
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

เรื่อง เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานที่แสดงความเป็นช านาญงาน ช านาญงานพเิศษ  

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และแบบประเมิน 

ส าหรับก าหนดระดับต าแหนงสูงข้ึน  

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

  เพื่ อ ให้ เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานที่ แสดงความเป็นช านาญงาน  

ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ เป็นไปตาม ข้อ ๒๓  

และข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประกอบมติคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง

สูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕  จงึออกประกาศไว้ ดังนี้  

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง เกณฑ์การ

ตัดสินคุณภาพของผลงานที่แสดงความเป็นช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญ  

การพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และแบบประเมินส าหรับก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น”  

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ เกณฑ์ในการตัดสินคุณภาพของผลงานที่แสดงความเป็นช านาญงาน ช านาญ 

งานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ และแบบประเมินส าหรับก าหนด

ระดับต าแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ ๔ บรรดาประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี ้ให้ใชป้ระกาศฉบับนีแ้ทน 

  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

         ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร) 

         รักษาราชการแทน 

                  อธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

 

ประกาศที่  ๕๒๗ / ๒๕๖๕ 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

เรื่อง เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานที่แสดงความเป็นช านาญงาน ช านาญงานพเิศษ  

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ  

และแบบประเมินส าหรับก าหนดระดับต าแหนงสูงขึ้น  

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

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานประเภทคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
 

๑. ค านิยาม 

  คู่มือปฏิบัติงานหลัก เอกสารแสดงถึงเส้นทางการท างานในงานหลักของต าแหน่ง

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ  

ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและ

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

๒. เกณฑ์การตัดสิน 

ต าแหน่ง 
คุณภาพงาน 

วิธีปกต ิ วิธีพเิศษ 

ช านาญงาน  ระดับดี ระดับดีมาก 

ช านาญงานพิเศษ ระดับดี ระดับดีมาก 

ช านาญการ ระดับดี ระดับดีมาก 

ระดับดี     เป็นเอกสารแสดงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

                  เรียงล าดับตามเนื้อหา ตลอดจนสรุปกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน อย่าง 

                  ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย มีแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการ 

                  ปฏิบัติงาน มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น 

                  ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย                  

                  ราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง ก าหนดโครงร่าง คู่มือปฏิบัติงานหลัก และผลงานเชิงวิเคราะห์ 

                  หรือผลงานเชิงสังเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงานหรือพัฒนา 

                  ระบบงานส่วนราชการ หรอืพัฒนาระบบงานมหาวิทยาลัย 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

  ๑. ก่อใหเ้กิดความรู้ใหมห่รอืเทคนิควิธีการใหม่ 

  ๒. เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาระบบหรอืมาตรฐานของงาน 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

  ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรูใ้หม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับใน 

                     วงวิชาชีพ 

 

 



(๒) 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานเชิงวิเคราะห์ 

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

๑. ค านิยาม 

  ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่าง

มีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่งานของหน่วยงานหรอืมหาวิทยาลัย 

๒. เกณฑ์การตัดสิน 

ต าแหน่ง 
คุณภาพงาน 

วิธีปกต ิ วิธีพเิศษ 

ช านาญงานพิเศษ ระดับดี ระดับดีมาก 

ช านาญการ  ระดับดี ระดับดีมาก 

ช านาญการพิเศษ ระดับดี ระดับดีมาก 

เชี่ยวชาญ ระดับดีมาก ระดับดีเด่น 

เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับดีเด่น ระดับดีเด่น 

ระดับดี  เป็นผลงานเชิงวิเคราะห์ที่มีความชัดเจนของปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์  

              มีการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีหลักเกณฑใ์นการวิเคราะห ์มีการแยกแยะ 

  องค์ประกอบและหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ เสนอผลการวิเคราะห์และสรุปผล

  การวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

  และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานสามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิง

  หรือน าไปปฏิบัติ ได้  และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

  เรื่อง ก าหนดโครงร่าง คู่มือปฏิบัติงานหลัก และผลงานเชิงวิเคราะห์  หรือผลงาน 

  เชิงสังเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงานหรือพัฒนาระบบงานส่วน

  ราชการ หรอืพัฒนาระบบงานมหาวิทยาลัย 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

  ๑. จะต้องเป็นผลงานที่แสดงความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานและ 

  คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

  ๒. เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาระบบหรอืมาตรฐานของงาน 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

  ๑. จะต้องเป็นผลงานที่แสดงความรู้ ความเข้าใจด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผล 

  ๒. จะต้องเป็นผลงานที่แสดงถึงความสามารถ ความช านาญหรือความเช่ียวชาญ  

  ในงานที่ศึกษาวิเคราะห์ 

 

 



(๓) 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานเชิงสังเคราะห์ 

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

 

๑. ค านิยาม 

  ผลงานเชิงสังเคราะห์  ผลงานที่ แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ  

หรือองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือ

โครงสร้างเบื้องต้น เพื่อให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของ

หนว่ยงานหรอืมหาวิทยาลัย 

๒. เกณฑ์การตัดสิน 

ต าแหน่ง 
คุณภาพงาน 

วิธีปกต ิ วิธีพเิศษ 

ช านาญการ ระดับดี ระดับดีมาก 

ช านาญการพิเศษ ระดับดี ระดับดีมาก 

เชี่ยวชาญ ระดับดีมาก ระดับดีเด่น 

เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับดีเด่น ระดับดีเด่น 

ระดับดี         เป็นผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย มีความสมบูรณ์  

                  มีความเหมาะสมในการใช้ภาษา มีการอ้างอิงแหล่งที่มา การน าเสนอความคิดของ  

                  ตนเองเข้าด้วยกัน โดยอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท าให้เกิดเทคนิควิธีการใหม่ๆ  

                  เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงาน 

                  สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

                  ราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง ก าหนดโครงร่าง คู่มือปฏิบัติงานหลัก และผลงานเชิงวิเคราะห์   

                  หรือผลงานเชิงสังเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงานหรือพัฒนา 

                  ระบบงานส่วนราชการ หรอืพัฒนาระบบงานมหาวิทยาลัย 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

  ๑. ก่อใหเ้กิดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานในหน้าที่ 

  ๒. เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาระบบหรอืมาตรฐานของงาน 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

  ๑. จะต้องเป็นผลงานที่แสดงถึงความสามารถ ความช านาญหรือความเช่ียวชาญใน  

     การพัฒนาระบบงาน 

  ๒. เป็นงานบุกเบิกและมีการสังเคราะหถ์ึงระดับสร้างองค์ความรูใ้หม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 

 

 

 



(๔) 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานวิจัย 

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

๑. ค านิยาม 

  ผลงานวิจัย   ผลงานที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการ

วิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่เป็น

ประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย  

และเป็นผลงานวิจัยที่ได้ด าเนินการมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี ตามมติคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

๒. การเผยแพร่ผลงานวิจัย หมายถงึ การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

  ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนัน้

อาจเผยแพรเ่ป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรอืเป็นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ที่ก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 

  ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบคุณภาพ 

  ๓. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทาง

วิชาการได้มีการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 

(Proceedings) ของการประชุมทางวชิาการระดับชาติหรอืนานาชาติ 

  ๔. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดง

หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ

วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 

           เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้พิจารณาประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้น

แล้ว การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใด ส่วนหนึ่ง เพื่อน ามาเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นและใหม้ีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอกีครั้งหนึ่งจะกระท ามไิด้ 

 

๓. เกณฑ์การตัดสิน 

ต าแหน่ง 
คุณภาพงาน 

วิธีปกต ิ วิธีพเิศษ 

ช านาญการ ระดับดี ระดับดีมาก 

ช านาญการพิเศษ ระดับดี ระดับดีมาก 

เชี่ยวชาญ  ระดับดีมาก ระดับดีเด่น 

เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับดีเด่น ระดับดีเด่น 

 



(๕) 

 

ระดับดี  เป็นผลงานที่เป็นงานศึกษา หรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการทางวิจัยที่

  เป็นที่ยอมรับและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบ หรือข้อสรุปที่

  เป็นประโยชน์ และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงาน 

  หรอืสถาบันอุดมศกึษาและสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 

 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

  ๑. แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในทางวิชาการและวิชาชีพสามารถน าไปประยุกต์ใน 

                     การปฏิบัติงานได้ 

  ๒. เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาระบบหรอืมาตรฐานของงาน 

 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

  ๑. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไประยุกต์ 

                      ใช้ได้อย่างแพร่หลาย 

  ๒. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างองิอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรอืวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(๖) 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานในลักษณะอื่น 

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

 

๑. ค านิยาม 

  ผลงานในลักษณะอื่น สิ่งประดิษฐ์หรอืงานสร้างสรรค ์หรอืผลงานด้านศลิปะ ตกแต่ง  

ซ่อมบ ารุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย โดยผลงานที่เสนอจะต้อง

ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุง

พัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึง

คุณค่าของผลงานนั้น 

๒. เกณฑ์การตัดสิน 

ต าแหน่ง 
คุณภาพงาน 

วิธีปกต ิ วิธีพเิศษ 

ช านาญการพิเศษ ระดับดี ระดับดีมาก 

เชี่ยวชาญ ระดับดีมาก ระดับดีเด่น 

เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับดีเด่น ระดับดีเด่น 

ระดับดี  เป็นผลงานที่แสดงถึงความพยายามของผู้ท าผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

                    ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงาน 

  สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างองิหรอืน าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

  ๑. ก่อใหเ้กิดความรู้ใหมห่รอืเทคนิควิธีการใหม่ 

  ๒. เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาระบบหรอืมาตรฐานของงาน 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

  ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรูใ้หม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับใน 

  วงวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผลงานวิชาการ 

(ต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

……………………………………. 

 

ชื่อ – สกุล ผูข้อรับการประเมิน.............................................................................................................  

ประเภทพนักงานงาน/ข้าราชการ …………………………...........................................……………………………………. 

ต าแหน่ง...................................................................ระดับต าแหน่ง……………...................…………………….. 

ประเภทต าแหน่ง (ทั่วไป/วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ)……………………….............................………………….  

สังกัด.....................................................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

เสนอขอก าหนดต าแหน่ง.................................... ระดับ..............................เลขที่ต าแหน่ง.....................   

 

๑. การประเมินผลงานทางวชิาการ 

   ประเภทผลงานวิชาการ        คู่มอืปฏิบัติงานหลัก     ผลงานวิเคราะห ์   

 ผลงานเชิงสังเคราะห์      ผลงานวิจัย 

  ผลงานในลักษณะอื่น 

ผลงานวิชาการ ระดับคุณภาพ 

ดีเด่น ดีมาก ดี ต่ ากว่าดี 

ประเภทผลงานวิชาการ ..........................................   

เรื่อง …………………………………………………………………………. 

 

    

ประเภทผลงานวิชาการ .........................................   

เรื่อง …………………………………………………………………………. 

 

    

 

สรุปผลการประเมิน ผลงานทางวิชาการ 

 ผา่นการประเมิน …………………………………….............................................……………………………… 

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

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

 ไม่ผ่านการประเมิน ……………………………………………………...........................................……………. 

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

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

           อื่น ๆ  ………………………………...................................................……………………………………………… 

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

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

 

 



(๒) 

 

๒. การประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

       ๑. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และไม่ลอก

เลียนผลงานของผูอ้ื่น รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือ

วิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

       ๒. ต้องให้เกียรตแิละอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพของ

ตนเอง และแสดงหลักฐานทางการค้นคว้า 

       ๓. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้อื่นและ

สิทธิมนุษยชน 

       ๔. ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มี อคติมา

เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

หรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตาม

ความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวชิาชีพ 

       ๕. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

 

สรุปผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 ผา่นการประเมิน …………………………………….............................................……………………………… 

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

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

 ไม่ผ่านการประเมิน ……………………………………………………...........................................……………. 

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

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

           อื่น ๆ  ………………………………...................................................……………………………………………… 

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

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

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 

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

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

 

 

 



                                                       (๓) 

 

                                ข้อคิดเห็น / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

     ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 

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

     วันที่ .......... เดอืน.................................พ.ศ.............. 

 

 

 


