(ฉบับแกไข)

(สําเนา)

ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่องผลงานและลักษณะผลงาน วิธีการเผยแพร! และลักษณะคุณภาพของผลงาน ที่ใช'ขอกําหนดตําแหน!ง
เชี่ยวชาญระดับต'น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
กลุ!มปฏิบัติการและวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีประกาศจุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัยเรื่องผลงานและลักษณะผลงาน วิธีการ
เผยแพร/ และลักษณะคุณภาพของผลงาน ที่ใชขอกําหนดตําแหน/งเชี่ยวชาญระดับตน เชี่ยวชาญระดับกลาง
และเชี่ยวชาญระดับสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ/มปฏิบัติการและวิชาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๖ และขอ ๒๕ แห/งขอบังคับจุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย
ว/าดวยการแต/งตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ/มปฏิบัติการและวิชาชีพดํารงตําแหน/งเชี่ยวชาญ
ระดับตน เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้ งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึ งมีมติให
ออกประกาศไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกว/า “ประกาศจุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัยเรื่องผลงานและลักษณะผลงาน วิธีการ
เผยแพร/ และลักษณะคุณภาพของผลงาน ที่ใชขอกําหนดตําแหน/งเชี่ยวชาญระดับตน เชี่ยวชาญระดับกลาง
และเชี่ยวชาญระดับสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ/มปฏิบัติการและวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแต/วันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ผลงานที่นํามาใชขอรับการประเมินกําหนดตําแหน/งเชี่ยวชาญระดับตน เชี่ยวชาญระดับกลาง
และเชี่ยวชาญระดับสูงมีรูปแบบดังต/อไปนี้
(๑) ผลงานเชิงวิเคราะห'หรือสังเคราะห'
(๒) ผลงานวิจัย
(๓) หนังสือ
(๔) คู/มือ
(๕) อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

๒

ขอ ๔ ผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะห
(๑) ผลงานเชิงวิเคราะห' หมายถึง ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค'ประกอบต/างๆของเรื่อง
อย/างมีระบบ มีการศึกษาในแต/ละองค'ประกอบและความสัมพันธ'ขององค'ประกอบต/างๆ เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเปนประโยชน'แก/หน/วยงานและมหาวิทยาลัย
(๒) ผลงานเชิงสังเคราะห' หมายถึง ผลงานที่รวบรวมเนื้อหาสาระต/างๆหรือองค'ประกอบ
ต/างๆ เขาดวยกัน โดยตองอาศัยความคิดสรางสรรค'ในการสรางรูปแบบหรือโครงสรางเบื้องตน เพื่อใหเกิด
แนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม/ๆ ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเปนประโยชน'ต/อส/วนงานหรือมหาวิทยาลัย
(๓) รูปแบบของผลงานเชิงวิเคราะห'และผลงานเชิงสังเคราะห' คือ ตองเขียนในลักษณะที่
สามารถนําไปสู/การปฏิบัติได โดยตองมีการวิเคราะห' สังเคราะห' วิจารณ' ยกตัวอย/างในลักษณะกรณีศึกษา
และเสนอแนวทางแกปJญหาที่ปฏิบัติจริงมาแลว ควรแยกเปนเรื่องๆ ใหชัดเจน เรียบเรียงใหเปนแนวคิดของ
ตนเองแลวนํากฎ ระเบียบ หนังสือเวียน มติที่ประชุม ขอคิดเห็นของผูมีประสบการณ' หรือจากประสบการณ'ที่
เคยปฏิบัติมาแลวมาอางอิงสนับสนุนแนวคิดนั้นๆ
(๔) การเผยแพร/ผลงานเชิงวิเคราะห'และผลงานเชิงสังเคราะห' ตองจัดทําเปนสําเนาเย็บเล/ม
และไดส/งเผยแพร/ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันไม/นอยกว/า ๕ แห/ง และการเผยแพร/
ดั งกล/ า วจะตองเผยแพร/ ไปในส/ ว นงานที่ เ กี่ ย วของ ทั้ งนี้ ใหแนบแบบตอบรั บ หรื อหนั งสื อตอบขอบคุ ณจาก
หน/วยงานที่นําไปเผยแพร/
ขอ ๕ ผลงานวิจัย
(๑) ผลงานวิ จั ย หมายถึ ง ผลงานที่ เ ปนงานศึ ก ษาหรื อ งานคนควาอย/ า งมี ร ะบบดวยวิ ธี
วิทยาการวิจัยที่เปนที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงค'ที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลคําตอบหรือขอสรุปรวมที่เปน
ประโยชน' และนําไปสู/การปรับปรุงพัฒนาหรือแกไขปJญหาในงานของหน/วยงานหรือมหาวิทยาลัย
(๒) ผลงานวิจัยตองไม/เปนส/วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือ
วุฒิการศึกษาใด หมายความถึง หามผูเสนอขอแต/งตั้ง นําผลงานวิจัยที่ทําเปนส/วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาใดมาเปนผลงานวิจัยเพื่อขอแต/งตั้งตําแหน/ง เวนแต/ผูเสนอขอ
แต/งตั้งจะไดทําการศึกษาวิจัยขยายผลต/อจากเรื่องเดิมอย/างต/อเนื่อง จนปรากฏความกาวหนาทางวิชาการอย/าง
เห็นไดชัด และจะพิจารณาเฉพาะส/วนที่ศึกษาเพิ่มเติมจากเดิมเท/านั้น
(๓) รูปแบบของผลงานวิจัย อาจจัดได ๒ รูปแบบ ดังนี้
(ก) รายงานการวิจัยที่มีความครบถวน สมบูรณ'และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย
ทั้งนี้ตองไม/ใช/รายงานวิจัยเพื่อส/งเฉพาะแหล/งทุนโดยไม/มีการเผยแพร/ อาทิ

๓

๑) การกําหนดประเด็นปJญหา
๒) วัตถุประสงค'
๓) การทําวรรณกรรมปริทัศน'
๔) สมมติฐาน
๕) การเก็บรวบรวมขอมูล
๖) การพิสูจน'สมมติฐาน
๗) การวิเคราะห'ขอมูล
๘) การประมวลผล
๙) การสรุปและใหขอเสนอแนะ
๑๐) การอางอิง
๑๑) อื่นๆ
(ข) บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับและ
สั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ ประกอบดวย
๑) การสรางสมมติฐานหรือการกําหนดแนวคิด
๒) การกําหนดวัตถุประสงค'ที่ชัดเจน สอดคลองกับสมมติฐานหรือแนวคิด
๓) วิธีวิจัยที่เชื่อถือไดและสอดคลองกับวัตถุประสงค'
๔) ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค'ที่กําหนด
๕) การวิจารณ' เพื่อแสดงหลักการ หรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสู/ความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือเอื้อต/อการนําวิชาการนั้นไปประยุกต'
๖) การอางอิง ที่เขียนตามระบบสากล
๗) บทคัดย/อที่แสดงการสรุปของ ๑) ๒) ๓) ๔) และ ๕)
(๔) ผลงานวิจัย อาจเปนรายงานการวิจัยที่เปนตนฉบับ (Original Article) หรือรายงาน
ผูปYวย (Case Report) หรือขอมูลสังเคราะห' (Data Analysis) เปนตน แต/ไม/ใช/บทคัดย/อ (Abstract) หรือการ
เสนอโปสเตอร' (Poster Presentation)
(๕) การเผยแพร/ผลงานวิจัย ตองเผยแพร/ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

๔

(ก) เผยแพร/ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น
อาจเผยแพร/เปนรูปเล/ม สิ่งพิมพ' หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส'ที่มีกําหนดการเผยแพร/อย/างแน/นอน ชัดเจน
(ข) เผยแพร/ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่น ที่มีกองบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ
(ค) นําเสนอเปนบทความวิจัยต/อที่ประชุมวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมวิชาการได
มีกองบรรณาธิการนําไปรวมเล/ม เผยแพร/ในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
(ง) การเผยแพร/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ' ที่มีรายละเอียดและความยาวตองแสดง
หลักฐานว/าไดผ/านการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว/าไดเผยแพร/ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพนั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวของอย/างกวางขวาง
ทั้งนี้ เมื่อไดเผยแพร/ตามวรรคหนึ่งและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” นั้น
แลว การนํา “งานวิจัย” นั้นมาแกไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมส/วนใดส/วนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอแต/งตั้งตําแหน/ง
และใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไม/ได
ขอ ๖ หนังสือ
(๑) หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการเรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง
และใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปJญญาความคิด และสรางความแข็งแกร/งทางวิชาการใหแก/สาขาวิชาชีพ
นั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต/อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม/จําเปนตอง
สอดคลองหรือเปนไปตามขอกํา หนดของหลั กสู ตร หรือของวิ ชาใดวิช าหนึ่งในหลั กสู ตรและไม/จํ าเปนตอง
นําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัย เมื่อ
พิจารณาถึงวันจัดพิมพ'
(๒) รูปแบบของหนังสือ มีดังนี้
(ก) เปนรูปเล/มที่ประกอบดวย
๑) คํานํา
๒) สารบัญ
๓) เนื้อเรื่อง การวิเคราะห'
๔) การสรุป
๕) การอางอิ งและบรรณานุ กรม ที่ เ ขี ย นตามระบบสากล ทั้ งนี้ อาจมี การอางอิ ง
แหล/งขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ'

๕

๖) ดัชนีคนคํา/ขอความ
(ข) ตองอธิบายสาระสําคัญใหชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอย/างหรือกรณีศึกษา
ประกอบ จนผูอ/านสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญไดโดยเบ็ดเสร็จ
(๓) การเผยแพร/หนังสือ มีวิธีการเผยแพร/ ดังนี้
(ก) การเผยแพร/เปนรูปเล/มดวยวิธีการพิมพ'โดยโรงพิมพ' (Printing house) หรือสํานักพิมพ'
(Publishing house)
(ข) การเผยแพร/โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส' เช/น ซีดีรอม
(๔) การเผยแพร/ตาม (๓) จะตองเปนไปอย/างกวางขวางมากกว/าการใชในการเรียนการสอน
วิชาต/างๆ ในหลักสูตรเท/านั้น จํานวนพิมพ'เปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร/อย/างกวางขวางได แต/อาจใช
ดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพร/ไดเช/นกัน ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและการรับรองการเผยแพร/
จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้นและตอง
เผยแพร/สู/สาธารณชนมาแลวไม/นอยกว/า ๔ เดือน
(๕) เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือไปแลว การนําหนังสือนั้นไปแกไข
ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม เนื้อหาในหนังสือเพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน/ง และใหมีการประเมินคุณภาพ
หนังสือนั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจจะกระทําได แต/จะตองทําการเผยแพร/หนังสือนั้นใหม/อีกครั้งหนึ่ง
ขอ ๗ คู!มือหรือคู!มือปฏิบัติงานหลัก
(๑) คู/มือปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เอกสารแสดงเสนทางการทํางานในงานหลักของตําแหน/ง
ตั้ ง แต/ จุ ด เริ่ ม ตนจนสิ้ น สุ ด กระบวนการ โดยระบุ ขั้น ตอนและรายละเอี ย ดของกระบวนการต/ า งๆ ในการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแกไขปJญหาและขอเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานดังกล/าว ซึ่งตองใชประกอบการปฏิบัติงานมาแลว และตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
(๒) รูปแบบของคู/มือปฏิบัติงานหลัก มีดังนี้
(ก) มีคําอธิบายการปฏิบัติงานและสามารถนําไปสู/การปฏิบัติได โดยตองมีการวิเคราะห'
วิจารณ' ยกตัวอย/างในลักษณะกรณีศึกษา และเสนอแนวทางแกปJญหาที่ปฏิบัติจริงมาแลว โดยแยกเปนเรื่องๆ
ใหชัดเจน เรียบเรียงใหเปนแนวคิดของตนเอง แลวนํากฎ ระเบียบ หนังสือเวียน มติที่ประชุม ขอคิดเห็นของผูมี
ประสบการณ' หรือจากประสบการณ'ที่เคยปฏิบัติมาแลว มาอางอิงสนับสนุนแนวคิดนั้นๆ หรือมีเนื้อหาสาระ
ที่แสดงถึงแนวคิด หลักการ วิธีการ ขั้นตอน ขอควรระวัง ผล การแปลผล ของการปฏิบัติการมีการอธิบาย
เหตุผ ล และวิ จารณ' โดยมี รากฐานทางวิช าการที่ถูกตอง ทั นสมัย ที่ สะทอนใหเห็ นถึ งความสามารถในการ
ถ/ายทอดทักษะการปฏิบัติการและทักษะของผูนําไปปฏิบัติ

๖

(ข) เปนรูปเล/มที่ประกอบดวย
๑) หัวเรื่อง
๒) ประวัติความเปนมา
๓) วัตถุประสงค'
๔) ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ
๕) พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน มติต/างๆ และเอกสาร
ที่เกี่ยวของ หรือทฤษฎีต/างๆ ที่เกี่ยวของกับทักษะการปฏิบัติการนั้น
๖) เทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
๗) ปJญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข
๘) ขอเสนอแนะ
๙) เนื้อหาสาระมีความสมบูรณ' และมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาในแต/ละเรื่อง
(๓) การเผยแพร/คู/มือปฏิบัติงานหลัก ตองจัดทําเปนสําเนาเย็บเล/มและไดส/งเผยแพร/ภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม/นอยกว/า ๕ แห/ง และการเผยแพร/ดังกล/าวจะตองเผยแพร/
ไปในส/วนงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหแนบแบบตอบรับหรือหนังสือตอบขอบคุณจากหน/วยงานที่นําไปเผยแพร/
ขอ ๘ อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
(๑) อนุ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ สิ ท ธิ บั ต ร หมายถึ ง หนั ง สื อ สํ า คั ญ ที่ รั ฐ ออกใหเพื่ อ คุ มครองการ
สิ่งประดิษฐ'หรืองานสรางสรรค' หรือผลงานดานศิลปะ ตกแต/ง ซ/อมบํารุง ซึ่งมิใช/มีลักษณะเปนเอกสารคู/มือ
หรืองานวิจัย โดยผลงานที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะห'ที่อธิบายและชี้ใหเห็นว/างานดังกล/าวเปน
ประโยชน'และนําไปสู/การปรับปรุงพัฒนางานหรือแกไขปJญหาในงาน ทั้งนี้ ผลงานดังกล/าวตองเปนผลงานที่
ผ/านการพิสูจน'หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค/าของผลงานนั้น
(๒) รูปแบบของผลงานที่ไดรับอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร มีดังนี้
(ก) อาจจัดไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเล/ม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร' หรือแถบ
เสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส' หรือสื่อ Multimedia เปนตน
(ข) มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ใหเห็นว/าเปนผลงานที่ทําให
เกิดการพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือก/อใหเกิดประโยชน'ต/อสาขาวิชาหนึ่งๆ
หรือหลายสาขาวิชาไดอย/างไร ในแง/ใด

๗

(ค) กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ' หรือผลงานที่มุ/งในเชิงปฏิบัติ จะตองผ/านการพิสูจน'
หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณค/าของผลงานนั้นดวย
(๓) การเผยแพร/ผลงานที่ไดรับอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรมีวิธีการเผยแพร/ ดังนี้
(ก) การเผยแพร/ เ ปนรู ป เล/ ม ดวยวิ ธี ก ารพิ ม พ' โ ดยโรงพิ ม พ' (Printing House) หรื อ
สํานักพิมพ' (Publishing House) หรือโดยการถ/ายสําเนาเย็บเปนรูปเล/ม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ
(ข) การเผยแพร/โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส' เช/น ซีดีรอม ฯลฯ
(ค) การเผยแพร/โดยการจัดนิทรรศการ การจัดการแสดง หรือมีการนําไปใชหรือประยุกต'
อย/างแพร/หลาย ซึ่งการเผยแพร/ดังกล/าวจะตองเปนไปอย/างกวางขวางมากกว/าใชในการปฏิบัติงานตามภาระ
งานในหน/วยงาน ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร/จากคณะอนุกรรมการของส/วนงานและ/
หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพร/สู/สาธารณชนมาแลวไม/นอยกว/า ๔ เดือน
ขอ ๙ เกณฑ'ระดับคุณภาพของผลงานตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ มี ๕ ระดับ ดังนี้
(๑) ควรปรับปรุ ง หมายความว/า คุณภาพไม/ ถึงเกณฑ'ระดับคุณภาพสํ าหรับ ตําแหน/งที่ขอ
แต/งตั้ง แต/หากมีการปรับปรุงตามขอคิดเห็นของกรรมการผูประเมินก็อาจมีคุณภาพถึงเกณฑ'ระดับคุณภาพ
สําหรับตําแหน/งที่ขอแต/งตั้งนั้น
(๒) พอใช หมายความว/า คุณภาพไม/ถึงระดับดี
(๓) ดี หมายความว/า ผลงานที่มีเนื้อหาสาระถูกตอง สมบูรณ' และทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชน'ต/อวิชาชีพ
(๔) ดี ม าก หมายความว/ า ใชเกณฑ' เ ดี ย วกั บ ระดั บ ดี และตองเปนผลงานที่ แ สดงถึ ง การ
วิเคราะห'และนําเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยต/อความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพและเปนประโยชน'
ต/อวงวิชาชีพ สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
(๕) ดีเด/น หมายความว/า ใชเกณฑ'เดียวกับระดับดีมาก และตองเปนงานบุกเบิกที่มีคุณค/ายิ่ง
มีการสังเคราะห'อย/างลึกซึ้งจนทําใหเปนการสรางองค'ความรูใหม/ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการอย/างชัดเจน และเปนที่ยอมรับและรับการอางอิงถึงอย/างกวางขวางในวง
วิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
ขอ ๑๐ ผลงานตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ ใหตรวจสอบว/ามีลักษณะเปนผลงานประเภท
ใด เช/น ผลงานเชิงวิเคราะห'หรือสังเคราะห' ผลงานวิจัย เปนตน และไดจัดทําเปนรูปเล/มหรือไม/ เช/น ปก ระบุ
ชื่ อ ผลงานตรงกั บ แบบประวั ติ ห รื อ มี ผู วิ เ คราะห' สั ง กั ด ปp ที่ จั ด ทํ า มี คํ า นํ า สารบั ญ เอกสารอางอิ ง หรื อ
บรรณานุกรมหรือไม/ ตลอดจนการมีส/วนร/วม และการเผยแพร/ผลงานว/าถูกตองครบถวนตามเกณฑ'หรือไม/

๘

นอกจากนี้กรณีการเสนอผลงานวิจัยที่ทําการวิจัยในคนหรือในสัตว'ทดลอง จะตองส/งหลักฐานหนังสือรับรอง
การไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนหรือคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการ
ใชสัตว'ทดลอง แนบไวที่ผลงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ดวย
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้
ในการตีความหรือในกรณีที่มีปJญหาขัดของเกี่ยวกับการดําเนินการตามประกาศนี้ ใหคณะกรรมการ
นโยบายบุคลากรวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่
(ลงนาม)
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มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

บัณฑิต เอื้ออาภรณ'
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