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ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เรื่องผลงานและลักษณะผลงาน วิธีการเผยแพร! และลักษณะคุณภาพของผลงาน ท่ีใช'ขอกําหนดตําแหน!ง
เช่ียวชาญระดับต'น เช่ียวชาญระดับกลาง และเช่ียวชาญระดับสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

กลุ!มปฏิบัติการและวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

โดยท่ีเป�นการสมควรให�มีประกาศจุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัยเรื่องผลงานและลักษณะผลงาน วิธีการ
เผยแพร/ และลักษณะคุณภาพของผลงาน ท่ีใช�ขอกําหนดตําแหน/งเชี่ยวชาญระดับต�น เชี่ยวชาญระดับกลาง 
และเชี่ยวชาญระดับสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ/มปฏิบัติการและวิชาชีพ 

 อาศัยอํานาจตามความในข�อ ๑๓ ข�อ ๑๔ ข�อ ๑๖ และข�อ ๒๕ แห/งข�อบังคับจุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย
ว/าด�วยการแต/งต้ังให�พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ/มปฏิบัติการและวิชาชีพดํารงตําแหน/งเชี่ยวชาญ
ระดับต�น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙  
เม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีมติให� 
ออกประกาศไว�ดังนี้ 

 ข�อ ๑ ประกาศนี้เรียกว/า “ประกาศจุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัยเรื่องผลงานและลักษณะผลงาน วิธีการ
เผยแพร/ และลักษณะคุณภาพของผลงาน ท่ีใช�ขอกําหนดตําแหน/งเชี่ยวชาญระดับต�น เชี่ยวชาญระดับกลาง 
และเชี่ยวชาญระดับสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ/มปฏิบัติการและวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

  ข�อ ๒ ประกาศนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศเป�นต�นไป   

 ข�อ ๓ ผลงานท่ีนํามาใช�ขอรับการประเมินกําหนดตําแหน/งเชี่ยวชาญระดับต�น เชี่ยวชาญระดับกลาง 
และเชี่ยวชาญระดับสูงมีรูปแบบดังต/อไปนี้ 

(๑) ผลงานเชิงวิเคราะห'หรือสังเคราะห' 

(๒) ผลงานวิจัย 

(๓) หนังสือ   

(๔) คู/มือ 

(๕) อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

 

 

 



๒ 

 

ข�อ ๔ ผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะห 

(๑) ผลงานเชิงวิเคราะห' หมายถึง ผลงานท่ีแสดงการแยกแยะองค'ประกอบต/างๆของเรื่อง
อย/างมีระบบ มีการศึกษาในแต/ละองค'ประกอบและความสัมพันธ'ขององค'ประกอบต/างๆ เพ่ือให�เกิดความรู�
ความเข�าใจในเรื่องนั้นๆ ซ่ึงเป�นประโยชน'แก/หน/วยงานและมหาวิทยาลัย 

(๒) ผลงานเชิงสังเคราะห' หมายถึง ผลงานท่ีรวบรวมเนื้อหาสาระต/างๆหรือองค'ประกอบ
ต/างๆ เข�าด�วยกัน โดยต�องอาศัยความคิดสร�างสรรค'ในการสร�างรูปแบบหรือโครงสร�างเบ้ืองต�น เพ่ือให�เกิด
แนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม/ๆ ในเรื่องนั้นๆ ซ่ึงเป�นประโยชน'ต/อส/วนงานหรือมหาวิทยาลัย  

(๓) รูปแบบของผลงานเชิงวิเคราะห'และผลงานเชิงสังเคราะห' คือ ต�องเขียนในลักษณะท่ี
สามารถนําไปสู/การปฏิบัติได� โดยต�องมีการวิเคราะห' สังเคราะห' วิจารณ' ยกตัวอย/างในลักษณะกรณีศึกษา 
และเสนอแนวทางแก�ปJญหาท่ีปฏิบัติจริงมาแล�ว ควรแยกเป�นเรื่องๆ ให�ชัดเจน เรียบเรียงให�เป�นแนวคิดของ
ตนเองแล�วนํากฎ ระเบียบ หนังสือเวียน มติท่ีประชุม ข�อคิดเห็นของผู�มีประสบการณ' หรือจากประสบการณ'ท่ี
เคยปฏิบัติมาแล�วมาอ�างอิงสนับสนุนแนวคิดนั้นๆ 

(๔) การเผยแพร/ผลงานเชิงวิเคราะห'และผลงานเชิงสังเคราะห' ต�องจัดทําเป�นสําเนาเย็บเล/ม
และได�ส/งเผยแพร/ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันไม/น�อยกว/า ๕ แห/ง และการเผยแพร/
ดังกล/าวจะต�องเผยแพร/ไปในส/วนงานท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ให�แนบแบบตอบรับหรือหนังสือตอบขอบคุณจาก
หน/วยงานท่ีนําไปเผยแพร/ 

ข�อ ๕ ผลงานวิจัย 

(๑) ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานท่ีเป�นงานศึกษาหรืองานค�นคว�าอย/างมีระบบด�วยวิธี
วิทยาการวิจัยท่ีเป�นท่ียอมรับ และมีวัตถุประสงค'ท่ีชัดเจนเพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อมูลคําตอบหรือข�อสรุปรวมท่ีเป�น
ประโยชน' และนําไปสู/การปรับปรุงพัฒนาหรือแก�ไขปJญหาในงานของหน/วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

(๒) ผลงานวิจัยต�องไม/เป�นส/วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือ
วุฒิการศึกษาใด หมายความถึง ห�ามผู�เสนอขอแต/งต้ัง นําผลงานวิจัยท่ีทําเป�นส/วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาใดมาเป�นผลงานวิจัยเพ่ือขอแต/งต้ังตําแหน/ง เว�นแต/ผู�เสนอขอ
แต/งต้ังจะได�ทําการศึกษาวิจัยขยายผลต/อจากเรื่องเดิมอย/างต/อเนื่อง จนปรากฏความก�าวหน�าทางวิชาการอย/าง
เห็นได�ชัด และจะพิจารณาเฉพาะส/วนท่ีศึกษาเพ่ิมเติมจากเดิมเท/านั้น 

(๓) รูปแบบของผลงานวิจัย อาจจัดได� ๒ รูปแบบ ดังนี้ 

 (ก) รายงานการวิจัยท่ีมีความครบถ�วน สมบูรณ'และชัดเจนตลอดท้ังกระบวนการวิจัย 
ท้ังนี้ต�องไม/ใช/รายงานวิจัยเพ่ือส/งเฉพาะแหล/งทุนโดยไม/มีการเผยแพร/ อาทิ 

 

 

 

 



๓ 

 

 ๑) การกําหนดประเด็นปJญหา 

 ๒) วัตถุประสงค' 

 ๓) การทําวรรณกรรมปริทัศน' 

 ๔) สมมติฐาน 

 ๕) การเก็บรวบรวมข�อมูล 

 ๖) การพิสูจน'สมมติฐาน 

 ๗) การวิเคราะห'ข�อมูล 

 ๘) การประมวลผล 

 ๙) การสรุปและให�ข�อเสนอแนะ 

 ๑๐) การอ�างอิง 

 ๑๑) อ่ืนๆ 

 (ข) บทความวิจัยท่ีประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให�มีความกระชับและ
สั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ ประกอบด�วย 

 ๑) การสร�างสมมติฐานหรือการกําหนดแนวคิด 

 ๒) การกําหนดวัตถุประสงค'ท่ีชัดเจน สอดคล�องกับสมมติฐานหรือแนวคิด 

 ๓) วิธีวิจัยท่ีเชื่อถือได�และสอดคล�องกับวัตถุประสงค' 

 ๔) ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค'ท่ีกําหนด 

 ๕) การวิจารณ' เพ่ือแสดงหลักการ หรือข�อสรุปรวมท่ีจะนําไปสู/ความก�าวหน�าทาง
วิชาการ หรือเอ้ือต/อการนําวิชาการนั้นไปประยุกต' 

 ๖) การอ�างอิง ท่ีเขียนตามระบบสากล 

 ๗) บทคัดย/อท่ีแสดงการสรุปของ ๑) ๒) ๓) ๔) และ ๕) 

  (๔) ผลงานวิจัย อาจเป�นรายงานการวิจัยท่ีเป�นต�นฉบับ (Original Article) หรือรายงาน
ผู�ปYวย (Case Report) หรือข�อมูลสังเคราะห' (Data Analysis) เป�นต�น แต/ไม/ใช/บทคัดย/อ (Abstract) หรือการ
เสนอโปสเตอร' (Poster Presentation)  

(๕) การเผยแพร/ผลงานวิจัย ต�องเผยแพร/ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

 

 

 



๔ 

 

 (ก) เผยแพร/ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ท้ังนี้วารสารทางวิชาการนั้น 
อาจเผยแพร/เป�นรูปเล/ม สิ่งพิมพ' หรือเป�นสื่ออิเล็กทรอนิกส'ท่ีมีกําหนดการเผยแพร/อย/างแน/นอน ชัดเจน 

 (ข) เผยแพร/ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืน ท่ีมีกองบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ 

 (ค) นําเสนอเป�นบทความวิจัยต/อท่ีประชุมวิชาการ ซ่ึงภายหลังจากการประชุมวิชาการได�
มีกองบรรณาธิการนําไปรวมเล/ม เผยแพร/ในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 (ง) การเผยแพร/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ' ท่ีมีรายละเอียดและความยาวต�องแสดง
หลักฐานว/าได�ผ/านการประเมินคุณภาพโดยผู�ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว/าได�เผยแพร/ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพนั้น และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�องอย/างกว�างขวาง 

  ท้ังนี้ เม่ือได�เผยแพร/ตามวรรคหนึ่งและได�มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” นั้น
แล�ว การนํา “งานวิจัย” นั้นมาแก�ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมส/วนใดส/วนหนึ่ง เพ่ือนํามาเสนอขอแต/งต้ังตําแหน/ง 
และให�มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไม/ได� 

ข�อ ๖ หนังสือ 

(๑) หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการเรียบเรียงข้ึนโดยมีรากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคง 
และให�ทัศนะของผู�เขียนท่ีสร�างเสริมปJญญาความคิด และสร�างความแข็งแกร/งทางวิชาการให�แก/สาขาวิชาชีพ
นั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวเนื่อง มีความต/อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม/จําเป�นต�อง
สอดคล�องหรือเป�นไปตามข�อกําหนดของหลักสูตร หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรและไม/จําเป�นต�อง
นําไปใช�ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต�องมีความทันสมัย เม่ือ
พิจารณาถึงวันจัดพิมพ' 

(๒) รูปแบบของหนังสือ มีดังนี้  

 (ก) เป�นรูปเล/มท่ีประกอบด�วย 

 ๑) คํานํา 

 ๒) สารบัญ 

 ๓) เนื้อเรื่อง การวิเคราะห' 

 ๔) การสรุป 

 ๕) การอ�างอิงและบรรณานุกรม ท่ีเขียนตามระบบสากล ท้ังนี้อาจมีการอ�างอิง
แหล/งข�อมูลท่ีทันสมัยและครบถ�วนสมบูรณ' 

 

 

 



๕ 

 

 ๖) ดัชนีค�นคํา/ข�อความ 

      (ข) ต�องอธิบายสาระสําคัญให�ชัดเจน โดยอาจใช�ข�อมูล แผนภาพ ตัวอย/างหรือกรณีศึกษา
ประกอบ จนผู�อ/านสามารถทําความเข�าใจในสาระสําคัญได�โดยเบ็ดเสร็จ 

(๓) การเผยแพร/หนังสือ มีวิธีการเผยแพร/ ดังนี้ 

 (ก) การเผยแพร/เป�นรูปเล/มด�วยวิธีการพิมพ'โดยโรงพิมพ' (Printing house) หรือสํานักพิมพ' 
(Publishing house)  

 (ข) การเผยแพร/โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส' เช/น ซีดีรอม 

(๔) การเผยแพร/ตาม (๓) จะต�องเป�นไปอย/างกว�างขว�างมากกว/าการใช�ในการเรียนการสอน
วิชาต/างๆ ในหลักสูตรเท/านั้น จํานวนพิมพ'เป�นดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพร/อย/างกว�างขวางได� แต/อาจใช�
ดัชนีอ่ืนวัดความกว�างขวางในการเผยแพร/ได�เช/นกัน ท้ังนี้ต�องได�รับการตรวจสอบและการรับรองการเผยแพร/
จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวข�องกับสาขาวิชานั้นและต�อง
เผยแพร/สู/สาธารณชนมาแล�วไม/น�อยกว/า ๔ เดือน 

(๕) เม่ือได�มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือไปแล�ว การนําหนังสือนั้นไปแก�ไข 
ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม เนื้อหาในหนังสือเพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน/ง และให�มีการประเมินคุณภาพ
หนังสือนั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจจะกระทําได� แต/จะต�องทําการเผยแพร/หนังสือนั้นใหม/อีกครั้งหนึ่ง 

ข�อ ๗ คู!มือหรือคู!มือปฏิบัติงานหลัก 

   (๑) คู/มือปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เอกสารแสดงเส�นทางการทํางานในงานหลักของตําแหน/ง
ต้ังแต/จุดเริ่มต�นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการต/างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก�ไขปJญหาและข�อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานดังกล/าว ซ่ึงต�องใช�ประกอบการปฏิบัติงานมาแล�ว และต�องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

(๒) รูปแบบของคู/มือปฏิบัติงานหลัก มีดังนี้ 

 (ก) มีคําอธิบายการปฏิบัติงานและสามารถนําไปสู/การปฏิบัติได� โดยต�องมีการวิเคราะห' 
วิจารณ' ยกตัวอย/างในลักษณะกรณีศึกษา และเสนอแนวทางแก�ปJญหาท่ีปฏิบัติจริงมาแล�ว โดยแยกเป�นเรื่องๆ 
ให�ชัดเจน เรียบเรียงให�เป�นแนวคิดของตนเอง แล�วนํากฎ ระเบียบ หนังสือเวียน มติท่ีประชุม ข�อคิดเห็นของผู�มี
ประสบการณ' หรือจากประสบการณ'ท่ีเคยปฏิบัติมาแล�ว มาอ�างอิงสนับสนุนแนวคิดนั้นๆ หรือมีเนื้อหาสาระ  
ท่ีแสดงถึงแนวคิด หลักการ วิธีการ ข้ันตอน ข�อควรระวัง ผล การแปลผล ของการปฏิบัติการมีการอธิบาย
เหตุผล และวิจารณ'โดยมีรากฐานทางวิชาการท่ีถูกต�อง ทันสมัย ท่ีสะท�อนให�เห็นถึงความสามารถในการ
ถ/ายทอดทักษะการปฏิบัติการและทักษะของผู�นําไปปฏิบัติ  

 

 

 



๖ 

 

 (ข) เป�นรูปเล/มท่ีประกอบด�วย        

 ๑) หัวเรื่อง 

 ๒) ประวัติความเป�นมา 

 ๓) วัตถุประสงค' 

 ๔) ภาระหน�าท่ี ความรับผิดชอบ 

 ๕) พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ หนังสือเวียน มติต/างๆ และเอกสาร
ท่ีเก่ียวข�อง หรือทฤษฎีต/างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับทักษะการปฏิบัติการนั้น 

 ๖) เทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

 ๗) ปJญหา อุปสรรคและแนวทางแก�ไข 

 ๘) ข�อเสนอแนะ 

 ๙) เนื้อหาสาระมีความสมบูรณ' และมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาในแต/ละเรื่อง 

(๓) การเผยแพร/คู/มือปฏิบัติงานหลัก ต�องจัดทําเป�นสําเนาเย็บเล/มและได�ส/งเผยแพร/ภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม/น�อยกว/า ๕ แห/ง และการเผยแพร/ดังกล/าวจะต�องเผยแพร/
ไปในส/วนงานท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ให�แนบแบบตอบรับหรือหนังสือตอบขอบคุณจากหน/วยงานท่ีนําไปเผยแพร/ 

ข�อ ๘ อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

(๑) อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญท่ีรัฐออกให�เ พ่ือคุ�มครองการ
สิ่งประดิษฐ'หรืองานสร�างสรรค' หรือผลงานด�านศิลปะ ตกแต/ง ซ/อมบํารุง ซ่ึงมิใช/มีลักษณะเป�นเอกสารคู/มือ 
หรืองานวิจัย โดยผลงานท่ีเสนอจะต�องประกอบด�วยบทวิเคราะห'ท่ีอธิบายและชี้ให�เห็นว/างานดังกล/าวเป�น
ประโยชน'และนําไปสู/การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก�ไขปJญหาในงาน ท้ังนี้ ผลงานดังกล/าวต�องเป�นผลงานท่ี
ผ/านการพิสูจน'หรือมีหลักฐานท่ีแสดงถึงคุณค/าของผลงานนั้น 

(๒) รูปแบบของผลงานท่ีได�รับอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร มีดังนี้ 

 (ก) อาจจัดได�หลายรูปแบบ ท้ังท่ีเป�นรูปเล/ม หรือการบันทึกเป�นภาพยนตร' หรือแถบ
เสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส' หรือสื่อ Multimedia เป�นต�น 

 (ข) มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให�เห็นว/าเป�นผลงานท่ีทําให�
เกิดการพัฒนาและความก�าวหน�าทางวิชาการ หรือเสริมสร�างความรู�หรือก/อให�เกิดประโยชน'ต/อสาขาวิชาหนึ่งๆ
หรือหลายสาขาวิชาได�อย/างไร ในแง/ใด 

 

 

 

 



๗ 

 

 (ค) กรณีผลงานท่ีเป�นสิ่งประดิษฐ' หรือผลงานท่ีมุ/งในเชิงปฏิบัติ จะต�องผ/านการพิสูจน'
หรือแสดงหลักฐานเป�นรายละเอียดให�ครบถ�วนท่ีแสดงถึงคุณค/าของผลงานนั้นด�วย 

(๓) การเผยแพร/ผลงานท่ีได�รับอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรมีวิธีการเผยแพร/ ดังนี้ 

 (ก) การเผยแพร/เป�นรูปเล/ม ด�วยวิธีการพิมพ'โดยโรงพิมพ' (Printing House) หรือ
สํานักพิมพ' (Publishing House) หรือโดยการถ/ายสําเนาเย็บเป�นรูปเล/ม หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ 

 (ข) การเผยแพร/โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส' เช/น ซีดีรอม ฯลฯ 

 (ค) การเผยแพร/โดยการจัดนิทรรศการ การจัดการแสดง หรือมีการนําไปใช�หรือประยุกต'
อย/างแพร/หลาย ซ่ึงการเผยแพร/ดังกล/าวจะต�องเป�นไปอย/างกว�างขวางมากกว/าใช�ในการปฏิบัติงานตามภาระ
งานในหน/วยงาน ท้ังนี้ต�องได�รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร/จากคณะอนุกรรมการของส/วนงานและ/
หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวข�องกับสาขาวิชานั้น และต�องเผยแพร/สู/สาธารณชนมาแล�วไม/น�อยกว/า ๔ เดือน 

ข�อ ๙ เกณฑ'ระดับคุณภาพของผลงานตามข�อ ๔ ข�อ ๕ ข�อ ๖ ข�อ ๗ และข�อ ๘ มี ๕ ระดับ ดังนี้ 

 (๑) ควรปรับปรุง หมายความว/า คุณภาพไม/ถึงเกณฑ'ระดับคุณภาพสําหรับตําแหน/งท่ีขอ
แต/งต้ัง แต/หากมีการปรับปรุงตามข�อคิดเห็นของกรรมการผู�ประเมินก็อาจมีคุณภาพถึงเกณฑ'ระดับคุณภาพ
สําหรับตําแหน/งท่ีขอแต/งต้ังนั้น 

 (๒) พอใช� หมายความว/า คุณภาพไม/ถึงระดับดี 

 (๓) ดี หมายความว/า ผลงานท่ีมีเนื้อหาสาระถูกต�อง สมบูรณ' และทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอท่ีชัดเจนเป�นประโยชน'ต/อวิชาชีพ 

 (๔) ดีมาก หมายความว/า ใช�เกณฑ'เดียวกับระดับดี และต�องเป�นผลงานท่ีแสดงถึงการ
วิเคราะห'และนําเสนอความรู�หรือวิธีการท่ีทันสมัยต/อความก�าวหน�าทางวิชาการหรือวิชาชีพและเป�นประโยชน'
ต/อวงวิชาชีพ สามารถนําไปใช�อ�างอิงหรือนําไปปฏิบัติได�  

 (๕) ดีเด/น หมายความว/า ใช�เกณฑ'เดียวกับระดับดีมาก และต�องเป�นงานบุกเบิกท่ีมีคุณค/ายิ่ง 
มีการสังเคราะห'อย/างลึกซ้ึงจนทําให�เป�นการสร�างองค'ความรู�ใหม/ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ทําให�เกิดความก�าวหน�าทางวิชาการอย/างชัดเจน และเป�นท่ียอมรับและรับการอ�างอิงถึงอย/างกว�างขวางในวง
วิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

 ข�อ ๑๐ ผลงานตามข�อ ๔ ข�อ ๕ ข�อ ๖ ข�อ ๗ และข�อ ๘ ให�ตรวจสอบว/ามีลักษณะเป�นผลงานประเภท
ใด เช/น ผลงานเชิงวิเคราะห'หรือสังเคราะห' ผลงานวิจัย เป�นต�น และได�จัดทําเป�นรูปเล/มหรือไม/ เช/น ปก ระบุ
ชื่อผลงานตรงกับแบบประวัติหรือมีผู�วิ เคราะห' สังกัด ปpท่ีจัดทํา มีคํานํา สารบัญ เอกสารอ�างอิงหรือ
บรรณานุกรมหรือไม/ ตลอดจนการมีส/วนร/วม และการเผยแพร/ผลงานว/าถูกต�องครบถ�วนตามเกณฑ'หรือไม/  

 

 



๘ 

 

นอกจากนี้กรณีการเสนอผลงานวิจัยท่ีทําการวิจัยในคนหรือในสัตว'ทดลอง จะต�องส/งหลักฐานหนังสือรับรอง
การได�รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนหรือคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีมีการ
ใช�สัตว'ทดลอง แนบไว�ท่ีผลงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ด�วย 

ข�อ ๑๑  ให�อธิการบดีเป�นผู�รักษาการตามประกาศนี้ 

  ในการตีความหรือในกรณีท่ีมีปJญหาขัดข�องเก่ียวกับการดําเนินการตามประกาศนี้ ให�คณะกรรมการ 
นโยบายบุคลากรวินิจฉัยชี้ขาด  
 
      ประกาศ ณ วันท่ี     ๒๓     มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
            (ลงนาม)  บัณฑิต  เอ้ืออาภรณ' 

              (ศาสตราจารย' ดร.บัณฑิต  เอ้ืออาภรณ') 
                     อธิการบดี  


