ 
 นิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 

อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิ ชาการโดยมีการส ารวจ
วรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน า 
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดง
ทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 

 รูปแบบ ประกอบด้วยการน าความรู้ที่แสดงเหตุผล หรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบาย 
หรือวิเคราะห์กระบวนการอธิบาย หรือวิเคราะห์ และบทสรุปมีการอ้างอิงและบรรณานุกรม
ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

ลักษณะ 
การเผยแพร่ 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

1) เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 

เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “บทความ
วิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะ
กระท าไม่ได้ 

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และ
ทันสมัย  

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
1) มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้า

ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
2) สามารถน าไปอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได ้

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
1) มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่

สร้างองค์ความรู้ใหม่ (body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2) มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง  
3) เป็นที่ เชื่อถือและยอมรับ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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5. งานวิจัย 

 นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ค าตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการน า
วิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์หรือกระบวนการใหม่ที่
เกิดประโยชน์ 

ผลงานวิจัยต้องมิ ใช่ผลงานที่ เป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา/
ประกาศนียบัตรใด ๆ และการฝึกอบรม หมายความถึง ห้ามผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
น าผลงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือวุฒิ
การศึกษาใดมาเป็นผลงานวิจัยเพ่ือขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เว้นแต่ผู้เสนอขอฯ จะได้
ท าการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเนื่อง จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างเห็นได้ชัดและจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษาเพ่ิมเติมจากเดิมเท่านั้น 

 รูปแบบ อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
1) รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 

(research process) อาทิการก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์การท าวรรณกรรม
ปริทัศน์โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน  การ
วิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืน ๆ แสดงให้เห็น
ว่าได้น าความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2) บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ
และสั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

3) ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งน างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 
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งานวิจัย (ต่อ) 

ลักษณะ 
การเผยแพร่ 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) 
ดังนี้ 

๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ วารสารวิชาการระดับชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ

ในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการ
ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
จากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ซึ่งได้เผยแพร่ก่อนวันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สามารถน าผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
สูงขึ้นได้ โดยต้องแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้น ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer review)  

๑.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ได้แก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะ
ใน ฐ าน ข้ อ มู ล  SCIE, SSCI แ ล ะ  AHCI เท่ า นั้ น ) , JSTOR แ ล ะ  Project Muse ทั้ ง นี้
วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย 
3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุม

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติโดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือก
บทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่คัดสรร
กลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการ
น าเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือ
หลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าว
จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชา ที่ เกี่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบัน 

4. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ 
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้องไม่ใช่
คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพ่ือให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือข้อก าหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น 
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งานวิจัย (ต่อ) 

ลักษณะ 
การเผยแพร่ 

5. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยัง 
วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 

เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  และให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 

 
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นงานวิจัยที ่มีกระบวนการวิจัยทุกขั ้นตอนถูกต้องเหมาะสมใน
ระเบียบวิธีวิจัยซึ ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
1) เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่

ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 
2) เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 

1) เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่งและมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท า
ให้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดการใช้
ประโยชน์ ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบ 
(Impact) อย่างชัดเจน 

2) เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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6. ผลงานในลักษณะอ่ืน 

 ๖.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

 นิยาม ผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ส่วน
ใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาหรือการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

 รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่า
เป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี ้

1) ข้อมูลของสถานการณป์ัญหาก่อนการด าเนินการ 
2) หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้ 
3) ค าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 
4) ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้และการน าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องมาใช้  
5) ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 
6) ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่

คุณค่า (Value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการอุตสาหกรรมนั้น 
7) ค าอธิบายถึงวิธีและคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการน ากลับมาใช้ในการเรียนการ

สอนเช่น การเขียนต ารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็น
หัวข้อ วิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษา 

ลักษณะ 
การเผยแพร่ 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑) บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุม 

วิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความ (proceedings) และมีการประเมินโดย คณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลัง การประชุมก็ได้ทั้งนี้บทความดังกล่าว
จะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มีจะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๒) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน (peer reviewer) 

๓) เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบ ที่มีเนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

๔) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสาร
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดง
เหตุผลทีไ่ม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้แต่มีหลักฐานรับรองว่า ได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

๕) รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
วิจัย หรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท าเอกสาร 
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
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 ๖.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ) 

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือ
ความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย  
มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้ มท าให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์หรือมีแนวโน้ม
ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น  

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการ
แก้ปัญหาหรือท าความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น อย่างเป็นที่ประจักษ์หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับ
อุตสาหกรรมอ่ืนได้หรือก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายใน 
วงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเด่น ใช้ เก ณ ฑ์ เดี ย วกั บ ระดั บ ดี ม าก  และต้ อ งส่ งผ ลกระท บ ต่ อ
ภาคอุตสาหกรรม หรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยส าคัญ 
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือได้รับรางวัลจาก
องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

1) ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
2) ประเมินจากหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์

ผู้เกีย่วข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
3) นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑) และข้อ ๒) แล้ว อาจประเมิน

จากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 
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6.2 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการ
สร้างสรรค์พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์
เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ซ่ึงพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธี
วิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 

 รูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิด  
ในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้น ๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการ
ทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น  
ผลการทดสอบในสภาพของการน าไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของ
ผลกระทบจากการน าไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม 

 ลักษณะ 
การเผยแพร่ 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

1) การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การ
บันทึกภาพ การบันทกึเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 

2) เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ต้อง
ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้ว 

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิง
วิชาการมีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้และการน า
ผลงานนั้นไปใช้ มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทาง
สังคมในระดับปานกลาง 

ระดับดีมาก เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิง
วิชาการมากข้ึน มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้และการ
น าผลงานนั้นไปใช้ มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทาง
สังคมในระดับสูง 

ระดับดีเด่น เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิง
วิชาการที่ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ผลงาน
มีคุณสมบัติโดดเด่น และมีศักยภาพสูงในการน าไปใช้ประโยชน์หรือ
ก่อให้ เกิดการใช้ประโยชน์ ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่  ๆ ที่ จะมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 
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๖.3 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

 นิยาม ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา 
จริยธรรม หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ ของ
เจ้าของผลงาน มีการน าเสนอพร้อมค าอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอ้ือต่อการสร้างความรู้
ความเข้าใจในความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมด้าน
ศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม  
ภาพพิมพ์และศิลปะด้านอื่น ๆ 

 รูปแบบ งานสร้างสรรค์พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิด 
เชิงทฤษฎีรวมทั้งกระบวนการ และ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน มีการให้ข้อมูล และข้อ
วินิจฉัยที่เอ้ือให้เกิดการตีความและการประเมินคุณคา่ในหมู่ของผู้รับงาน 

ลักษณะ 
การเผยแพร่ 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

1) วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่หรือเผยแพร่โดย 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2) การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ 
การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 

ทั้งนี้ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้ว 

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

ระดับด ี เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ โดยที่ผู้ประพันธ์สามารถ อธิบายหลักการ
และกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีสื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัดต่อ
วรรณกรรมศึกษา วิชาการด้านการเขียนสร้างสรรค์ (creative writing) 
และการศึกษาศิลปะแขนงนั้น ๆ 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์ เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานที่สร้างมิติใหม่ในด้าน 
การสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค์ 
(creative writing) และการศึกษาศิลปะ 
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6.4 สิทธิบัตร (patent) 

 นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

 รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1) มีบทวิ เคราะห์ที่ อธิบาย และ/หรือชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น  

เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ
เสริมสร้างความรู้หรือ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชา 
ได้อย่างไร ในแง่ใด 

2) ต้องผ่านการพิสูจน์หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วน ที่แสดงถึง
คุณค่าของผลงานนั้นด้วย 

ลักษณะ 
การเผยแพร่ 

มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ หรือ
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว 

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัยหรือ
พัฒนาต่อยอด 

ระดับดีมาก เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณชิย์ระดับชาติ 

ระดับดีเด่น เป็นสิทธิบัตรที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้
ประโยชน์ในระดับนานาชาติและมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ หรือเชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
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6.5 ซอฟต์แวร์ (software) 

 นยิาม หมายความถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ซึ่ง
เป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มี
หลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์หลักวิชา เพ่ือ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

1) การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลข (numerical method) หรือการด าเนินงานลักษณะ engineering design ซึ่งเป็น
การปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง 

2) งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ 
(source code) เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมี
นัยส าคัญ 

3) โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพ่ือให้สอดคล้องกับ
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้ว ระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการ
ปรับปรุงระบบหรือส ารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งมิได้
น าเข้ามาเพ่ือทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะ
งานวิจัยและพัฒนา 

 รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1) มีค าอธิบาย และ/หรือชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้

งาน หลักการของวิธีการท างานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน 
เพ่ือชี้ให้ เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ
เสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชา ได้อย่างไร 
ในแง่ใด 

2) ต้องผ่านการพิสูจน์หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถว้นที่แสดงถึงคุณค่า
ของผลงานนั้นด้วย 

ลักษณะ 
การเผยแพร่ 

ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่าง
แพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย 
คุณภาพซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได ้

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
1) เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่

ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว 
2) เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์

ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งานอย่างกว้างขวาง

ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ  
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เอกสารแนบหมายเลข 1 

แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับของต าแหน่ง  

เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

ชื่อ............................................................ต าแหน่ง.........................................................ระดับ................................. 
ขอก าหนดต าแหน่ง..................................................................... .........................ระดับ............................................ 

 

ค าชี้แจง 
  1. ให้คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้นให้ถูกต้องครบถ้วน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับของต าแหน่งที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งกรอกในแบบค าขอรับการ
ก าหนดต าแหน่ง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
 2. เกณฑ์การผ่านการประเมินตามข้อ 1 รวมกันไม่ต่ ากว่าระดับ ดี  
 

 
 

องค์ประกอบในการประเมิน 

ระดับการประเมิน  
ค่า

น้ าหนัก
คะแนน

เต็ม 

 
รวมค่า
น้ าหนัก
คะแนน
ที่ได้ 

ต้อง
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดี

มาก ดีเด่น 

ต่ ากว่า 
6 

6 -
6.9 

7 -
7.9 

8 -
8.9 

9 -
10 

ส่วนที่ 1  การประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ 
            (ประเมินจากส่วนที่ 3 ของแบบค าขอรับการก าหนดระดับต าแหน่ง เอกสารหมายเลข 4) 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
     พิจารณาจากงานท่ีปฏิบัตไิดผ้ลผลิตตามเป้าหมายและเกดิผล
ลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค ์

     10  

ส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง              
           (ประเมินจากส่วนที่ 4 ของแบบค าขอรับการก าหนดระดับต าแหน่ง เอกสารหมายเลข 4) 

2.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ 
     พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์เฉพาะด้าน หรอืเฉพาะทางของผูข้อก าหนด
ต าแหน่งสูงข้ึน ตามหลักฐานที่เสนอ 

     10  

2.2 การประเมินทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
     พิจารณาจากการมีทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน เช่น 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการ
ค านวณ และทกัษะในการจัดการขอ้มูลของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
สูงขึ้น ตามหลักฐานทีเ่สนอ 

     10  

2.3 การประเมินสมรรถนะที่จ าเปน็ในการปฏิบัติงาน  
     พิจารณาจากการแสดงสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบตัิของผู้ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ตาม
หลักฐานทีเ่สนอ 

     10  

รวมคะแนนการประเมิน      40  
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ส่วนที่ 3  สรุปผลการประเมนิ 
 คะแนนการประเมิน (ค่าคะแนนที่ได้) X 100  =  ___________  คะแนน 
 
สรุประดับผลการประเมิน 

(   )  ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 60)  

(   )  พอใช้ (60 – 69.99) (   )  ดี (70 – 79.99) 

(   )  ดีมาก (80 – 89.99) (   )  ดีเด่น  (90 - 100) 
 
ความเห็น........................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................. .........................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

40 



36 
แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับของต าแหน่ง  
เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 

ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

ชื่อ............................................................ต าแหน่ง.............................................ระดับ.............................  
ขอก าหนดต าแหน่ง...............................................................................ระดับ............................................ 
 
 
ค าชี้แจง 

1. ให้คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้นให้ถูกต้องครบถ้วน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง และการใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุนงาน
บริการวิชาการหรือวิชาชีพบริการต่อสังคม ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ที่ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งกรอกในแบบค าขอรับการก าหนดต าแหน่ง 

2. เกณฑ์การผ่านการประเมินตามข้อ 1  ต้องไม่ต่ ากว่าระดับ ดีมาก 
 

 
 

องค์ประกอบในการประเมิน 

ระดับการประเมิน  
ค่า

น้ าหนัก
คะแนน

เต็ม 

 
รวมค่า
น้ าหนัก
คะแนน
ที่ได้ 

ต้อง
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดี

มาก ดีเด่น 

ต่ ากว่า 
6 

6 -
6.9 

7 -
7.9 

8 -
8.9 

9 -
10 

ส่วนที่ 1  การประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ 
            (ประเมินจากส่วนที่ 3 ของแบบค าขอรับการก าหนดระดับต าแหน่ง เอกสารหมายเลข 4) 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
     พิจารณาจากงานท่ีปฏิบัตไิดผ้ลผลิตตามเป้าหมายและเกดิ 
ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค ์

     10  

ส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง              
           (ประเมินจากส่วนที่ 4 ของแบบค าขอรับการก าหนดระดับต าแหน่ง เอกสารหมายเลข 4) 
2.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ 
     พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์เฉพาะด้าน หรอืเฉพาะทางของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งสูงข้ึน ตามหลักฐานที่เสนอ 

     10  

2.2 การประเมินทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
     พิจารณาจากการมีทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน เช่น 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการ
ค านวณ และทักษะในการจัดการข้อมูลของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
สูงขึน้ ตามหลักฐานที่เสนอ 

     10  
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องค์ประกอบในการประเมิน 

ระดับการประเมิน  
ค่า

น้ าหนกั
คะแนน

เต็ม 

 
รวมค่า
น้ าหนัก
คะแนน
ที่ได้ 

ต้อง
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดี

มาก ดีเด่น 

ต่ ากว่า 
6 

6 -
6.9 

7 -
7.9 

8 -
8.9 

9 -
10 

2.3 การประเมินสมรรถนะที่จ าเปน็ในการปฏิบัติงาน  
     พิจารณาจากการแสดงสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบตัิของผู้ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ตาม
หลักฐานที่เสนอ 

     10  

2.4 การประเมินการใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุนงาน
บริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม (ส ำหรับระดับ
เชี่ยวชำญ)       
    พิจารณาจากการแสดงการใช้ความรู้ความสามารถในงาน
สนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น 
การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษา
แนะน า การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง 
ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการ
พัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพน้ัน ๆ 
ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึน ตามหลักฐานที่เสนอ 

     10  

2.4 การประเมินการใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุนงาน
บริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม และความเป็นท่ี
ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ (ส ำหรับผู้ขอก ำหนด
ต ำแหน่งระดับเช่ียวชำญพิเศษ)       

พิจารณาจากการใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงาน
บริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม  เช่น การให้
ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า 
การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ 
รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางาน
สนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพน้ัน ๆ รวมถึงผลงาน
ที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือผลการ
ปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ หรือใน
งานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

     10  

รวมคะแนนการประเมิน      50  
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ส่วนที ่3  สรุปผลการประเมิน  
   คะแนนการประเมิน (ค่าคะแนนที่ได้) X 100  =  ___________  คะแนน 

      50 
 
สรุประดับผลการประเมิน 

(   )  ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 60)  

(   )  พอใช้ (60 – 69.99) (   )  ดี (70 – 79.99) 

(   )  ดีมาก (80 – 89.99) (   )  ดีเด่น  (90 - 100) 
ความเห็น..................................................................................................................... ............................................. 
.................................................................................................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................... 

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        (...............................................) 
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                                        เอกสารแนบหมายเลข 2 
 

แบบค าขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึน 
ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 

 
(ชื่อ-สกุล).........................................................................ต าแหน่ง..... ........................................................................... 
ระดับ.................................................เลขที่ต าแหน่ง......................................................................................................  
สังกัด ...............................................................................ส่วนงาน................................................................................ 
ขอก าหนดต าแหน่ง ระดับ   ช านาญงาน      ช านาญงานพิเศษ    
     ช านาญการ      ช านาญการพิเศษ       เชี่ยวชาญ     เชี่ยวชาญพิเศษ  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน  (ส่วนที่ 1 - 5 ผู้ขอก าหนดระดับต าแหน่งกรอกข้อมูล) 

ประวัติส่วนตัว 
1.1  วัน เดือน ปีเกิด 
1.2  อายุ..............ปี  
1.3  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ จนถึงระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 
                  คุณวุฒิ              ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา            ชื่อสถานศึกษา 
       1) .................................................................................................................................. ...................... 
       2) ........................................................................................................................................................ 
       3) ......................................................... ............................................................................................... 
1.4  วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
       1) .............................................................................................................................. .......................... 
       2) ........................................................................................................................................................  
       3) ........................................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 2 ประวัติการปฏิบัติงาน/ประวัติการด ารงต าแหน่ง 
2.1 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.................................................................ระดับ.................................................. 

ขั้น.................................บาท   ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่......................................................................... 
2.2 ประวัติการท างาน (ตั้งแต่เริ่มบรรจุจนถึงปัจจุบัน/การเปลี่ยนสถานภาพ/การย้าย/ตัดโอน/การเปลี่ยน

ต าแหน่ง/การเลื่อนระดับ) 
                  ต าแหน่ง                        สังกัด                            ปี พ.ศ.  
       1) .........…………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
       2) ....…………..…………………………………………………………………………………..………………………………….. 
       3) …………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

4) …….……………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
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ส่วนที่ 3  ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและเป็นภาระงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ต้นสังกัด) 

3.1 ภาระงานตามข้อตกลง  
(แนวทางการเขียน : ผู้เสนอขอระบุรายละเอียดและลักษณะหน้าที่ของงานตามค าบรรยายลักษณะงาน ความ

ยากและซับซ้อน เป็นงานที่ต้องใช้วิชาชีพหรืออาศัยความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านและเป็นงานที่ส าเร็จตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย) 

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 3.2 ภาระงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน่วยนับ 

จ านวนปริมาณต่อปี 
(ให้นับเป็นปีงบประมาณ) 

หมายเหตุ 
ปี

.......... 
ปี

.......... 
ปี 

.......... 
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ส่วนที่ 4 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

รายการประเมิน ระบุเอกสารหรือหลักฐานการอ้างอิง 

    1. ความรู้  ความสามารถที่ จ าเป็ นในการ
ปฏิบัตงิานในต าแหน่ง 

(แนวทางการเขียน : ให้อธิบายว่า ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้น มีการใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ ความ
สามารถตาง ๆ ประสบการณ์เฉพาะด้านหรือเฉพาะ
ทาง ความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายของส่วน
งานและมหาวิทยาลัย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
ออกแบบปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนงาน รวมถึง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช
ในการปฏิบัติงานในต าแหนง อย่างไร)  

 

 

    2. ทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
(แนวทางการเขียน :  ให้อธิบายว่า ผู้ขอก าหนด

ต าแหน่งสูงขึ้นมีทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
เช่น  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  ทั กษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ทักษะการค านวณ และทักษะในการ
จัดการข้อมูล เป็นต้น เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จนเกิดความช านาญและคล่องแคล่ว
อย่างไร)  

 

  

    3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
(แนวทางการเขียน : ให้อธิบายว่า ผู้ขอก าหนด

ต าแหน่งสูงขึ้น มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ 
ทั กษะ และคุณ ลั กษณ ะอ่ืนๆ  ที่ ส่ ง เสริมการ
ปฏิบัติงานและสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นเป็น
ผลดีแก่ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย อย่างไร)  
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รายการประเมิน ระบเุอกสารหรือหลักฐานการอ้างอิง 

    4. การใช้ ความรู้  ความสามารถในงาน
สนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ
บริการต่อสังคม (ส ำหรับระดับเชี่ยวชำญ)  

(แนวทางการเขียน :  ให้อธิบายว่า ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้นได้มีการให้ความเห็น ค าแนะน า หรือ
เสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า การอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ 
รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือ
การพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรือ
งานวิชาชีพนั้น ๆ อย่างไร) 

 

 

   4. การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อ
สังคม และความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ 
หรือในวงวิชาการ (ส ำหรับผู้ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ)  

(แนวทางการเขียน :  ให้อธิบายว่า ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้นได้มีการให้ความเห็น ค าแนะน า หรือ
เสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า การอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ 
รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือ
การพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรือ
งานวิชาชีพนั้น ๆ รวมถึงผลงานที่ได้รับการยอมรับ  
ยกย่ อ ง ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ช าติ  ห รื อผลการ
ปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองาน
วิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางในระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ) 
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ส่วนที่ 5  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
และเชี่ยวชาญพิเศษ (แล้วแต่กรณี)  
 แนวทางการเขียน : ให้ผู้เสนอขอเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง อันประกอบด้วย ประเภทของ
ผลงาน ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น  

5.1 ระดับช านาญงาน 
1) ................................................................................................................................................... ........ 
2) ...........................................................................................................................................................  

5.2 ระดับช านาญงานพิเศษ 
1) ................................................................................................................................................... ........ 
2) ...........................................................................................................................................................  

5.3 ระดับช านาญการ 
1) ...........................................................................................................................................................  
2) ........................................................................................................................................................... 

5.4 ระดบัช านาญการพิเศษ 
1) ......................................................................................................................................................... .. 
2) ...........................................................................................................................................................  

5.5 ระดับเชี่ยวชาญ 
1) ........................................................................................................................................................... 
2) ...........................................................................................................................................................  

5.6 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
1) ...........................................................................................................................................................  
2) ........................................................................................................................................................... 

 
 

                     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

 
ลงชื่อ...................................................................ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  

                   (................................................................) 
                    ต าแหน่ง............................................................. 
                   วัน.................เดือน...................................พ.ศ............... 
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ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

 1. งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
(แนวทางการเขียน : ให้เสนอความเห็นว่าลักษณะงานที่ผู้ เสนอขอมีขอบข่ายอย่างไร ลักษณะยุ่งยาก

ซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญงาน/ช านาญงานพิเศษ/ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญ
พิเศษ และต้องใช้เทคนิควิธีการในการท างานมากน้อยเพียงไร) 
.................................................................................................................................................. ..................................... 
.......................................................................................................................................................................................  
................................................................................ ....................................................................................................... 

 2. คุณภาพของผลงาน   
(แนวทางการเขียน : ให้เสนอความเห็นว่า มีผลงานอะไรบ้าง/ส่วนใดบ้าง ที่แสดงถึงความช านาญงาน/

ช านาญงานพิเศษ/ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ในสาขาวิชาชีพนั้น และเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานและผู้อ่ืน) 
........................................................................................................................................ ............................................... 
.......................................................................................................................................................................................  
...................................................................... ................................................................................................................. 
 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................... ....................... 
วัน..............เดือน.........................พ.ศ.............  
 

ลงชื่อ............................................ .......................ผู้บริหารระดบักลาง 
    (.......................................................................) 
ต าแหน่ง........................................................... 
     วัน..............เดือน...................... ...พ.ศ............. 
 
ลงชื่อ..................................... ..............................หัวหน้าส่วนงาน 
    (.......................................................................) 
ต าแหน่ง........................................................... 
     วัน..............เดือน.........................พ.ศ........... .. 
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เอกสารแนบหมายเลข 3 

 
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน 

ประเภทผลงานทางวิชาการ 

  คู่มือปฏิบัติงานหลัก       งานเชิงวิเคราะห์   
  งานเชิงสังเคราะห์        งานวิจัย  
  ผลงานในลักษณะอ่ืน ……………………………………………………………………………………….     

ชื่อเรื่อง................................................................................................................................................................. 
 

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

(1)  
ชื่อผู้ร่วมงาน 

(2) 
ปริมาณงานร้อยละ 

(3) 
บทบาทและหน้าที่ 
ความรับผิดชอบอื่น 

1.   

2.   
 
 

3.   
 
 

 
หมายเหตุ 
.............................................................................................................................................................  
............................. ................ .................. ....................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .................. .............. 
.............................................................................................................................................................  

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

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

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

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

       (...................................................................) 
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เอกสารแนบหมายเลข 4 

 
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ตอนที่ 1  ส าหรับผู้ขอ 
ตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่  ว่าด้ วยการก าหนดต าแหน่ งและการแต่ งตั้ งพนักงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ก าหนดให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับ
ช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้ 

1.  ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและ 
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพ
มากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม ่

2.  ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

3.  ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ อ่ืน
และสิทธิมนุษยชน 

4.  ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการและวิชาชีพเป็นเกณฑ์ 
ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่
ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการและวิชาชีพ 

5.  ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
6.  ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ ก าหนด 
7. หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต าแหน่งจะต้องยื่น

หลักฐานที่แสดงว่าการท าวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นเป็นไปตามหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ก าหนดไว้ข้างต้น และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทุกประการ 

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานที่ใช้ประกอบการเสนอขอต าแหน่งสูงขึ้นนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา และการฝึกอบรม 

                                                           ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอขอ 
                                                                 (.............................................................) 
                                                            วันที่...........เดือน..............................พ.ศ........... 
 
ตอนที่ 2 ส าหรับส่วนงาน 
 ทราบและตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว 

                                                        ลงชื่อ...............................................................หวัหน้าส่วนงาน 
                                                                (.............................................................) 
                                                            วันที่...........เดือน..............................พ.ศ........... 
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เอกสารแนบหมายเลข 5 

 
 

หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่ง  
ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ  ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ  

ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 ข้าพเจ้า............................................................ .........ต าแหน่ง...........................................................สังกัด / 
ภาควิชา............................................................................................................................................. 
ส่วนงาน (คณะ/สถาบัน/ส านัก)....................................................................................................................  
ได้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง................................................................................ ขอแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 
 

(   ) ไม่ประสงค์จะทราบรายชื่อกรรมการผู้ประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
 และวิชาชีพของข้าพเจ้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 
 
 

    ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอขอ 
              (.......................................................) 
             ต าแหน่ง................................................................ 
        วันที่........เดือน.............................พ.ศ............. 
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                         เอกสารแนบหมายเลข 6 

 
 

แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลและเอกสารแนบในการขอก าหนดต าแหน่ง 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความ 

(ชื่อ-สกุล).........................................................................ต าแหน่ง................................................................................ 
ระดับ.................................................เลขที่ต าแหน่ง...................................... ................................................................  
สังกัด ...............................................................................ส่วนงาน................................................... ............................. 
 
 

ขอก าหนดต าแหน่ง ระดบั      
             ช านาญงาน               ช านาญงานพิเศษ              ช านาญการ                ช านาญการพิเศษ      
             เชี่ยวชาญ                     เชี่ยวชาญพิเศษ 

การประเมินค่างาน 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 
แบบประเมินค่างาน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินค่างาน  
มติการอนุมัติกรอบต าแหน่งจากคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
โครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างต าแหน่งภายในหน่วยงานที่มีการก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น      

 
 

ชื่อวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ 
        มี  ไม่มี 
 
ปรญิญาโท.............................................................................. 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
ปริญญาเอก............................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
 

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานฯ 
คะแนนการประเมิน  ..................... คะแนน 
อยู่ในระดับ ..................................... 
 
       ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานตามตัวชี้ วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งของผู้ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น) 
  

             หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
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ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการและเอกสารแนบประกอบการขอก าหนดต าแหน่ง 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความ (ให้ระบุรายละเอียดของผลงานทางวิชาการทุกเรื่อง) 

ประเภท : คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
ชื่อเรื่อง 

ปีที่จัดพิมพ์, จ านวนหน้า 

ประเภท : ผลงานเชิงวิเคราะห ์     
ชื่อเร่ือง 

ปีที่จัดพิมพ์, จ านวนหน้า 

ประเภท : ผลงานเชิงสังเคราะห์  
ชื่อเรื่อง 

ปีที่จัดพิมพ์, จ านวนหน้า 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น ................................เรื่อง ดังนี้ 
 คู่มือปฏิบัติงานหลัก                   จ านวน .................... เรื่อง 

ผลงานเชิงวิเคราะห์                           จ านวน .................... เรื่อง 

ผลงานเชิงสังเคราะห์                           จ านวน .................... เรื่อง 
ผลงานวิจัย                                                                        จ านวน .................... เรื่อง                           
ผลงานในลักษณะอ่ืน ประเภท...........................................................  จ านวน .................... เรื่อง                           
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ประเภท : งานวิจัย  

ชื่อเรื่อง 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จ านวนหน้า 

การตีพิมพ์ 
 ตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 
 รอตีพิมพ์เผยแพร ่
  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ 
  หนังสือรับรองว่าผลงานที่สง่มามีเนื้อหา 
  เหมือนกบัฉบับที่ตีพิมพ์ 
  

การเผยแพร ่
     บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ที่อยู่ใน   
      ฐานข้อมูล  
 วารสารวิชาการระดับชาติ ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
สม่่าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี 
 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
                 ERIC, 
                 MathsciNet 
                 Pubmed 
                 Scopus 
                 Web of Science   
                 JSTOR  
                 Project Muse 
      หนังสือรวมบทความวิจัย  
      บทความวิจยัต่อที่ประชุมทางวชิาการและได้มีการน าไป

รวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทาง
วิชาการ (Proceedings)   

      รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ ์
 หนังสือรับรองว่าได้เผยแพร่ไปยงัวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาที่ขออย่างกวา้งขวาง 

  หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
      ในรูปของหนังสือ (monograph) และเผยแพร่ไปยังวง

วิชาการและวิชาชีพในสาขาที่ขออย่างกว้างขวาง 
 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน / คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์    

   มี  
   ไม่มี เนื่องจาก...................................................................................................... 
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ประเภท : ผลงานในลักษณะอื่น 
ชื่อเรื่อง 
ปีที่พิมพ์, แหล่งพิมพ์, จ านวนหน้า 
รูปแบบ 
1. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

การเผยแพร ่(ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง) 
บทความวิจยัต่อที่ประชุมทางวชิาการและได้มีการ 
น าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการ 
ประชุมทางวชิาการ (Proceedings) 

      รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ ์  
 หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญา 
      รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ทีไ่ม่ได้รับอนญุาตให้ 
      เปิดเผย 
 หลักฐานแสดงเหตุผลที่ไมส่ามารถเปิดเผยต่อ 
 สาธารณะได ้
 หลักฐานรับรองว่าน าไปใช้ประโยชน์แล้ว 
     รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

 

2. ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
จัดนิทรรศการ จัดแสดง จัดการแสดง แสดงสาธารณะ 
บันทึกภาพ บันทึกเสียง ภาพถา่ย แถบบันทึกภาพ 

     เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่หรือเผยแพร่โดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน
อย่างกว้างขวางมาแลว้ 

หลักฐานที่ต้องม ี
     หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

3. ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
     วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบพิมพ์ 
     เผยแพร่หรอืเผยแพร่โดยสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 
     จัดนิทรรศการ จัดแสดง จัดการแสดง แสดงสาธารณะ 

บันทึกภาพ บันทึกเสียง ภาพถา่ย แถบบันทึกภาพ 
หลักฐานที่ต้องมี 
     หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     หนังสือรับรองว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ 
     วิชาชีพในสาขาที่ขออย่างกว้างขวาง  

 

4. สิทธิบัตร 
 

     หลักฐานการน าสิทธบิัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่าง 
     แพร่หลายในวงวชิาการ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
     มาแล้ว  

 

5. ซอฟต์แวร ์
 

     หลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช ้
     อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ และเผยแพร่ 
     สู่สาธารณชนมาแลว้  
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ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบของหน่วยงานต้นสังกัด 

ได้ตรวจสอบข้อมูลและผลงานทางวิชาการที่ยื่นขอก่าหนดต่าแหน่งสูงขึ้นแล้ว พบว่าครบถ้วนและถูกต้อง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการก่าหนดระดับต่าแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น  
 
 

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


