ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหมคี วามกาวหนาในตําแหนง
ระดับชํานาญงาน ชํานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒
………………………….

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงออกประกาศในเรื่องนี้ไวดังตอไปนี้
๑. ในประกาศนี้
“ สภามหาวิทยาลัย ” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยมหิดล
“ มหาวิทยาลัย ” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล
“ สวนงาน”
หมายความวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขต
คณะ และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งสวนงานอื่นที่จัดตั้งโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย
“ หนวยงาน ”
หมายความวา หนวยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งใหอยูใ นสวนงาน
“ หัวหนาสวนงาน” หมายความวา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หัวหนาสํานักงาน
อธิการบดี คณบดี หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และหัวหนาสวนงานอื่นที่
จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย
“ ก.บ.ค.”
หมายความวา คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
“ อธิการบดี ”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
“ ผูบังคับบัญชาชั้นตน” หมายความวา ผูบังคับบัญชาในระดับถัดขึ้นไปซึ่งรับผิดชอบงาน
ใกลชิดกับตําแหนงที่เสนอขอแตงตั้ง
“ พนักงานมหาวิทยาลัย ” หมายความวา บุคคลที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหทํางานใน
มหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐
“ คณะอนุกรรมการ ” หมายความวา คณะอนุกรรมการประเมินความกาวหนาในตําแหนงของ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
“ ผูเสนอขอแตงตั้ง ” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนผูเสนอขอแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

๒

บททั่วไป
๒. การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนงระดับ
ชํานาญงาน ชํานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ปริมาณงานในหนาที่ คุณภาพของงานในหนาที่ ผลการดําเนินงานที่ผานมายอนหลัง ๓ ป ซึ่งนําเสนอ
ในรูปของการวิเคราะหและสรุปถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น สมรรถนะ ผลงาน รวมทั้งจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผลงาน
นอกจากนี้ผูเสนอขอแตงตั้งตองเปนผูที่มีจริยธรรม ไมเปนผูที่อยูระหวางการสอบสวนวินัยอยาง
รายแรง และมีเวลาปฏิบัติงานจริงไมนอยกวา ๑,๓๘๐ ชั่วโมงตอป
๓. ใหมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูเสนอขอแตงตั้ง รายชื่อผลงานที่จะสงประเมิน สัดสวน
ของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) ใหประชาคมของมหาวิทยาลัย
ไดรับทราบโดยเปดเผยตอสาธารณะ ซึ่งจะเปนประโยชนในการศึกษา หรือใชอางอิง และปองกันการลอก
เลียนผลงาน โดยกองการเจาหนาที่ประกาศทางสื่อ Intranet หรือสื่ออื่นๆ และกําหนดเวลาใหมีการ
ทักทวงไดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันประกาศ หากพบวามีผูทักทวง มหาวิทยาลัยจะตั้งกรรมการสอบ
หาขอเท็จจริง และดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป
๔. การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาในตําแหนงระดับชํานาญการ เชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษ มี ๒ วิธี คือ
(๑) วิธีปกติ หมายถึง ผูเสนอขอแตงตั้งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและมีผลงานตรง
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) วิ ธี พิ เศษ หมายถึ ง ผู เสนอขอแต งตั้ งมี คุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน งต างไปจากที่
มหาวิทยาลัยกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไดแก ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงไมครบ หรือกรณี
การขอแตงตั้งที่มิไดเปนไปตามลําดับตําแหนง ซึ่งผูขอแตงตั้งตองเปนผูมีความรู ความสามารถและผลงานที่
สูงกวาปกติ หรือกรณีกลุมประเภทผูมีความรู ความสามารถสูงตองดํารงตําแหนงที่เสนอขอแตงตั้งมาแลว
ไมนอยกวา ๑ ป
๕. วิธีการเสนอขอประเมินใหมีความกาวหนาในตําแหนงระดับชํานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ
พิเศษ สามารถดําเนินการได ๒ วิธี คือ
(๑) หนวยงานเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสม พรอมผลงานโดยไดรับความยินยอมจากผูที่
ไดรับการเสนอชื่อ
(๒) ผูเสนอขอแตงตั้งเสนอ พรอมผลงาน
๖. ผูเสนอขอแตงตั้งตําแหนงระดับชํานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษอาจระบุและแสดง
ความประสงควาตองการทราบรายชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในแบบคําขอแตงตั้งตามที่มหาวิทยาลัย
กํ า หนดได แต ทั้ ง นี้ อ าจใช ร ะยะเวลาดํ า เนิ น การมากกว า กรณี ไ ม ป ระสงค ต อ งการทราบรายชื่ อ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

๓

หมวด ๑
การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีความกาวหนาในตําแหนงระดับชํานาญงาน
๗. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป และปฏิบัติงานในตําแหนงที่
เสนอขอมาแลวไมนอยกวา ๕ ป
๘. การประเมินปริมาณงานในหนาที่ คุณภาพของงานในหนาที่ ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ยอนหลัง ๓ ป ซึ่งนําเสนอในรูปของการวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น และสมรรถนะ
โดยใหดําเนินการดังนี้
(ก) ปริมาณงานในหนาที่ มีองคประกอบ ดังนี้
๑) ภาระงานตามคําบรรยายลักษณะงาน ( Job Description)
๒) ปริมาณงานที่มีความยากและลึกซึ้ง เปนงานที่ตองใชวิชาชีพ หรือเปนงานที่
จําเปนตองใชความรูและความสามารถเฉพาะดาน
๓) งานที่ปฏิบัติสําเร็จตามภาระงานที่รับผิดชอบและไดรับมอบหมาย
(ข) คุณภาพของงานในหนาที่ มีองคประกอบ ดังนี้
๑) ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการในการ
ทํางาน
๒) ความสามารถในการแกปญหาทั้งดวยวาจาและดวยลายลักษณอักษร
๓) ความรอบรูในงานและประสบการณในการทํางาน
(ค) สมรรถนะ ใหประเมินตามแบบประเมินแนบทายประกาศนี้
๙. ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญงาน จํานวน ๒ เรื่อง/ชิ้น ซึ่งตองเสนอเปนคูมือปฏิบัติงาน
และผลงานอื่นๆ เชน งานวิจัย หรืองานวิเคราะห/งานสังเคราะห หรือบทความวิชาการ หรือเอกสาร
ประกอบการบรรยาย (เอกสารประกอบการบรรยาย จํานวน ๓ หัวขอเทียบไดกับ ๑ เรื่อง/ชิ้น) หรือ
ตํารา หรือหนังสือ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เปนตน โดยใหประเมินตามองคประกอบ
จํานวน ๕ องคประกอบ ไดแก
(๑) ขอบเขตของผลงาน
(๒) คุณภาพของผลงาน
(๓) ความยุงยากซับซอนของผลงาน
(๔) ประโยชนของผลงาน
(๕) ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
ใหกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบใหมีคาเทากัน และกําหนดเกณฑการประเมินเปน
๕ ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และควรปรับปรุง โดยมีเกณฑ ระดับ “ ดี ” เปนเกณฑมาตรฐาน

๔

๑๐. การตัดสินใหมีความกาวหนาในตําแหนงระดับชํานาญงาน ผูเสนอขอแตงตั้งที่ผานการประเมิน
ตองไดคะแนนตั้งแตระดับดีขึ้นไปในทุกรายการที่ใชประเมิน
๑๑. วิธีการเสนอขอแตงตั้ง
(๑) ผูเสนอขอแตงตั้งที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครบถวนยื่นแบบเสนอขอแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน พรอมผลงานตอผูบังคับบัญชาชั้นตน
(๒) ผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ภาระงาน สมรรถนะ และผลงาน
กอนเสนอผูบังคับบัญชาถัดไปตามลําดับ
(๓) หัวหนาสวนงานแตงตั้งอนุกรรมการระดับสวนงาน ประกอบดวย
- ผูบังคับบัญชาที่สูงกวาผูบังคับบัญชาชั้นตน
ประธานอนุกรรมการ
- ผูบังคับบัญชาชั้นตน
อนุกรรมการ
- ผูเหมาะสมทีเ่ กี่ยวของ
อนุกรรมการ
- ผูรับผิดชอบงานดานทรัพยากรบุคคล
อนุกรรมการและเลขานุการ
เพื่อทําหนาที่ประเมินคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ปริมาณงานในหนาที่ คุณภาพ
ของงานในหนาที่ ผลการดําเนินงานที่ผานมายอนหลัง ๓ ป ซึ่งนําเสนอในรูปของการวิเคราะหและ
สรุปผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น สมรรถนะ พิจารณากลั่นกรองผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผลงาน รวมทั้งตรวจสอบการเผยแพรผลงานของผูเสนอขอแตงตั้งใหถูกตองและเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยความกาวหนาในตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน พ.ศ.
๒๕๕๑ และในประกาศนี้
(๔)เมื ่อ คณะอนุก รรมการระดับ สว นงานประเมิน ตาม (๓) แลว เสร็จ ใหส ว นงาน
รายงานผล พรอ มแบบเสนอขอแตง ตั ้ง ใหดํ า รงตํ า แหนง ระดั บ ชํ า นาญงาน และผลงาน ต อ
คณะอนุกรรมการ
(๕) คณะอนุกรรมการตรวจสอบแบบเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน
และพิจารณาประเมินผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงานใหเปนไปตามขอบังคับและ
ประกาศมหาวิทยาลัย
ผลการประเมิน เปนไปตามเสียงขางมากของคณะอนุก รรมการ แลวเสนอผลการ
ประเมินตอ ก.บ.ค. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การดําเนินการตามนี้ใหอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน
(๖) เมื่อ ก.บ.ค. มีมติอนุมัติการเสนอขอแตงตั้งตําแหนงระดับชํานาญงาน และไดรับรองมติแลว
ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป
(๗) ใหแจงมติของ ก.บ.ค.ใหผูเสนอขอแตงตั้งและสวนงานทราบภายใน ๗ วัน

๕

หมวด ๒
การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ
๑๒. วิธีปกติ
๑๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(ก) คุณวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาตองดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
(ข) คุณวุ ฒิร ะดับ ปริญ ญาตรีห รือ เทีย บเทา ต อ งดํา รงตํา แหน ง นั้น ๆมาแล ว ไม
นอยกวา ๕ ป
(ค) คุณวุ ฒิร ะดับ ปริ ญ ญาโทหรือ เทีย บเทา ตอ งดํา รงตํา แหน ง นั้น ๆมาแล ว ไม
นอยกวา ๓ ป
(ง) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ตองดํารงตําแหนงนั้นๆมาแลวไม
นอยกวา ๒ ป
กรณีไดรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น ตาม (ข) (ค) และ(ง) และไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่ใชวุฒิการศึกษาดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหนับระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงรวมกันตามอัตราสวนได
กรณีเปลี่ยนตําแหนงหากลัก ษณะงานที่ปฏิบัติในตําแหนงเดิม มีลักษณะงานที่
สอดคลองกับตําแหนงใหม อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเดิมมานับรวมกับตําแหนงใหมได
ทั้งนี้ใหเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาเปนกรณีไป
กรณี ที่ ข า ราชการเปลี่ ย นสถานภาพมาเป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ใหนับรวมระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเดิมเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เพื่อเสนอขอตําแหนงระดับชํานาญการได
๑๒.๒ การประเมินปริมาณงานในหนาที่ คุณภาพของงานในหนาที่ ผลการดําเนินงานที่
ผานมายอนหลัง ๓ ป ซึ่งนําเสนอในรูปของการวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น และ
สมรรถนะ ใหดําเนินการดังนี้
(ก) ปริมาณงานในหนาที่ มีองคประกอบ ดังนี้
๑) ภาระงานตามคําบรรยายลักษณะงาน ( Job Description)
๒) ปริมาณงานที่มีความยากและลึกซึ้ง เปนงานที่ตองใชวิชาชีพ หรือเปนงาน
ที่จําเปนตองใชความรูและความสามารถเฉพาะดาน
๓) งานที่ปฏิบัติสําเร็จตามภาระงานที่รับผิดชอบและไดรับมอบหมาย
(ข) คุณภาพของงานในหนาที่ มีองคประกอบ ดังนี้
๑) ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการใน
การทํางาน
๒) ความสามารถในการแกปญหาทั้งดวยวาจาและดวยลายลักษณอักษร
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๓) ความรอบรูในงานและประสบการณในการทํางาน
(ค) สมรรถนะ ใหประเมินตามแบบประเมินแนบทายประกาศนี้
ใหกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบใหมีคาเทากัน และกําหนดเกณฑการ
ประเมินเปน ๕ ระดับ คือดีเดน ดีมาก ดี พอใช และควรปรับปรุง โดยมีเกณฑระดับ “ ดี ” เปนเกณฑ
มาตรฐาน
๑๒.๓ ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ใหประเมินจากผลงานที่แสดงใหเห็นถึง
ความรู ความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และไดรับรองโดยผูบังคับบัญชา
แลว และผูเสนอขอแตงตั้งไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน โดยมี
เกณฑ จํานวนและคุณภาพ ดังนี้
๑๒.๓.๑ กลุมวิชาชีพเฉพาะและกลุมสนับสนุนวิชาการ เสนอผลงานที่แสดงความ
เปนผูชํานาญการ จํานวนอยางนอย ๓ เรื่อง/ชิ้น มีคุณภาพในระดับ “ ดี ” และมีอยางนอย ๒เรื่อง/ชิ้น ซึ่ง
ผูเสนอขอแตงตั้งเปนผูดําเนินการหลักหรือเปนชื่อแรก หรือเปน Corresponding Author โดยไมกําหนด
จํานวนรอยละการมีสวนรวมในผลงานนั้นๆ ทั้งนี้ผลงานตองประกอบดวย (๑) และ (๒) ดังนี้
(๑) คู มื อ ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ งานวิ เ คราะห ที่ ส อดคล อ งกั บ ภาระงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งผูเสนอขอเปนผูดําเนินการหลัก และสามารถนําไปประยุกตใชหรืออางอิงได และ
(๒) งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ หรือตํารา หรือหนังสือ หรือ
งานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย (เอกสารประกอบการบรรยาย จํานวน ๓ หัวขอเทียบไดกบั
๑ เรื่อง/ชิ้น) หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑๒.๓.๒ กลุมสนับสนุนทั่วไป เสนอผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ จํานวน
อยางนอย ๓ เรื่อง/ชิ้น มีคุณภาพในระดับ “ ดี ” และมีอยางนอย ๒ เรื่อง/ชิ้น ซึ่งผูเสนอขอเปนผูดําเนินการ
หลัก หรือเปนชื่อแรก หรือเปน Corresponding Author โดยไมกําหนดจํานวนรอยละการมีสวนรวม
ในผลงานนั้นๆ ทั้งนี้ผลงานตองประกอบดวย (๑) และ (๒) ดังนี้
(๑) งานวิเคราะหเพื่อการพัฒนางานและปรับปรุงงานในมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผูเสนอขอเปนผูดําเนินการหลัก และสามารถนําไปประยุกตใชหรืออางอิงได
และ
(๒) งานวิจัย หรือคูมือปฏิบัติงาน หรือบทความทางวิชาการ หรือตํารา หรือ
หนังสือ หรืองานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย (เอกสารประกอบการบรรยาย จํานวน ๓ หัวขอ
เทียบไดกับ ๑ เรื่อง/ชิ้น) หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑๒.๔ วิธีการพิจารณาแตงตัง้
(๑) ผูเสนอขอแตงตั้งที่มีคุณสมบัติครบถวนยื่นแบบเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ระดับชํานาญการพรอมผลงานตอผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนอาจเสนอแตงตั้งผูที่มี
ความเหมาะสม โดยความยินยอมของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น พรอมแบบเสนอขอแตงตั้ง และ
ผลงานตามขอ ๑๒.๓
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(๒) ผูบังคับบัญชาชั้นตน ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ภาระงาน สมรรถนะ และผลงาน พิจารณากอนเสนอผูบังคับบัญชาถัดไปตามลําดับ
(๓) หัวหนาสวนงานแตงตั้งอนุกรรมการระดับสวนงาน ประกอบดวย
- ผูบังคับบัญชาที่สูงกวาผูบังคับบัญชาชั้นตน
ประธานอนุกรรมการ
- ผูบังคับบัญชาชั้นตน
อนุกรรมการ
- ผูเหมาะสมทีเ่ กี่ยวของ
อนุกรรมการ
- ผูรับผิดชอบงานดานทรัพยากรบุคคล
อนุกรรมการและเลขานุการ
เพื่อทําหนาที่ประเมินคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ปริมาณงานในหนาที่
คุณภาพของงานในหนาที่ ผลการดําเนินงานที่ผานมายอนหลัง ๓ ป ซึ่งนําเสนอในรูปของการวิเคราะห
และสรุปผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น สมรรถนะ พิจารณากลั่นกรองผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผลงาน รวมทั้งตรวจสอบการเผยแพรผลงานของผูเสนอขอแตงตั้งใหถูกตองและเปนไปตาม
ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล ว าด ว ย ความก าวหน าในตํ าแหน งของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยประเภท
สนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๑ และในประกาศนี้
(๔) เมื่อคณะอนุกรรมการระดับสวนงาน ประเมินตาม (๓)แลวเสร็จ ใหสวนงาน
รายงานผลพรอ มแบบเสนอขอแตง ตั ้ง ใหดํ า รงตํ า แหนง ระดั บ ชํ า นาญการ และผลงานต อ
คณะอนุกรรมการ
(๕) คณะอนุกรรมการตรวจสอบแบบเสนอขอแตงตั้ง และผลงานตาม (๔) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย
(๖) คณะอนุ ก รรมการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน ๓ คนเพื่ อ
ประเมินคุณภาพของผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงานโดยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความสามารถในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือสาขาวิชาที่ใกลเคียงตามความจําเปนและเหมาะสม
จากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยแตตางสังกัด จํานวน ๒ คน และจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน
๑ คน
ผลการประเมิน เปนไปตามเสียงขางมากของกรรมการผูท รงคุณ วุฒิ และ
เสนอผลการประเมินตามแบบประเมินตอคณะอนุกรรมการ
การดําเนินการตามนี้ใหอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน
(๗) คณะอนุก รรมการพิจ ารณาผลการประเมิน ตาม (๖) แลว เสนอผลการ
ประเมินตอ ก.บ.ค. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๘) เมื่อ ก.บ.ค. มีมติอนุมัติการขอแตงตั้งตําแหนงระดับชํานาญการ และไดรับรองมติ
แลวใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงตอไป
(๙) ใหแจงมติของ ก.บ.ค.ใหผูเสนอขอแตงตั้งและสวนงานทราบภายใน ๗ วัน
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๑๓. วิธีพิเศษ
๑๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตางไปจากที่มหาวิทยาลัยกําหนดในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง ไดแก ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงไมครบ หรือกรณีการขอแตงตั้งที่มิไดเปนไป
ตามลําดับตําแหนง ซึ่งผูเสนอขอแตงตั้งตองเปนผูมีความรู ความสามารถและผลงานที่สูงกวาปกติ
หรือกรณีกลุมประเภทผูมีความรู ความสามารถสูง ตองดํารงตําแหนงที่เสนอขอแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา
๑ ป
๑๓.๒ การประเมินปริมาณงานในหนาที่ คุณภาพของงานในหนาที่ ผลการดําเนินงานที่
ผานมายอนหลัง ๓ ป ซึ่งนําเสนอในรูปของการวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น และ
สมรรถนะ ใหเปนไปตาม ๑๒.๒
๑๓.๓ ผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน ใหเปนไปตาม ๑๒.๓ และตองมี
คุณภาพในระดับ “ ดีมาก ”
๑๓.๔ วิธีการพิจารณาแตงตั้งใหเปนไปเชนเดียวกับวิธีปกติ แตใ หมีค ณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน จํานวน ๕ คนจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยแตตางสังกัด จํานวน ๓ คน และ
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน
การตัด สิน ใหผา นตองไดเสียง ๔ ใน ๕ ของกรรมการผูท รงคุณ วุฒิ และเสนอผลการ
ประเมินตามแบบประเมินตอคณะอนุกรรมการ
การดําเนินการตามนี้ใหอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน
หมวด ๓
การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงระดับเชีย่ วชาญ
๑๔. วิธีปกติ
๑๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตองดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลวไม
นอยกวา ๓ ป
กรณี เ ปลี่ ย นตํ า แหน ง หากลัก ษณะงานที ่ป ฏิ บั ติ ใ นตํ า แหน ง เดิ ม มี ลั ก ษณะงานที่
สอดคลองกับตําแหนงใหม อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเดิมมานับรวมกับตําแหนงใหมได
ทั้งนี้ใหเสนอ ก.บ.ค.พิจารณาเปนกรณีไป
กรณี ที่ ข า ราชการเปลี่ย นสถานภาพเปน พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ตามพระราชบัญ ญัติ
มหาวิท ยาลั ย มหิ ด ล พ.ศ.๒๕๕๐ สามารถนับ ระยะเวลาในการดํา รงตํา แหน ง เดิม เป น คุ ณ สมบัติ
เฉพาะสํา หรับตํา แหน ง เพื่ อเสนอขอตําแหนงในระดับเชี่ยวชาญได
๑๔.๒ การประเมินปริมาณงานในหนาที่ คุณภาพของงานในหนาที่ ผลการดําเนินงานที่
ผานมายอนหลัง ๓ ป ซึ่งนําเสนอในรูปของการวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น และ
สมรรถนะ ใหดําเนินการดังนี้

๙

(ก) ปริมาณงานในหนาที่ มีองคประกอบ ดังนี้
๑) ภาระงานตามคําบรรยายลักษณะงาน ( Job Description)
๒) ปริมาณงานที่มีความยากและลึกซึ้ง เปนงานที่ตองใชวิชาชีพ หรือเปน
งานที่จําเปนตองใชความรูและความสามารถเฉพาะดาน
๓) งานที่ปฏิบัติสําเร็จตามภาระงานที่รับผิดชอบและไดรับมอบหมาย
(ข) คุณภาพของงานในหนาที่ มีองคประกอบ ดังนี้
๑) ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการ
ในการทํางาน
๒) ความสามารถในการแกปญหาทั้งดวยวาจาและดวยลายลักษณอักษร
๓) ความรอบรูในงานและประสบการณในการทํางาน
(ค) สมรรถนะ ใหประเมินตามแบบประเมินแนบทายประกาศนี้
(ง) การใชความรู ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
เพื่อบริการสังคมโดยการใหความเห็น คําแนะนํา ขอเสนอแนะ หรือการใหคําปรึกษา แนะนํา การอบรม
และการเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแกไขปญหา
หรือการพัฒนางาน
ให กํา หนดค าน้ํ า หนั ก ในแต ละองคป ระกอบใหมีคา เท ากัน และกํา หนดเกณฑก าร
ประเมินเปน ๕ ระดับ คือดีเดน ดีมาก ดี พอใช และควรปรับปรุง โดยมีเกณฑระดับ “ ดีมาก” เปนเกณฑ
มาตรฐาน
๑๔.๓ ผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ ใหประเมินจากผลงานที่แสดงใหเห็นถึง
ความรู ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และไดรับรองโดยผูบังคับบัญชา
แลว และผูเสนอขอไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน โดยมีเกณฑ
จํานวนและคุณภาพ ดังนี้
๑๔.๓.๑ กลุมวิชาชีพเฉพาะและกลุมสนับสนุนวิชาการ เสนอผลงานที่แสดง
ความเปนผูเชี่ยวชาญ จํานวนอยางนอย ๔ เรื่อง/ชิ้น มีคุณภาพในระดับ “ ดีมาก ” ซึ่งตองมีผลงานวิจัย
อยางนอย ๑ เรื่อง และมีผลงานอยางนอย ๓ เรื่อง/ชิ้น ที่ผูเสนอขอเปนผูดําเนินการหลัก หรือเปนชื่อ
แรก หรือเปน Corresponding Author โดยไมกําหนดจํานวนรอยละการมีสวนรวมในผลงานนั้นๆ ทั้งนี้
ผลงานตองประกอบดวย (๑) และ (๒) ดังนี้
(๑) งานวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการในระดับ
ชาติหรือนานาชาติ หรือหากอยูระหวางรอตีพิมพจะตองมีหนังสือจากบรรณาธิการรับรองวาจะลง
ตีพิมพใหไดเมื่อใด ในวารสารฉบับใด ทั้งนี้หากจะเสนอในหัวขอผลงานวิจัย ขอใหสงหลักฐานการ
เผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มี Peer Review หรือ Proceeding ของการประชุมที่นําเสนอผลงาน
นั้นๆ และ

๑๐

(๒) งานวิเคราะหระบบงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานและปรับปรุงงาน
ในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนําไปประยุกตใชหรืออางอิงได หรือบทความ
ทางวิชาการ หรือตํารา หรือหนังสือ หรืองานแปล หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีคุณภาพสูง
๑๔.๓.๒ กลุมสนับสนุนทั่วไป เสนอผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ จํานวน
อยางนอย ๔ เรื่อง/ชิ้น มีคุณภาพในระดับ “ ดีมาก ” ซึ่งตองมีผลงานวิจัย อยางนอย ๑ เรื่อง และงาน
วิเคราะหเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานในมหาวิทยาลัยอีกอยางนอย ๑ เรื่อง และมีผลงานอยางนอย
๓ เรื่อง/ชิ้น ที่ผูเสนอขอเปนผูดําเนินการหลัก หรือเปนชื่อแรก หรือเปน Corresponding Author โดยไม
กําหนดจํานวนรอยละการมีสวนรวมในผลงานนั้นๆ ทั้งนี้ผลงานตองประกอบดวย (๑) (๒) และ (๓) ดังนี้
(๑) งานวิจ ัย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นวารสารทางวิ ช าการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือหากอยูระหวางรอตีพิมพจะตองมีหนังสือจากบรรณาธิการรับรองวาจะลง
ตีพิมพใหไดเมื่อใด ในวารสารฉบับใด ทั้งนี้หากจะเสนอในหัวขอผลงานวิจัย ขอใหสงหลักฐานการ
เผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มี Peer Review หรือ Proceeding ของการประชุมที่นําเสนอผลงาน
นั้นๆ และ
(๒) งานวิเคราะหระบบงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานและปรับปรุงงาน
ในมหาวิ ท ยาลั ย ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ที ่ผู เ สนอขอเปน ผู ดํ า เนิน การหลัก และสามารถนํ า ไป
ประยุกตใชหรืออางอิงได และ
(๓) ผลงานอื่นๆ เชน คูมือปฏิบัติงานหรือบทความทางวิชาการ หรือ
ตํารา หรือหนังสือ หรืองานแปล หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีคุณภาพสูง
๑๔.๔ วิธีการพิจารณาแตงตัง้
(๑) ผูเสนอขอแตงตั้งที่มีคุณสมบัติครบถวนยื่นแบบเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ระดับเชี่ยวชาญพรอมผลงานตอผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือผูบังคับบัญ ชาชั้น ตนอาจเสนอผูที่มีความ
เหมาะสม โดยความยินยอมของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นพรอมแบบเสนอขอแตงตั้ง และผลงานตาม
ขอ ๑๔.๓
(๒) ผูบังคับบัญชาชั้นตน ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง ภาระงาน สมรรถนะ การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพเพื่อบริการสังคม และผลงาน พิจารณาเสนอผูบังคับบัญชาถัดไปตามลําดับ
(๓) หัวหนาสวนงานแตงตั้งอนุกรรมการระดับสวนงานประกอบดวย
- ผูบังคับบัญชาที่สูงกวาผูบังคับบัญชาชั้นตน ประธานอนุกรรมการ
- ผูบังคับบัญชาชั้นตน
อนุกรรมการ
- ผูเหมาะสมทีเ่ กี่ยวของ
อนุกรรมการ
- ผูรับผิดชอบงานดานทรัพยากรบุคคล อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๑

เพื่อทําหนาที่ ประเมินคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ปริมาณงานในหนา ที่
คุณภาพของงานในหนาที่ ผลการดําเนินงานที่ผานมายอนหลัง ๓ ป ซึ่งนําเสนอในรูปของการวิเคราะห
และสรุปผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น สมรรถนะ การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุน งาน
บริการวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อบริการสังคม พิจารณากลั่นกรองผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผลงาน รวมทั้ ง ตรวจสอบการเผยแพรผลงานของผู เสนอขอแตง ตั้ง ใหถูก ตอ งและเป น ไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยความกาวหนาในตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
พ.ศ.๒๕๕๑ และในประกาศนี้
(๔) เมื่อ คณะอนุก รรมการระดับ สว นงานประเมิน ตาม (๓)แลว เสร็จ ใหสว น
งาน รายงานผลพรอ มแบบเสนอขอแตง ตั ้ง ใหดํ า รงตํ า แหนง ระดั บ เชี่ ย วชาญและผลงานต อ
คณะอนุกรรมการ
(๕) คณะอนุกรรมการตรวจสอบแบบขอแตงตั้ง และผลงานตาม (๔) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย
(๖) คณะอนุกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน ประเมิน
คุณภาพผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน โดยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถใน
สาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือสาขาวิชาที่ใกลเคียงตามความจําเปนและเหมาะสมจากบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยแตตางสังกัด จํานวน ๒ คน และจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน
กําหนดใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประชุมพิจารณาผลงานรวมกัน เพื่อใหมีการ
รับฟงขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผลการประเมินเปนไปตามเสียงขางมากของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ
เสนอผลการประเมินตามแบบประเมิน ตอคณะอนุกรรมการ
กรณีผลการประเมินของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนเอกฉันทวา คุณภาพ
ของผลงานอยูในเกณฑ ประธานคณะอนุกรรมการจะไมกําหนดใหมีการประชุม โดยใหถือวาผลการ
ประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
จริยธรรมและจริยธรรมของผลงานในระดับเชี่ยวชาญก็ได
การดําเนินการตามนี้ใหอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน
(๗) คณะอนุก รรมการพิจ ารณาผลการประเมิน ตาม (๖) แลว เสนอผลการ
ประเมินตอ ก.บ.ค. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๘) เมื่อ ก.บ.ค. มีมติอนุมัติการขอแตงตั้งตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และไดรับรองมติ
แลวใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป
(๙) ใหแจงมติของ ก.บ.ค.ใหผูเสนอขอแตงตั้งและสวนงานทราบภายใน ๗ วัน

๑๒

๑๕. วิธีพิเศษ
๑๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตางไปจากที่มหาวิทยาลัยกําหนดในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง ไดแก ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงไมครบ หรือกรณีการขอแตงตั้งที่มิไดเปนไป
ตามลําดับตําแหนง ซึ่งผูขอแตงตั้งตองเปนผูมีความรู ความสามารถและผลงานที่สูงกวาปกติ หรือ
กรณีกลุมประเภทผูมีความรู ความสามารถสูง ตองดํารงตําแหนงในสาขาที่เสนอขอแตงตั้งมาแลวไมนอย
กวา ๑ ป
๑๕.๒ การประเมินปริมาณงานในหนาที่ คุณภาพของงานในหนาที่ ผลการดําเนินงานที่
ผ า นมาย อ นหลั ง ๓ ป ซึ่ ง นํ า เสนอในรู ป ของการวิ เ คราะห แ ละสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น
สมรรถนะ และการใชความรู ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อ
บริการสังคม ใหเปนไปตาม ๑๔.๒
๑๕.๓ ผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน ใหเปนไปตาม ๑๔.๓ และตองมี
คุณภาพในระดับ “ ดีเดน ”
๑๕.๔วิธ ีก ารพิจ ารณาแตง ตั ้ง ใหเ ปน ไปเชน เดีย วกับ วิธ ีป กติ แตใ หม ีค ณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน จํานวน ๕ คน จากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยแตตางสังกัด จํานวน ๓ คน และ
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน
การตัด สิน ใหผา นตองไดเสียง ๔ ใน ๕ ของกรรมการผูท รงคุณ วุฒิ และเสนอผลการ
ประเมินตามแบบประเมินตอคณะอนุกรรมการ
การดําเนินการตามนี้ใหอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน
หมวด ๔
การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงระดับเชีย่ วชาญพิเศษ
๑๖. วิธีปกติ
๑๖.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตองดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญมาแลวไมนอ ยกวา
๒ ป
กรณี เ ปลี่ ย นตํ า แหน ง หากลัก ษณะงานที ่ป ฏิ บั ติ ใ นตํ า แหน ง เดิ ม มี ลั ก ษณะงานที่
สอดคลองกับตําแหนงใหม อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเดิมมานับรวมกับตําแหนงใหมได
ทั้งนี้ใหเสนอ ก.บ.ค.พิจารณาเปนกรณีไป
ก ร ณ ีเ ป ลี ่ย น ส ถ า น ภ า พ เ ป น พ นัก ง า น ม ห า ว ิท ย า ลัย ต า ม พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัติ
มหาวิท ยาลัย มหิด ล พ.ศ.๒๕๕๐ สามารถนับ ระยะเวลาในการดํา รงตํา แหนง เดิ ม เปน คุณ สมบัติ
เฉพาะสํา หรั บตํา แหน ง เพื่ อเสนอขอตําแหนงในระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ได

๑๓

๑๖.๒ การประเมินปริมาณงานในหนาที่ คุณภาพของงานในหนาที่ ผลการดําเนินงานที่ผาน
มายอนหลัง ๓ ป ซึ่งนําเสนอในรูปของการวิเคราะห และสรุปผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น และสมรรถนะ
ใหดําเนินการดังนี้
(ก) ปริมาณงานในหนาที่ มีองคประกอบ ดังนี้
๑) ภาระงานตามคําบรรยายลักษณะงาน ( Job Description)
๒) ปริมาณงานที่มีความยากและลึกซึ้ง เปนงานที่ตองใชวิชาชีพ หรือเปน
งานที่จําเปนตองใชความรูและความสามารถเฉพาะดาน
๓) งานที่ปฏิบัติสําเร็จตามภาระงานที่รับผิดชอบและไดรับมอบหมาย
(ข) คุณภาพของงานในหนาที่ มีองคประกอบ ดังนี้
๑) ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการใน
ในการทํางาน
๒) ความสามารถในการแกปญหาทั้งดวยวาจาและดวยลายลักษณอักษร
๓) ความรอบรูในงานและประสบการณในการทํางาน
(ค) การประเมินสมรรถนะ ใหประเมินตามแบบประเมินแนบทายประกาศนี้
(ง) การใชความรู ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อ
บริการสังคม โดยการใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การใหคําปรึกษา แนะนํา การอบรม และ
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแกไขปญหา หรือ
การพัฒนางาน
(จ) ความเปนที่ยอมรับนับถือในงานดานนั้น หรือในวงวิชาการและวิชาชีพนั้นไดแก
(๑)ได รับการยกยองหรื อไดรับรางวัลในระดับชาติ สําหรั บผลงานหรื อผลการ
ปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น หรือในงานที่เกี่ยวของ หรือ
(๒) การมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ หรืองาน
วิชาชีพนั้น หรือในงานที่เกี่ยวของเปนที่เชื่อถืออยางกวางขวางในระดับชาติ
ใหกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบใหมีคาเทากันและกําหนดเกณฑการ
ประเมินเปน ๕ ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และควรปรับปรุงโดยมีเกณฑระดับ “ ดีเดน” เปนเกณฑ
มาตรฐาน
๑๖.๓ ผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินจากผลงานที่แสดงใหเห็นถึง
ความรู ความเชี่ ย วชาญพิ เ ศษในงานที่ ป ฏิ บั ติ ซึ่ งสามารถนํ าไปปฏิ บั ติ ได จริ ง และได รั บ รองโดย
ผูบังคับบัญชาแลว และผูขอแตงตั้งไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน
โดยมีเกณฑ จํานวนและคุณภาพ ดังนี้

๑๔

๑๖.๓.๑ กลุมวิชาชีพเฉพาะและกลุมสนับสนุนวิชาการ เสนอผลงานที่แสดงความ
เปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวนอยางนอย ๕ เรื่อง/ชิ้น ซึ่งตองเปนผลงานวิจัย อยางนอย ๒ เรื่องมีคุณภาพใน
ระดับ “ ดีเดน ” และผลงานอื่นๆ อีกอยางนอย ๓ เรื่องมีคุณภาพในระดับ “ ดีมาก ” และผลงานอยางนอย
๓ เรื่อง/ชิ้น ที่ผูเสนอขอเปนผูดําเนินการหลัก หรือเปนชื่อแรก หรือเปน Corresponding Author และมีสวน
รวมในผลงานไมนอยกวารอยละ ๕๐ ทั้งนี้ผลงานตองประกอบดวย (๑) และ (๒) ดังนี้
(๑) งานวิจัย ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ หรือหากอยูระหวางรอตีพิมพจะตองมีหนังสือจากบรรณาธิการรับรองวาจะลงตีพิมพใหได
เมื่อใด ในวารสารฉบับใด ทั้งนี้หากจะเสนอในหัวขอผลงานวิจัย ขอใหสงหลักฐานการเผยแพรใน
วารสารทางวิชาการที่มี Peer Review หรือ Proceeding ของการประชุมที่นําเสนอผลงานนั้นๆ และ
(๒) งานวิเคราะหระบบงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานและปรับปรุงงาน
ในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนําไปประยุกตใชหรืออางอิงได หรือบทความ
ทางวิชาการ หรือตํารา หรือหนังสือ หรืองานแปล หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีคุณภาพสูง
๑๖.๓.๒ กลุ ม สนั บ สนุ น ทั่ ว ไป เสนอผลงานที่ แ สดงความเป น ผู เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ
จํานวนอยางนอย ๕ เรื่อง/ชิ้น ซึ่งตองมีผลงานวิจัย อยางนอย ๒ เรื่อง มีคุณภาพในระดับ “ ดีเดน ” และงาน
วิเคราะหเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานในมหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ เรื่อง และผลงานอื่นๆ อีกอยางนอย
๒ เรื่อง มีคุณภาพในระดับ “ ดีมาก ” และผลงานอยางนอย ๓ เรื่อง/ชิ้น ที่ผูเสนอขอเปนผูดําเนินการ
หลัก หรือเปนชื่อแรก หรือเปน Corresponding Author และมีสวนรวมในผลงานไมนอยกวารอยละ ๕๐
ทั้งนี้ผลงานตองประกอบดวย (๑) (๒) และ (๓) ดังนี้
(๑) งานวิจัย ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ หรือหากอยูระหวางรอตีพิมพจะตองมีหนังสือจากบรรณาธิการรับรองวาจะลงตีพิมพใหได
เมื่อใด ในวารสารฉบับใด ทั้งนี้หากจะเสนอในหัวขอผลงานวิจัย ขอใหสงหลักฐานการเผยแพรใน
วารสารทางวิชาการที่มี Peer Review หรือ Proceeding ของการประชุมที่นําเสนอผลงานนั้นๆ และ
(๒) งานวิเคราะหระบบงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานและปรับปรุงงานใน
มหาวิ ท ยาลั ย ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ที ่ผู เ สนอขอเปน ผู ดํ า เนิน การหลัก และสามารถนํ า ไป
ประยุกตใชหรืออางอิงได และ
(๓) ผลงานอื่นๆ เชน คูมือปฏิบัติงานหรือบทความทางวิชาการ หรือตํารา
หรือหนังสือ หรืองานแปล หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีคุณภาพสูง
๑๖.๔ วิธกี ารพิจารณาแตงตัง้
(๑) ผูเสนอขอแตงตั้งที่มีคุณสมบัติครบถวนยื่นแบบเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ พรอมผลงานตอผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนอาจเสนอแตงตั้งผูที่มี
ความเหมาะสม โดยความยินยอมของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น พรอมแบบเสนอขอแตงตั้ง และ
ผลงานตามขอ ๑๖.๓

๑๕

(๒) ผูบังคับบัญชาชั้นตนตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ภาระงาน สมรรถนะ การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
เพื่อบริการสังคม และความเปนที่ยอมรับนับถือในงานดานนั้น หรือในวงวิชาการและวิชาชีพ พรอมผลงาน
พิจารณากอนเสนอผูบังคับบัญชาถัดไปตามลําดับ
(๓) หัวหนาสวนงานแตงตั้งอนุกรรมการระดับสวนงาน ประกอบดวย
- ผูบังคับบัญชาที่สูงกวาผูบังคับบัญชาชั้นตน
ประธานอนุกรรมการ
- ผูบังคับบัญชาชั้นตน
อนุกรรมการ
- ผูที่เหมาะสมเกี่ยวของ
อนุกรรมการ
- ผูที่รับผิดชอบงานดานทรัพยากรบุคคล
อนุกรรมการและเลขานุการ
เพื่อทําหนาที่ประเมินคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ปริมาณงานในหนาที่ คุณภาพ
ของงานในหนาที่ ผลการดําเนินงานที่ผานมายอนหลัง ๓ ป ซึ่งนําเสนอในรูปของการวิเคราะหและ
สรุปผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น สมรรถนะ การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพเพื่อบริการสังคม และความเปนที่ยอมรับนับถือในงานดานนั้น หรือในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ พิจารณากลั่นกรองผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน รวมทั้งตรวจสอบการเผยแพร
ผลงานของผูเสนอขอแตงตั้งใหถูกตองและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยความกาวหนา
ในตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๑ และในประกาศนี้
(๔) เมื่อคณะอนุกรรมการระดับสวนงาน ประเมินตาม(๓) แลวเสร็จ ใหสวนงาน
รายงานผลพรอ มแบบเสนอขอแตง ตั ้ง ใหดํ า รงตํ า แหนง ระดั บ เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ และผลงานต อ
คณะอนุกรรมการ
(๕) คณะอนุกรรมการตรวจสอบแบบเสนอขอแตงตั้ง และผลงานตาม (๔) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย
(๖) คณะอนุกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํา นวน ๓ คน ประเมิน
คุณภาพผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน โดยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถใน
สาขาวิชาชีพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือสาขาวิชาที่ใกลเคียงตามความจําเปน และเหมาะสมจากบุคคล
ภายในมหาวิทยาลัยแตตางสังกัด จํานวน ๒ คน และจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน
กําหนดใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประชุมพิจารณาผลงานรวมกัน เพือ่ ใหมกี ารรับฟง
ขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผลการประเมินเปนไปตามเสียงขางมากของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และเสนอผล
การประเมินตามแบบประเมินตอคณะอนุกรรมการ
กรณีผลการประเมินของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนเอกฉันทวาคุณภาพของ
ผลงานอยูในเกณฑ ประธานคณะอนุกรรมการจะไมกําหนดใหมีการประชุม โดยใหถือวาผลการ
ประเมิน ดัง กลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ เพื่ อทําหน าที่ ประเมิ นผลงาน
จริยธรรมและจริยธรรมของผลงานในระดับเชี่ยวชาญพิเศษก็ได
การดําเนินการตามนี้ใหอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน

๑๖

(๗) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประเมินตาม (๖) แลวเสนอผลการประเมิน
ตอ ก.บ.ค. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๘) เมื่อ ก.บ.ค. มีมติอนุมัติการขอแตงตั้งตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และไดรับรองมติ
แลว ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป
(๙) ใหแจงมติของก.บ.ค.ใหผูเสนอขอแตงตั้งและสวนงานทราบภายใน ๗ วัน
๑๗. วิธีพิเศษ
๑๗.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตางไปจากที่มหาวิทยาลัยกําหนดในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง ไดแก ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงไมครบ หรือกรณีการขอแตงตั้งที่มิไดเปนไป
ตามลําดับตําแหนง ซึ่งผูเสนอขอแตงตั้งตองเปน ผูมีความรู ความสามารถและผลงานที่สูงกวาปกติ
หรือกรณีกลุมประเภทผูมีความรู ความสามารถสูง ตองดํารงตําแหนงในสาขาที่เสนอขอมาแลวไมนอยกวา
๑ ป
๑๗.๒ การประเมินปริมาณงานในหนาที่ คุณภาพของงานในหนาที่ สมรรถนะ การใช
ความรู ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อบริการสังคม และความเปนที่
ยอมรับนับถือในงานดานนั้น หรือในวงวิชาการและวิชาชีพ ใหเปนไปตาม ๑๖.๒
๑๗.๓ ผลงาน จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน ให เป นไปตาม ๑๖.๓ และต องมี
คุณภาพในระดับ “ ดีเดน”
๑๗.๔ วิ ธีก ารพิ จารณาแต งตั้ง ใหเปนไปเชนเดียวกับวิธีปกติ แต ใหมีคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน จํานวน ๕ คน จากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยแตตางสังกัดจํานวน ๓ คน
และจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน
การตัดสินใหผานตองไดเสียง ๔ ใน ๕ ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และเสนอผลการ
ประเมินตามแบบประเมินตอคณะอนุกรรมการ
การดําเนินการตามนี้ใหอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน
หมวดที่ ๕
ประเภทของผลงาน คํานิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร และเกณฑระดับคุณภาพ
ของผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญงาน ผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ
๑๘. ประเภทของผลงาน คํานิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร และเกณฑระดับคุณภาพ
ของผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญงาน ผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญและผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีดังตอไปนี้
(๑) คูมือปฏิบตั ิงาน
(ก) คํานิยาม หมายความวา เอกสารในเชิงคุณภาพที่ใชประกอบการปฏิบัติงานใด งาน
หนึ่งที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือเอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อชว ยในการ
เรียนรู ทักษะการปฏิบัติการ

๑๗

(ข) รูปแบบ มีคําอธิบายการปฏิบัติงานและสามารถนําไปสูการปฏิบัติได โดยตองมีการ
วิเคราะห วิจารณ ยกตัวอยางในลักษณะกรณีศึกษา และเสนอแนวทางแกปญหาที่ปฏิบัติจริงมาแลว โดย
แยกเปนเรื่องๆใหชัดเจน เรียบเรียงใหเปนแนวคิดของตนเอง แลวนํากฎ ระเบียบ หนังสือเวียน มติที่ประชุม
ขอคิดเห็นของผูมีประสบการณ หรือจากประสบการณที่เคยปฏิบัติมาแลว มาอางอิงสนับสนุนแนวคิดนั้น ๆ
หรือมีเนื้อหาสาระ ที่แสดงถึงแนวคิด หลักการ วิธีการ ขั้นตอน ขอควรระวัง ผล การแปลผล ของการ
ปฏิบัติการ มีการอธิบายเหตุผล และวิจารณโดยมีรากฐานทางวิชาการที่ถูกตอง ทันสมัย ที่สะทอนให
เห็นถึงความสามารถในการถายทอดทักษะการปฏิบัติการและทักษะของผูนําไปปฏิบัติ
๑. เปนรูปเลมที่ประกอบดวย
- หัวเรื่อง
- ประวัติความเปนมา
- วัตถุประสงค
- ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ
- พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน มติตางๆ และ
เอกสารที่เกี่ยวของ หรือทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของกับทักษะการปฏิบัติการนั้น
- เทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
- ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข
- ขอเสนอแนะ
๒. เนื้อหาสาระมีความสมบูรณ และมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาในแตละเรื่อง
(ค) การเผยแพร ตองเผยแพรไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่เสนอขอโดยเผยแพร
ภายหลังจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพแลว ทั้งนี้ใหแนบแบบตอบรับหรือหนังสือตอบ
ขอบคุณจากหนวยงานที่นําไปเผยแพร
(ง) เกณฑระดับคุณภาพ
ควรปรับปรุง หมายความวา คุณภาพไมถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตําแหนงที่ขอ
แตงตั้งแตหากมีการปรับปรุงตามขอคิดเห็นของกรรมการผูประเมิน
อาจมีคุณภาพถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตําแหนงที่ขอแตงตั้งนั้น
พอใช
คุณภาพไมถึงระดับดี
ดี
เปนคูมือปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอง สมบูรณ
และทันสมัยมีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวง
วิชาการและวิชาชีพ
ดีมาก
ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความ
กาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาชีพ
(๒) สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได

๑๘

ดีเดน

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
(๑)มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึง
ระดับที่สรางองคความรูใหมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(๒) มีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่อง

(๒) งานวิเคราะห /งานสังเคราะห
(ก) คํานิยาม หมายความวา งานรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห/ สังเคราะหสถานการณ
หรือปญหา โดยวิธีการทางสถิติ และสังเคราะหแนวทางการพัฒนาหรือการแกไขปญหา
(ข) รูปแบบ ตองเขียนในลักษณะที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได โดยตองมีการวิเคราะห
สังเคราะห วิจารณ ยกตัวอยางในลักษณะกรณีศึกษา และเสนอแนวทางแกปญหาที่ปฏิบัติจริงมาแลว
ควรแยกเปนเรื่อง ๆ ใหชัดเจน เรียบเรียงใหเปนแนวคิดของตนเองแลวนํากฎ ระเบียบ หนังสือเวียน มติ
ที่ประชุม ขอคิดเห็นของผูมีประสบการณ หรือจากประสบการณที่เคยปฏิบัติมาแลวมาอางอิงสนับสนุน
แนวคิดนั้น ๆ
(ค) การเผยแพร
ตองเผยแพรไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่เสนอขอ โดยเผยแพรภายหลังจาก
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพแลว ทั้งนี้ใหแนบแบบตอบรับหรือหนังสือตอบขอบคุณจากหนวยงาน
ที่นําไปเผยแพร
(ง) เกณฑระดับคุณภาพ เชนเดียวกับคูมือปฏิบัติงาน
(๓) บทความทางวิชาการ
(ก) คํานิยาม หมายความวา งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตอง
อธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน และมีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ จนสามารถ
สรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรีย ง
เพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย
(ข) รูปแบบ เปนบทความทีม่ ีความยาวไมมากนัก ประกอบดวย
- การนําความรูที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห
- กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห
- บทสรุป
- การอางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ
(ค) การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
๑. เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสาร
ทางวิชาการนั้น อาจเผยแพรเปนรูปเลม สิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีการกําหนดการเผยแพร
อยางแนนอน ชัดเจน

๑๙

๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่น ที่มีกองบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆในหนังสือนั้น
๓. เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการประเมิน และตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความตางๆที่นําเสนอนั้น
เมื่ อได เผยแพร ตามลั กษณะข างต น และได มี การพิ จารณาประเมิ นคุ ณภาพของ
“ บทความทางวิชาการ ” นั้นแลว การนํา “ บทความทางวิชาการ ” นั้นมาแกไข ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
สวนใดสวนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอแตงตั้งตําแหนง และใหมีการประเมินคุณภาพ “ บทความทางวิชาการ ”
นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทํามิได
(ง) เกณฑระดับคุณภาพ
พอใช
คุณภาพไมถึงระดับดี
ดี
เปนบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอง สมบูรณ
และทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจน เปนประโยชนตอ
วงวิชาการหรือวิชาชีพ
ดีมาก
ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธกี ารที่ทันสมัย ตอความ
กาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอ วงวิชาการหรือวิชาชีพ
(๒) สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
ดีเดน
ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มี ลั ก ษณะเป น งานบุ ก เบิ ก ทางวิ ช าการและมี ก ารสั ง เคราะห
จนถึงระดับที่สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge)ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง
(๒) มีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่อง
(๓) เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
(๔) ตํารา
(ก) คํ า นิ ย าม หมายความว า เอกสารทางวิ ช าการที่ เ รี ย บเรี ย งขึ้ น อย า งเป น ระบบ
ครอบคลุม เนื้อหาสาระของวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได สะทอนใหเห็นถึง
ความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหิดล เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ยื่นเสนอขอแตงตั้งตําแหนง ทั้งนี้
จะตองระบุวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอแตงตั้งดวย

๒๐

(ข) รูปแบบ เปนรูปเลมที่ประกอบดวย
- คํานํา
- สารบัญ
- เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห
- การสรุป
- การอ า งอิ ง และบรรณานุ ก รมที่ เ ขี ย นตามระบบสากล ทั้ ง นี้ อ าจมี ก ารอ า งอิ ง
แหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน สมบูรณ
- ดัชนีคนคํา/ขอความการอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล
แผนภาพ ตัวอยาง หรือกรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดย
เบ็ดเสร็จ
(ค) การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
(๑) การเผยแพรเปนรูปเลม ดวยวิธีการพิมพโดยโรงพิมพ (Printing House) หรือ
สํานักพิมพ (Publishing House) หรือโดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ
(๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม การเผยแพรดังกลาว จะตอง
เปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆในหลักสูตรเทานั้น
ทั้งนี้จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่แสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่น
วั ดความกว างขวางในการเผยแพรได เ ชน กั น โดยต องได รั บการตรวจสอบและรั บรองการเผยแพร จาก
คณะอนุกรรมการของสวนงาน และ/หรือสถาบัน ทางวิช าการที่เ กี่ย วขอ งกับ สาขาวิช านั้น และใชใ น
การเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา
เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ ตํารา ” ไปแลว การนํา “ ตํารา ” นั้นไป
แกไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ ตํารา ” เพื่อนํามาเสนอขอแตงตั้งตําแหนง และใหมีการ
ประเมินคุณภาพ “ ตํารา ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจจะกระทําได แตจะตองทําการเผยแพร “ ตํารา ” นั้นใหม
อีกครั้งหนึ่ง
(ง) เกณฑระดับคุณภาพ
ควรปรับปรุง หมายความวา คุณภาพไมถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตําแหนงทีข่ อ
แตงตั้งแตหากมีการปรับปรุงตามขอคิดเห็นของกรรมการผูประเมิน
อาจมีคุณภาพถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตําแหนงที่ขอแตงตั้ง
นั้น
พอใช
คุณภาพไมถึงระดับดี
ดี
เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอง สมบูรณ และทันสมัย
มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจน เปนประโยชนตอการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา

๒๑

ดีมาก

ดีเดน

ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
(๑) มี ก ารวิ เ คราะห แ ละเสนอความรู หรื อ วิ ธี ก ารที่ ทั น สมั ย ต อ
ความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ
(๒) มี ก ารสอดแทรกความคิ ด ริ เ ริ่ ม และประสบการณ ห รื อ
ผลงานวิ จั ย ของผู เ ขี ย นที่ เ ป น การแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความรู ที่ เ ป น
ประโยชนตอการเรียนการสอน
(๓) สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
(๑) มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการ และมีการสังเคราะห
จนถึงระดับที่สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง
(๒) มีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่อง
(๓) เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

(๕) หนังสือ
(ก) คํ านิ ยาม หมายความว า เอกสารทางวิ ชาการที่ เ รี ย บเรี ย งขึ้ น โดยมี รากฐานทาง
วิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
ใหแกสาขาวิชาชีพนั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ มีความตอเนื่อง เชื่อมโยงและครอบคลุมในเชิงเนื้อหา
โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร
และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือ
ตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันจัดพิมพ
(ข) รูปแบบ เปนรูปเลมที่ประกอบดวย
- คํานํา
- สารบัญ
- เนื้อเรื่อง การวิเคราะห
- การสรุป
- การอ า งอิ ง และบรรณานุ ก รมที่ เ ขี ย นตามระบบสากล ทั้ ง นี้ อ าจมี ก ารอ า งอิ ง
แหลงขอมูลที่ทันสมัย ครบถวน และสมบูรณ
- ดัชนีคนคํา /ขอความ การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล
แผนภาพ ตัวอยาง หรือกรณีศึกษาประกอบ จนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดย
เบ็ดเสร็จ

๒๒

(ค) การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
(๑) การเผยแพรเปนรูปเลมดวยวิธีการพิมพโดยโรงพิมพ (Printing House) หรือ
สํานักพิมพ (Publishing House)
(๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม การเผยแพรดังกลาว จะตอง
เปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆในหลักสูตรเทานั้น
ทั้งนี้จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่แสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่น
วั ดความกว างขวางในการเผยแพรได เ ชน กั น โดยต องได รั บการตรวจสอบและรั บรองการเผยแพร จาก
คณะอนุกรรมการของสวนงาน และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสู
สาธารณชนมาแลวไมนอยกวา ๔ เดือน
เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ หนังสือ ” ไปแลว การนํา “ หนังสือ ” นั้น
ไปแกไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ หนังสือ ” เพื่อนํามาเสนอขอแตงตั้งตําแหนง และใหมกี าร
ประเมินคุณภาพ “ หนังสือ ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจจะกระทําได แตจะตองทําการเผยแพร “ หนังสือ ”
นั้นใหมอีกครัง้ หนึ่ง
(ง) เกณฑระดับคุณภาพ
ควรปรับปรุง หมายความวา คุณภาพไมถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตําแหนงที่ขอ
แตงตั้งแตหากมีการปรับปรุงตามขอคิดเห็นของกรรมการผูประเมิน
อาจมีคุณภาพถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตําแหนงที่ขอแตงตั้งนั้น
พอใช
คุณภาพไมถึงระดับดี
ดี
เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอง สมบูรณ และทันสมัย
มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจน เปนประโยชนตอการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา
ดีมาก
ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
(๑) มี ก ารวิ เ คราะห แ ละเสนอความรู ห รื อ วิ ธี ก ารที่ ทั น สมั ย ต อ
ความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ
(๒) มี ก ารสอดแทรกความคิ ด ริ เ ริ่ ม และประสบการณ ห รื อ
ผลงานวิ จั ย ของผู เ ขี ย นที่ เ ป น การแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความรู ที่ เ ป น
ประโยชนตอการเรียนการสอน
(๓) สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
ดีเดน
ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
(๑) มีลัก ษณะเปนงานบุ ก เบิกทางวิชาการ และมีการสั งเคราะห
จนถึงระดับที่สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge)ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง
(๒) มีการกระตุนใหเกิดความคิด และการคนควาตอเนื่อง

๒๓

(๓) เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
(๖) ผลงานวิจัย
(ก) คํานิยาม หมายความวา ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมี
ระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัยที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูล คําตอบ หรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอื้อตอการนําวิชาการนั้นไป
ประยุกต
ผลงานวิจัย ตอ งไมเ ปน สว นหนึ่ง ของการศึก ษา เพื่อ รับ ปริญ ญาหรือ ประกาศนีย บัต ร
หรือ วุฒิก ารศึก ษาใด หมายความถึง หา มผูเ สนอขอแตง ตั้ง นํา ผลงานวิจ ัย ที่ทํา เปน สว นหนึ่ง ของ
การศึก ษาเพื่อ รับ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาใดมาเปนผลงานวิจัยเพื่อขอแตงตั้ง
ตําแหนง เวนแตผูเสนอขอแตงตั้งจะไดทําการศึกษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเนื่อง จนปรากฏ
ความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด และจะพิจารณาเฉพาะสวนที่ศึกษาเพิ่มเติมจากเดิมเทานั้น
(ข) รูปแบบ อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑. รายงานการวิจัยที่มีความครบถวน สมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย ทั้งนี้
ตองไมใชรายงานวิจัยเพื่อสงเฉพาะแหลงทุนโดยไมมีการเผยแพร อาทิ
(๑) การกําหนดประเด็นปญหา
(๒) วัตถุประสงค
(๓) การทําวรรณกรรมปริทัศน
(๔) สมมติฐาน
(๕) การเก็บรวบรวมขอมูล
(๖) การพิสูจนสมมติฐาน
(๗) การวิเคราะหขอมูล
(๘) การประมวลผล
(๙) การสรุปและใหขอเสนอแนะ
(๑๐) การอางอิง
(๑๑) อืน่ ๆ
๒. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับ
และสั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ ประกอบดวย
(๑) การสรางสมมติฐานหรือการกําหนดแนวคิด
(๒) การกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน สอดคลองกับสมมุติฐานหรือแนวคิด
(๓) วิธวี ิจยั ที่เชื่อถือไดและสอดคลองกับวัตถุประสงค
(๔) ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงคที่กําหนด

๒๔

(๕) การวิจารณ เพื่อแสดงหลักการ หรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือเอื้อตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกต
(๖) การอางอิง ที่เขียนตามระบบสากล
(๗) บทคัดยอที่แสดงการสรุปของ (๑) (๒) (๓) (๔)และ (๕)
ผลงานวิจัย อาจเปนรายงานการวิจัยที่เปนตนฉบับ (Original Article) หรือรายงานผูปวย (Case
Report) หรือขอมูลสังเคราะห (Data Analysis) เปนตน แตไมใชบทคัดยอ (Abstract) หรือการเสนอ
โปสเตอร ( Poster Presentation)
(ค) การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น
อาจเผยแพรเปนรูปเลม สิ่งพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอน ชัดเจน
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่น ที่มีกองบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ
๓. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ
ไดมีกองบรรณาธิการนําไปรวมเลม เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ที่มีรายละเอียดและความยาวตองแสดง
หลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการ
และวิชาชีพนั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวางเมื่อไดเผยแพรตาม
ลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ งานวิจัย ” นั้นแลว การนํา “ งานวิจัย ” นั้นมา
แกไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอแตงตั้งตําแหนง และใหมีการประเมิน
คุณภาพ “ งานวิจัย ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทําไมได
(ง) เกณฑระดับคุณภาพ
พอใช
คุณภาพไมถึงระดับดี
ดี
เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกตองเหมาะสม ใน
ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือ
นําไปประยุกตได
ดีมาก
ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
(๑) เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหม
ที่ลึกซึ้งกวางานเดิมที่เคยมีผูศึกษาแลว
(๒) เป นประโยชน ทางวิ ชาการอย างกว างขวาง หรื อสามารถนํ าไป
ประยุกตไดอยางแพรหลาย

๒๕

ดีเดน

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
(๑) เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่ง มีการสังเคราะหอยางลึกซึ้งจนทํา
ใหเปนการสรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน
(๒) เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ

(๗) งานแปล
(ก) คํานิยาม หมายความวา งานแปลจากตัวงานตนแบบที่ไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ที่
เป น งานวรรณกรรม หรื องานด านปรั ชญา หรื อประวั ติ ศาสตร หรื อวิ ทยาการสาขาอื่ นบางสาขาที่ มี
ความสําคัญ และทรงคุณคาในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่
ประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ
หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลจัดเปนผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง)
(ข) การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
(๑) การเผยแพรเ ปน รู ป เลม ดว ยวิธีก ารพิม พโ ดยโรงพิม พ (Printing House)หรือ
สํานักพิมพ (Publishing House)
(๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม การเผยแพรดังกลาว จะตองเปนไป
อยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆในหลักสูตรเทานั้น
ทั้ง นี้จํา นวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่แสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัด
ความกว างขวางในการเผยแพร ได เ ช น กั น โดยต องได รั บการตรวจสอบและรั บรองการเผยแพร จาก
คณะอนุกรรมการของสวนงาน และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสู
สาธารณชนแลวไมนอยกวา ๔ เดือน
เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ งานแปล ” ไปแลวการนํา “ งานแปล ” นั้นไป
แกไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ งานแปล ” เพื่อนํามาเสนอขอแตงตั้งตําแหนง และใหมีการ
ประเมินคุณภาพ “ งานแปล ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจจะกระทําได แตจะตองทําการเผยแพร “ งานแปล ” นั้นใหม
อีกครั้งหนึ่ง
(ค) เกณฑระดับคุณภาพ
ควรปรับปรุง
หมายความวา คุณภาพไมถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตําแหนงทีข่ อ
แตงตั้งแตหากมีการปรับปรุงตามขอคิดเห็นของกรรมการผูประเมิน
อาจมีคุณภาพถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตําแหนงที่ขอแตงตั้ง
นั้น
พอใช
คุณภาพไมถึงระดับดี
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ดีมาก

ดีเดน

เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทาง
ความคิด และ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้ถึงความสามารถ
ในการสื่อความหมายไดเปนอยางดี มีการศึกษา วิเ คราะห และ
ตีความ ทั้งตัวบทและบริบทของตัวงาน ในลักษณะที่เทียบไดกับ
งานวิจัย มีก ารใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อัน
เหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซึ้ง ในตัวบท แบบ
แผนทางความคิ ด และ/หรื อ วั ฒ นธรรมต น กํ า เนิ ด และบ ง ชี้ ถึ ง
ความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษา
วิเคราะห และตีความ ทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอยางละเอียด
ลึกซึ้ง ในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณี มีการให
อรรถาธิบ ายเชิง วิช าการในรูป แบบตา งๆ อัน เหมาะสมทั ้ง ใน
ระดับมหภาคและจุลภาค
ใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใชเกณฑ
เดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) เปนงานทีแ่ ปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญ ในระดับที่มีผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ
(๒) เปนงานทีแ่ ปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได
(๓) มีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปล และทฤษฎีการแปลที่มี
ลักษณะเปนการบุกเบิกทางวิชาการ

(๘) เอกสารประกอบการบรรยาย
(ก) คํานิยาม หมายความวา เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการบรรยายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ในสาขาวิชาของตน โดยมีเนื้อหาสาระตรงตามเรื่องที่บรรยายและตองจัดทําเปนรูปเลมอยางเรียบรอย
(ข) รูปแบบ
เปนเอกสารหรือสื่ออื่นๆ เชน PowerPoint ที่มีหัวขอบรรยาย มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร (เอกสารประกอบการบรรยาย จํานวน ๓ หัวขอเทียบไดกับ ๑ เรื่อง/ชิ้น)
(ค) การเผยแพร
อาจเปนเอกสารที่ จัด ทําเปน รูป เลม หรือถ า ยสํา เนาเย็ บ เลม หรือเป นสื่ ออื่น ๆ เชน
ซีดีรอมที่ไดใชประกอบการบรรยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสาขาวิชาของตน
(ง) ลักษณะคุณภาพ
ควรปรับปรุง
หมายความวา คุณภาพไมถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตําแหนงที่ขอ
แตงตั้งแตหากมีการปรับปรุงตามขอคิดเห็นของกรรมการผูประเมิน
อาจมีคุณภาพถึงเกณฑระดับคุณภาพสําหรับตําแหนงที่ขอแตงตั้งนั้น
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พอใช
ดี

ดีมาก

ดีเดน

คุณภาพไมถึงระดับดี
เอกสารประกอบการบรรยายถูกตอง ครบถวน ทันสมัยเปนที่ยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพ นําเสนอเปนระบบ เขาใจงาย ใชภาษาได
ถูกตองตามหลักภาษา
ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และมีการประยุกตความรูใหเหมาะสม
กับสภาพสังคมไทยมีการเสนอแนะประเด็นที่ยังตองการคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม
ใชเกณฑเดียวกับดีมาก และเปนงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่งจนทําให
เปนการสรางองคความรูใหม เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึง
อยางกวางขวางในวงวิชาการอยางชัดเจน

(๙) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
(ก) คํานิยาม หมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง
ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน สิ่งกอสราง หรือผลงานดานศิลปะหรือสารานุกรม หรือ
ผลงานทางดานดนตรี รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่ไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ที่เปนงาน
วรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญ
และทรงคุณคาในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่
ประจั ก ษ ชั ด เป น การแปลจากภาษาต า งประเทศเ ปน ภ า ษ า ไ ท ย ห รือ จ า ก ภ า ษ า ไ ท ย เ ปน
ภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่อธิบายและให
เห็นวางานดังกลาวทําใหใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเสริมสรางองคความรู หรือใหวิธีการที่
จะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกสาขาวิชานั้น สําหรับผลงาน
ที่มุงเชิงปฏิบัติจะตองผานการพิสูจน หรือมีหลักฐานรายละเอียดตางๆประกอบ แสดงใหเห็นคุณคาของ
ผลงาน
(ข) รูปแบบ
๑. อาจจัดไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือแถบเสียง
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อ Multimedia เปนตน
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําให
เกิดการพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ
หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด
๓. กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชิงปฏิบัติ จะตองผานการพิสูจน
หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย

๒๘

(ค) การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
(๑) การเผยแพรเปนรูปเลม ดวยวิธีการพิมพโดยโรงพิมพ (Printing House) หรือ
สํานักพิมพ (Publishing House) หรือโดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ
(๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม ฯลฯ
(๓) การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดการแสดง หรือมีการนําไปใชหรือ
ประยุกตอยางแพรหลาย ซึ่งการเผยแพรดังกลาวจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาใชในการ
ปฏิ บั ติ ง านตามภาระงานในหน ว ยงาน ทั้ ง นี้ ต อ งได รั บ การตรวจสอบและรั บ รองการเผยแพร จ าก
คณะอนุกรรมการของสวนงาน และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตอง
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวา ๔ เดือน
(ง) เกณฑระดับคุณภาพ
พอใช
คุณภาพไมถึงระดับดี
ดี
เปนผลงานใหม หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกต ดวยวิธีการ
ใหมๆ และผลงานนั้นกอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง
ดีมาก
ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑) ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของใน
สาขาวิชาที่เสนอ หรือ
๒) เปนผลงานที่สรางสรรค และเปน ที่ยอมรั บของผูเ ชี่ย วชาญใน
สาขาวิชานั้นๆ
ดีเดน
ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตองเปนที่ยอมรับโดยทัว่ ไปในวงวิชาการ
และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ผลงานทุกประเภทดังกลาวขางตน ใหตรวจสอบวามีลักษณะเปนผลงานประเภทใด เชน
ผลงานวิเคราะห คูมือปฏิบัติงาน ไดจัดทําเปนรูปเลมหรือไม เชน ปก ระบุชื่อผลงานตรงกับแบบ
ประวัติหรือมีผูวิเคราะห สังกัด ปที่จัดทํา มีคํานํา สารบัญ เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมหรือไม
ตลอดจนการมีสวนรวม และการเผยแพรผลงานวาถูกตอง ครบถวนตามเกณฑหรือไม
๑๙. ผลงานที่นําเสนอเพื่อพิจารณา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ตองมิใชผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือการฝกอบรม
(๒) ตองมิใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
มาแลว
(๓) กรณีที่เปนผลงานรวมตองระบุการมีสวนรวมและมีคํารับรองจากผูมีสว นรว มใน
ผลงาน ผูขอแตงตั้งตองสงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานตามแบบและแนบหนาผลงานที่เสนอเพื่อ
พิจารณาแตละรายการ โดยใหผูรวมงานทุกคนไดลงนามรับรองวาแตละคนมีสวนรวมในผลงานเรื่อง
นั้นๆ เปนสัดสวนเทาใด มีหนาที่อะไร นอกจากกรณีดังตอไปนี้

