
  แบบ ก.บ.ม. พม.03  
 แบบคําขอรับการแต่งต้ัง   

เพื่อขอรบัการแต่งต้ังตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ  

      ระดับชํานาญการ      ระดับชาํนาญการพิเศษ         ระดับเชี่ยวชาญ      ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ      

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

ช่ือ – สกุล .......................................................................ตําแหน่ง....................................................................... 
สังกัด คณะ/สาํนัก................................................................................................................................................ 
ขอกําหนดตําแหน่งระดับ               ชํานาญการ            ชํานาญการพิเศษ 

                                      เช่ียวชาญ               เช่ียวชาญพิเศษ     

                              ด้วย        วิธีปกติ         วิธีพิเศษ 

ด้านที่มีความเช่ียวชาญ......................................................................................................................................... 

(ระบุเฉพาะกรณีการขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส่วนที่ 1-6 ผู้ขอตําแหนง่กรอก) 
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1) ประวัติส่วนตัว 
1.1 เกิดวันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ...................... 
1.2 อายุ..............ปี 
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
           วุฒิ                  ปี พ.ศ. ที่จบ              ช่ือสถานศึกษา 
     1.3.1...................................................................................................................................... 
     1.3.2...................................................................................................................................... 
1.4 วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
     1.4.1...................................................................................................................................... 
     1.4.2...................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2  โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างการบริหาร และอัตรากําลงั 

ส่วนที่ 3  ภาระของหน่วยงาน และภาระงานที่รบัผิดชอบ 

ส่วนที่ 4  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนง่ที่ครองอยู ่

   ให้นําข้อมูลตามแบบรายงานภาระงานตามข้อมูลข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บุคคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.มรส.2) ในช่วงปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณาการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน 

ส่วนที่ 5  ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเปน็สําหรบัตําแหน่ง 

    ให้นําข้อมูลตามแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บุคลากรประเภทสายงานสนับสนุนวิชาการ (แบบ ป.มรส.2) ในช่วงปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณาการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

ส่วนที่ 6   การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนบัสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม  

             เช่น การให้ความคดิเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะการให้คําปรึกษาแนะนํา การอบรมและเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับหลักการ แนวทางระบบ รูปแบบเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางาน
สนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพน้ันๆ 

 

 

2) ประวัติการรับราชการ 
2.1 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะตําแหน่ง
........................................................................................................เงินเดือน...........................บาท 
ได้รับการแต่งต้ังเมื่อวันที่........................................................ 
2.2 ตําแหน่งประจําอ่ืนๆ (ระบุช่ือตําแหน่งอ่ืนๆนอกเหนือจากตําแหน่งประจํา) 
     2.2.1...................................................................................................................................... 
     2.2.2...................................................................................................................................... 
     2.2.3...................................................................................................................................... 
           รวมเวลารับราชการ...................................ปี 
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(สําหรบัผูเ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญเทา่นั้น) 

การใชค้วามรูค้วามสามารถในงานสนับสนุน  
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม  

(ของผู้รบัการประเมิน) 
ระบุเอกสารหรือกรณีอ้างอิง 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

 

ส่วนที่ 7 ความเป็นทีย่อมรบัในงานด้านนั้นๆหรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

หมายถึง ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
บริการวิชาการหรืองานวิชาชีพหรือในงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

(สําหรบัผูเ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้น) 

ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนัน้ๆ 
หรือในวงวิชาการหรือวิชาชพี (ของผูร้ับการประเมิน) ระบุเอกสารหรือกรณีอ้างอิง 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
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ส่วนที่ 8 ผลงานทีเ่สนอขอกําหนดตําแหน่ง 

คําช้ีแจง 1. การเขียนผลงานให้เขียนตามหลกับรรณานุกรม อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ. ช่ือเรื่อง  
              แหล่งพิมพ์ จํานวนหน้าเป็นต้น และระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน 
 2. ให้ระบุผลงานที่เคยใช้ในการขอกําหนดระดับตําแหน่งต่างๆ มาแล้ว เช่น ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
              ชํานาญการพิเศษ ให้ระบุผลงานที่เคยใช้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการมาด้วย 
6.1 ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 
     ระดับชํานาญงาน 
 1)........................................................................................................................................................... 
 2)........................................................................................................................................................... 
     ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 1)........................................................................................................................................................... 
 2)........................................................................................................................................................... 
6.2 ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
          ระดับชํานาญการ 
 1)............................................................................................................................................................ 
 2)............................................................................................................................................................ 
     ระดับชํานาญการพิเศษ 
 1)............................................................................................................................................................ 
 2)............................................................................................................................................................ 
    ระดับเช่ียวชาญ 
 1)............................................................................................................................................................ 
 2)............................................................................................................................................................ 
    ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
 1)............................................................................................................................................................ 
 2)............................................................................................................................................................ 
           ขอรบัรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 

 

                                      ลงช่ือ........................................................................ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง 
       (......................................................................) 
          ตําแหน่ง.................................................................... 
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ส่วนที่ 9 ความเห็นของผูบ้ังคับบญัชา 

1)ความเห็นของผู้บังคับบัญชาข้ันต้น 

 1. งานในหน้าที่ความรบัผิดชอบ (ให้เสนอความเห็นว่าลักษณะงานที่ผู้ขอทําเป็นประจําเป็นงานที่
ต้องอาศัยความชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ และต้องใช้เทคนิควิธีการในการ
ทํางานมากน้อยเพียงไร) 

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................
 2. ผลงานในสาขาวิชาชพี (ให้เสนอความคิดเห็นว่างานอะไรบ้างที่แสดงถึงความชํานาญการ/ชํานาญ
การพิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษในสาขาวิชาชีพน้ัน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผล) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
  

ลงช่ือ...............................................................ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
           (..............................................................) 
     ตําแหน่ง.......................................................... 
     วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. .............. 
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2) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือกว่าผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่าผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
        (.................................................................) 
   ตําแหน่ง......................................................... 
   วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. .............. 
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แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน  มีดังน้ี 
 1.  คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
 2.  ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ 
     ผลงานสังเคราะห์ 
 3.  ผลงานวิจัย หรือ 
     ผลงานลักษณะอ่ืน หรือ 
 4.  ผลงานอ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................................... 
เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
ผู้ร่วมงาน จํานวน..............คน แต่ละคนมสี่วนร่วมดังน้ี 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานรอ้ยละ 
ที่มีส่วนร่วม หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบในผลงาน 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

 

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

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

 

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

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

 

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

(.......................................................................) 
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แบบรับรองจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ส่วนที่ 1  สาํหรับผูข้อ 

 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน      
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และข้อ 12 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556 กําหนดให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ต้องคํานึงถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังน้ี 

 1.  ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนและไม่ลอกเลยีนแบบผลงาน
ของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่าหน่ึง
ฉบับในลักษณะที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
 2.  ต้องให้เกียรติหรืออ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพของตนเอง 
และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
 3.  ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิ 
มนุษยชน 
 4.  ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติเก่ียวข้องและ
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยโดยหวังผล 
ประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อ
ค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 
 5.  ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่
กําหนดไว้ข้างต้น และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าว 
 
 
                                                  ลงช่ือ............................................................. 
     (................................................................) 
                                                วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ............ 
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ส่วนที่ 2  สาํหรับหน่วยงาน 

 หน่วยงานได้รับทราบและตรวจสอบในเบ้ืองต้นแล้ว 

 

                                 ลงช่ือ.................................................................ผู้บังคับบัญชา 
                   (.................................................................) 
            ตําแหน่ง................................................................ 
           วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. .............. 
 

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน 
 1. ตําแหน่งระดับชํานาญการ ต้องมีสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานรวมกัน ไม่น้อยกว่า  100 % โดย
ผลงานแต่ละเล่ม/เรื่อง/รายการ ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
 2. ตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ต้องมีสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานรวมกัน ไม่น้อยกว่า 100 %  
โดยผลงานแต่ละเล่ม/เรื่อง/รายการ มีส่วนรว่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และมีผลงานอย่างน้อย 1 เล่ม/เรื่อง/
รายการ มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 3. ตําแหน่งระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ต้องมสีัดส่วนการมีสว่นร่วมในผลงานรวมกัน ไม่
น้อยกว่า 100 %  โดยผลงานแต่ละเล่ม/เร่ือง/รายการ มีสว่นร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 4. การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน หากมีการเสนอผลงานที่มผีู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้
ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องน้ันร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่
และความรับผดิชอบในผลงานน้ัน 
 5. การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละช้ิน เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไมไ่ด้ 
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ระดับคณุภาพของผลงาน 

ประเภทผลงาน ระดับคณุภาพ 
คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานเชิงวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลเชิงสังเคราะห์ 

ระดับดี เป็นเอกสารแสดงเสน้ทางการทํางานในงานหลักของตําแหน่ง
ต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียด
ของกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือมกีารเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาและสามารถนําไปใช้เป็น
แหล่งอ้างอิง หรือนําไปปฏิบัติได้ 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
         1.ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
         2.เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
         1.มลีักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
         2.มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง เป็นที่
เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาชีพ 
 
ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่าง
มีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ันๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา และสามารถนําใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้ 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
         1.ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
         2.เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
         1.มลีักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
         2.มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง เป็นที่
เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาชีพ 
 
ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงการรวบรวมเน้ือหาสาระต่างๆ หรือ
องค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
รูปแบบโครงสร้างเบ้ืองต้น เพ่ือให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ใน
เรื่องน้ันๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 
และสามารถนําใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้ 
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ประเภทผลงาน ระดับคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานลักษณะอ่ืน 
(ผลงานลักษณะอ่ืน หมายถึง
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือผลงานด้านศิลปะตกแต่ง 
ซ่อมบํารุง ซึ่งมใิช่มีลักษณะเป็น
เอกสาร หนังสอื คู่มือ หรือ
งานวิจัย โดยผลงานที่เสนอ
จะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์
ที่อธิบายช้ีให้เห็นว่างานดังกล่าว 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
         1.ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
         2.เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
         1.มลีักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
         2.มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง เป็นที่
เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาชีพ 
 
ระดับดี เป็นผลงานที่เป็นงานศึกษา หรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี 
วิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูล คําตอบ หรือข้อสรุปรวมที่เป็นประโยชน์ และนําไปสู่การปรับปรุง
พัฒนา หรือแกไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา และ
สามารถนําใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือนําไปปฏิบัติได้ 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
         1.ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
         2.เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
         1.มลีักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
         2.มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง เป็นที่
เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาชีพ 
 
ทั้งน้ีเมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมิน
คุณภาพของ “งานวิจัย” น้ันแล้ว การนํา “งานวิจัย” น้ันมาแก้ไขปรับปรุง
หรือเพ่ิมเติมส่วนใด ส่วนหน่ึง เพ่ือนํามาเสนอขอกาํหนดตําแหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้น และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” น้ันอีกคร้ังหน่ึงจะ
กระทําไม่ได้ 
 
ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงความพยายามของผู้ทําผลงาน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาในงาน เป็นงานศึกษา หรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย
วิธี วิทยาการวิจัยที่เป็น และสามารถนําใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือนําไป
ปฏิบัติได้ 
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
         1.ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
         2.เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
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ประเภทผลงาน ระดับคณุภาพ 
เป็นประโยชน์และนําไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไข
ปัญหาในงาน ทั้งน้ีผลงาน
ดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่าน
การพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดง
ถึงคุณค่าของผลงานน้ัน 
 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
         1.มลีักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
         2.มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง เป็นที่
เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาชีพ 

 

เงื่อนไขผลงาน 

 ผลงานที่นําเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา อย่างน้อยต้องมีเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(1) ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาและการฝึกอบรม 
(2) ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นมาแลว้ 
(3) กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมคีํารับรองจากผู้มีส่วนร่วม 

ลักษณะการเผยแพร่ผลงาน 

ประเภทผลงาน ลักษณะการเผยแพร่ 
คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
 
 
 
 
 
ผลงานเชิงวิเคราะห์ 
ผลงานเชิงสังเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 

1. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือสํานักพิมพ์  หรือ 
2. จัดทําเป็นสาํเนาเย็บเล่มและได้ส่งเผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า  
   3  แห่ง และภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคณะหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เล่ม  
 
 
1. จัดทําเป็นสาํเนาเย็บเล่มและได้ส่งเผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า  
   3 แห่ง และภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ือย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เล่ม  
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ประเภทผลงาน ลักษณะการเผยแพร่ 
งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานลักษณะอ่ืน 
(ผลงานลักษณะอ่ืน 
หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรือ
งานสร้างสรรค์ หรือ
ผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง 
ซ่อมบํารุง ซึ่งมใิช่ลักษณะ
เป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ 
หรืองานวิจัย โดยผลงานที่
เสนอจะต้องประกอบด้วย
บทวิเคราะห์ที่อธิบายและ
ช้ีให้เห็นว่างานดังกล่าว
เป็นประโยชน์และนําไปสู่ 
การปรับปรุงพัฒนางาน
หรือแก้ไขปัญหาในงาน 
ทั้งน้ีผลงานดังกล่าวต้อง
เป็นผลงานที่ผา่นการ
พิสูจน์หรือมีหลักฐาน      
ที่แสดงถึงคุณค่าของ
ผลงานน้ัน) 

1. เผยแพรใ่นรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งน้ีวารสารทางวิชาการน้ัน
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเลคทรอนิกสท์ีม่ีกําหนดการเผยแพร่อย่าง
แน่นอนชัดเจน หรือ 
2. เผยแพรใ่นหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ หรือ 
3. นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการได้มีการบรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพรใ่นหนังสือประมวลผลการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือ 
4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้
เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพน้ันและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง อย่างกว้างขวาง 
 
1.เผยแพร่โดยมีการนําไปใชภ้ายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก หรือ  
2. เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการหรือการจัดแสดง หรือ 
3.เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรอืสํานักพิมพ์ และ 
4.จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่ม และได้ส่งเผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า  
   3   แห่ง และภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคณะหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เล่ม  
 

 

 

 



-14- 

หมายเหตุ 

 1.การเผยแพร่บทความหรืองานวิจัยในวารสารทางวิชาการ หนังสือรวมบทความทางวิชาการ/
บทความวิจัย หรือหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ให้ส่งเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการ หนังสือรวมบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย/หรือหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceeding) ที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โดยให้แนบหน้าปกนอกและ
หน้าปกในของวารสารทางวิชาการ หนังสือรวมบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย และหนังสือประมวลผล
การประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ในครั้งน้ันๆ มาประกอบด้วย 

 2.บทความหรืองานวิจัยที่เผยแพร่ในหนังสอืประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 
จะต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Text) 

 

ตารางสรปุช่วงคะแนนของการประเมินผลการในการขอกําหนดตําแหน่งทีสู่งขึน้ระดับต่างๆ 

กลุ่ม ประเภทตําแหน่ง 
วิธีการขอ/เกณฑ์ผ่าน

การประเมิน ระดับคุณภาพของผลงาน 

วิธีปกติ วิธีพิเศษ ดี ดีมาก ดีเด่น 
1 ระดับชํานาญงาน 

ระดับชํานาญการ ≥3.00 ≥3.50 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00-5.00 

2 ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ระดับชํานาญการพิเศษ ≥3.50 ≥4.00 3.50-3.99 4.00-4.49 4.50-5.00 

3 ระดับเช่ียวชาญ ≥4.00 ≥4.50 4.00-4.49 4.50-4.74 4.75-5.00 
4 ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ≥4.50 ≥4.75 4.00-4.49 4.50-4.74 4.75-5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


