
 

แบบรับรองจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้ขอ 

ตามขอ้ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและ

การแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ผู้ขอก าหนด

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ต้องค านึงถึง

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ ดังนี้ 

1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน

ของผู้อื่น รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่า     

หนึ่งฉบับในลักษณะที่จะเข้าใจผดิว่าเป็นผลงานใหม่ 

2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพของตนเอง 

และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

3. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิ

มนุษยชน 

4. ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และ

เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยโดยหวัง

ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อ

ค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวชิาชีพ 

5. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่

ก าหนดไว้ข้างตน้ และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าว 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 
 



 

ส่วนที่ 2 ส าหรับส่วนงาน 

 ส่วนงานได้รับทราบและตรวจสอบในเบือ้งตน้แลว้ 

 

 
 

 ลงช่ือ.................................................................ผูบ้ังคับบัญชาขั้นตน้ 

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

 ต าแหน่ง................................................................ 

 วัน..............เดอืน.....................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้ังคับบัญชาเหนอืกว่าผูบ้ังคับบัญชาขั้นตน้ 

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

 ต าแหน่ง...................................................... 

 วัน..............เดอืน..................... พ.ศ. ............ 
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ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน    

1. คู่มอืปฏิบัติงานหลัก  ต้องมีสว่นร่วมในผลงาน ไม่น้อยกว่า 50% 

2. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  ต้องมีส่วนร่วมในผลงาน ไม่น้อยกว่า 50% และต้องเป็น

ผูด้ าเนนิการหลักหรอืหัวหนา้ผูด้ าเนินการ 

3. งานวิจัย ต้องมสี่วนรว่มในผลงาน ไม่น้อยกว่า 50% โดยต้องเป็นผูว้ิจัยหลักหรอืหัวหนา้โครงการวิจัย 

4. ผลงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ต้องมีส่วนร่วมในผลงาน ไม่น้อยกว่า 50% และต้องเป็นหัวหน้า

โครงการหรอืหัวหนา้ผูด้ าเนนิการ 

5. การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน หากมีการเสนอผลงานที่มีผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้

ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่

และความรับผดิชอบในผลงานนั้น 

6. การลงนามรับรองการมสี่วนรว่มในผลงานแต่ละชิน้ เมื่อได้ลงนามรับรองแลว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
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ระดับคุณภาพของผลงาน 

ประเภทผลงาน ระดับคุณภาพ 

คูม่ือปฏิบัติงานหลัก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ผลงานเชิงวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับด ี เป็นเอกสารแสดงเส้นทางการท างานในงานหลักของต าแหน่งตั้งแต่

จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของ

กระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการ

ปฏิบัติงานดังกล่าวซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรอืสถาบันอุดมศึกษาและสามารถน าไปใช้เป็นแหล่ง

อ้างอิง หรอืน าไปปฏิบัติได้ 
 

ระดับดมีาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและตอ้ง 

1. กอ่ให้เกดิความรูใ้หมห่รอืเทคนิควิธีการใหม่ 

2. เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรอืมาตรฐานของงาน 
 

ระดับดเีด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรูใ้หม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2. มีการกระตุ้นให้เกดิความคดิและค้นควา้อย่างตอ่เนื่อง 

เป็นที่เช่ือถอืและยอมรับในวงวิชาชีพ 
 

ระดับดี  เป็นผลงานที่แสดงการแยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่าง

มีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองคป์ระกอบและความสัมพนัธข์อง

องคป์ระกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนัน้ ๆ ซึ่งเป็น

ประโยชน์ตอ่หน่วยงานหรอืสถาบันอุดมศึกษา และสามารถน าไปใช้เป็นแหล่ง

อ้างองิหรอืน าไปปฏิบัตไิด้ 
 

ระดับดมีาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและตอ้ง 

1. กอ่ให้เกดิความรูใ้หมห่รอืเทคนิควิธีการใหม ่

2. เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรอืมาตรฐานของงาน 
 

ระดับดเีด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรูใ้หม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2. มีการกระตุ้นให้เกดิความคดิและค้นควา้อย่างตอ่เนื่องเป็นที่เช่ือถอื



และยอมรับในวงวิชาชีพ 
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ประเภทผลงาน ระดับคุณภาพ 

ผลงานเชิงสังเคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับดี   เป็ นผลงานที่ แสดงการรวบรวมเนื้ อหาสาระต่ าง ๆ  หรือ

องค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการ

สร้างรูปแบบโครงสร้างเบื้องต้นเพื่อให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ใน

เรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรอืสถาบันอุดมศึกษา และ

สามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรอืน าไปปฏิบัติได้ 
 

ระดับดมีาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและตอ้ง 

1. กอ่ให้เกดิความรูใ้หมห่รอืเทคนิควิธีการใหม่ 

2. เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
 

ระดับดเีด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรูใ้หม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2. มีการกระตุ้นให้เกดิความคดิและค้นควา้อย่างตอ่เนื่องเป็นที่เช่ือถอื

และยอมรับในวงวิชาชีพ 
 

ระดับดี  เป็นผลงานที่เป็นงานศึกษา หรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี

วิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูล ค าตอบ หรือข้อสรุปรวมที่เป็นประโยชน์ และน าไปสู่การปรับปรุง

พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา และ

สามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรอืน าไปปฏิบัติได้ 
 

ระดับดมีาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและตอ้ง 

1. กอ่ให้เกดิความรูใ้หมห่รอืเทคนิควิธีการใหม่ 

2. เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรอืมาตรฐานของงาน 
 

ระดับดเีด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรูใ้หม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2. มีการกระตุ้นให้เกดิความคดิและค้นควา้อย่างตอ่เนื่องเป็นที่เช่ือถอื

และยอมรับในวงวิชาชีพ 



ทั้งนี ้เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมิน

คุณภาพของ “งานวิจัย” นัน้แล้ว การน า “งานวิจยั” นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรอื

เพิ่มเติมส่วนใด ส่วนหนึ่ง เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหนง่เป็นระดับสูงขึน้

และใหม้ีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นัน้อีกครัง้หนึง่จะกระท าไม่ได้ 
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ประเภทผลงาน ระดับคุณภาพ 

ผลงานลักษณะอื่น 
 

(ผลงานลักษณะอื่น หมายถึงสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค ์

หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบ ารุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็น

เอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย โดยผลงานที่เสนอจะต้อง

ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าว

เป็นประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไข

ปัญหาในงาน ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการ

พิสูจน์หรอืมีหลักฐานที่แสดงถงึคุณคา่ของผลงานนั้น) 

ระดับดี  เป็นผลงานที่แสดงความพยายามของผู้ท า

ผลงาน มีความคดิรเิร่ิมสรา้งสรรค ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานและน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไข

ปัญหาในงาน และสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง

หรอืน าไปปฏิบัติได ้
 

ระดับดมีาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

1. กอ่ให้เกดิความรูใ้หม่หรอืเทคนิควิธีการใหม่ 

2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือ

มาตรฐานของงาน 
 

ระดับดเีด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง 

2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้า 

อย่างต่อเนื่องเป็นที่เช่ือถอืและยอมรับในวงวิชาชีพ 

 

เงื่อนไขผลงาน 

 ผลงานที่น าเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างน้อยต้องมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาและการฝกึอบรม 

 (2)  ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมนิแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดับสูงขึ้นมาแล้ว 

 (3)  กรณีที่เป็นผลงานรว่มต้องระบุการมสี่วนรว่มและมีค ารับรองจากผู้มีสว่นรว่ม 

(4) กรณีที่ เป็นงานวิจัยต้องมีค ารับรองโครงการวิจัยหรือส าเนาค ารับรองจากแหล่งทุนหรือ

ผูบ้ังคับบัญชาระดับส่วนงาน แนบประกอบด้วย 

 

ลักษณะการเผยแพร่ผลงาน 
 



ประเภทผลงาน ลักษณะการเผยแพร ่

คูม่ือปฏิบัติงานหลัก 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. เผยแพร่ด้วยวธิีการพิมพ์โดยโรงพิมพ ์หรอืส านักพมิพ์  หรือ 

2. จดัท าเป็นส าเนาเย็บเล่มและได้สง่เผยแพร่ภายนอกมหาวิทยาลยั

รวมกันไม่นอ้ยกวา่ 5 แห่ง  และภายในมหาวิทยาลยัประกอบด้วย 

1) ส านักหอสมดุมหาวิทยาลยัแม่โจ้     อย่างน้อย 1 เล่ม 

2) หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ   อย่างน้อย 1 เล่ม 

3) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร   อย่างน้อย 1 เล่ม 
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ประเภทผลงาน ลักษณะการเผยแพร ่

ผลงานเชิงวิเคราะห ์

ผลงานเชิงสังเคราะห ์

 

 

 

 

งานวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานลักษณะอื่น  

(ผลงานลักษณะอื่น หมายถงึ สิ่งประดิษฐ์หรอื

งานสร้างสรรค ์หรอืผลงานดา้นศิลปะ ตกแต่ง 

1. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการของส่วนงานหรอื

มหาวิทยาลยั หรือ 

2. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ  หรือ 

3. เผยแพร่ในหนังสอืรวมบทความทางวิชาการ  หรือ 

4. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 

 

1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทัง้นีว้ารสาร

ทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิง่พิมพ์หรอืเป็นสือ่อิเลคทรอนิกส์

ที่มีก าหนดการเผยแพรอ่ยา่งแน่นอนชัดเจน หรือ 

2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบคุณภาพ หรือ 

3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจาก

การประชุมทางวิชาการไดม้ีการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่

ในหนงัสอืประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ของการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

4. การเผยแพรร่ายงานการวจิัยฉบับสมบูรณท์ี่มีรายละเอยีดและความ

ยาว ต้องแสดงหลักฐานวา่ไดผ้่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

และแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพรไ่ปยังวงวิชาการและวิชาชพีนั้นและ

สาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้ง อยา่งกวา้งขวาง  

 

1. เผยแพร่โดยมีการน าไปใช้ภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก 

หรือ 

2. เผยแพร่ โดยการจดันิทรรศการหรอืการจัดแสดง หรือ 



ซอ่มบ ารุง ซึ่งมิใชม่ีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ 

คูม่ือ หรอืงานวิจยั โดยผลงานที่เสนอจะตอ้ง

ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชีใ้ห้เห็น

ว่างานดังกล่าวเป็นประโยชนแ์ละน าไปสู่การ

ปรับปรุงพัฒนางานหรอืแก้ไขปัญหาในงาน ทัง้นี้

ผลงานดังกล่าวตอ้งเป็นผลงานที่ผา่นการพสิูจน์

หรอืมีหลักฐานที่แสดงถงึคุณคา่ของผลงานนั้น) 

3. เผยแพรด่้วยวธิีการพิมพ์โดยโรงพมิพ์หรอืส านักพมิพ์  
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หมายเหต ุ  

1. การเผยแพร่บทความหรืองานวิจัยในวารสารทางวิชาการ หนังสือรวมบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย 

หรอืหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ให้ส่งเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หนังสือรวมบทความ

ทางวิชาการ/บทความวิจัย หรอืหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โดยให้แนบหน้าปกนอกและหน้าปกในของวารสารทางวิชาการ หนังสือรวมบทความทาง

วิชาการ/บทความวิจัย และหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ในคร้ังนั้น ๆ มาประกอบด้วย 

2. บทความหรอืงานวิจัยที่เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) จะต้องเป็นฉบับ

สมบูรณ ์(Full Text) 

 

ตารางสรุปชว่งคะแนนของการประเมนิผลในการขอก าหนดต าแหน่งทีสู่งขึ้นระดบัต่าง ๆ 

กลุ่ม ประเภทต าแหนง่ 
เกณฑ์ผ่านการ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงาน 

ด ี ดีมาก ดีเด่น 

1 ระดับช านาญงาน 

ระดับช านาญการ 
 3.00 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00-5.00 

2 ระดับช านาญงานพิเศษ  3.50 3.50-3.99 4.00-4.49 4.50-5.00 



 

ระดับช านาญการพเิศษ 

3 ระดับเชี่ยวชาญ  4.00 4.00-4.49 4.50-4.74 4.75-5.00 

4 ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ  4.50 4.00-4.49 4.50-4.74 4.75-5.00 


