
เอกสารแนบท้าย 2 
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ปริมาณผลงาน การมีส่วนร่วมในผลงาน  

ค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่และระดับคุณภาพของผลงาน 
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2561 

ลงวันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
................................................... 

 
 
 

          
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งระดับ   ช ำนำญกำร       กรณีปกติ 

 เชี่ยวชำญ      กรณีพิเศษ 
 เชี่ยวชำญพิเศษ 

สังกัด  ..................................................................................................................... ............................... 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
 

                     
   
1. ประวัติส่วนตัว 

1.1  ชื่อ-สกุล ........................................................................................................................ ... 
1.2  เกิดวันที่ .............เดือน.............................. พ.ศ. .....................อำยุ ............... ปี  …………..เดือน 
1.3  ประวัติกำรศึกษำ (เรียงจำกวุฒิสูงสุดตำมล ำดับ) 

 คุณวุฒ/ิสาขา ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

1.3.1    

1.3.2    

1.3.3    

1.3.4    

 
2. ประวัติการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

2.1 ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง......................................................สังกัด.............................................. ............
ได้รับเงินเดือน...............................บำท ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน ………....……ปี .....................เดือน 

2.2 ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงำน 
2.2.1 ด ำรงต ำแหน่ง ............................................สังกัด...............................................................  

วันที่ ...........เดือน ................. พ.ศ. ……….ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน ..........ปี ..........เดือน 

 

แบบค าขอรับการก าหนดต าแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพ 

ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัวและประวัติการปฏิบัติงาน 
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2.2.2 ด ำรงต ำแหน่ง ............................................สังกัด...............................................................  

วันที่ ...........เดือน ................. พ.ศ. ……….ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน ..........ปี ..........เดือน 

2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรกลุ่มงำน ............................................................... 

สังกัด....................................................................................................................... ....................... 

เมื่อวันที่..............................เดอืน.....................................พ.ศ. ..................................... ................. 

2.4 ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญกลุ่มงำน ..................................................... ............. 

สังกัด ...................................................................................................................... ........................ 

  เมื่อวันที่...............................เดือน..................................พ.ศ. .... .................................................... 

2.5 ต ำแหน่งประจ ำอ่ืน ๆ (ระบุชื่อต ำแหน่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกต ำแหน่งประจ ำ) 

2.5.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5.2 …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

2.5.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

2.5.4 …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

2.5.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 รวมเวลำปฏิบัติงำน ..................................... ปี 
 

3. ประวัติผลงาน ระบุภาระงานปัจจุบันและภาระงานย้อนหลัง จ านวน 2  ปี  
(เป็นภำระงำนที่เห็นชอบจำกต้นสังกัด) 
 

3.1  ภาระงานปัจจุบัน 
 

ปีงบประมาณ รายละเอียดภาระงานที่ปฏิบัติ 
ปีงบประมำณ  25................ 
 

1. ภำระงำนหลัก 
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................      

.....................................................................................................................      

.....................................................................................................................      

.....................................................................................................................  
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ปีงบประมาณ รายละเอียดภาระงานที่ปฏิบัติ 
 2. งำนปฏิบัติงำนวิชำกำร/บริกำรวิชำกำร /งำนวิจัย  เป็นต้น   

.....................................................................................................................      

.....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  
 
3. งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรเป็นกรรมกำรต่ำงๆ เป็นอำจำรย์ ผู้บรรยำย

หรือวิทยำกร 
....................................................................................................................      
................................................................................. .................................... 

     .....................................................................................................................  
     ........................................................................................... .......................... 
     .....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  

 
 3.2 ภำระงำนย้อนหลัง 

ปีงบประมาณ รายละเอียดภาระงานที่ปฏิบัติ 
ปีงบประมำณ  25................ 
 

1. ภำระงำนหลัก 
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................      

.....................................................................................................................      

.....................................................................................................................      

.....................................................................................................................  
 2. งำนปฏิบัติงำนวิชำกำร/บริกำรวิชำกำร /งำนวิจัย  เป็นต้น   

.....................................................................................................................      

.....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  
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ปีงบประมาณ รายละเอียดภาระงานที่ปฏิบัติ 
 3. งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรเป็นกรรมกำรต่ำงๆ เป็นอำจำรย์ ผู้บรรยำย

หรือวิทยำกร 
....................................................................................................................      
.....................................................................................................................  

     .....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  
 
 

 
ปีงบประมาณ รายละเอียดภาระงานที่ปฏิบัติ 

ปีงบประมำณ  25................ 
 

1. ภำระงำนหลัก 
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................  
      .....................................................................................................................      

.....................................................................................................................      

.....................................................................................................................       
 

 2. งำนปฏิบัติงำนวิชำกำร/บริกำรวิชำกำร /งำนวิจัย  เป็นต้น   
.....................................................................................................................      
............................................................................. ........................................ 

     .....................................................................................................................  
     ....................................................................................... .............................. 
     .....................................................................................................................  
     ................................................................................................. ................... 

3. งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรเป็นกรรมกำรต่ำงๆ เป็นอำจำรย์ ผู้บรรยำย
หรือวิทยำกร 
....................................................................................................................      
.....................................................................................................................  

     .....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  
     .....................................................................................................................  
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1. ผลงำนที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำที่เกิดประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย (ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักเอกสำรอ้ำงอิง)  
ผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อหนังสือ.เล่มที่หรือจ ำนวนเล่ม (ถ้ำมี).ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ำมี).ชื่อชุดหนังสือหรือล ำดับชื่อ (ถ้ำมี).
สถำนที่พิมพ์:ส ำนักพิมพ์. 
1.1  คู่มือกำรปฏิบัติงำน  

1.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.1.3 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.1.4 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2  คู่มือกำรให้บริกำร 
1.2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2.4 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3  คู่มือแนะน ำกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร 
1.3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3.3 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3.4 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4  งำนแปล  
1.4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4.4 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย 

2.1 นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งำนสร้ำงสรรค์ 
2.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.3 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.4 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ส่วนที่ 2  ผลงานที่ขอก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
และการมีส่วนร่วมในผลงาน 
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2.2 หนังสือ 
2.2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2.4 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 งำนวิจัย  
2.3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3.3 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3.4 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 

(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่ง  
                (............................................................)  
         ต ำแหน่ง ............................................................ 
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1. ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (หัวหน้ำหน่วยงำน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์/สถำบัน /คณบดี) 

1. ขอบข่ำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ปริมำณและคุณภำพของงำน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ผลงำนที่เสนอ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       (ลงชื่อ)................................................................ผู้บังคบับัญชำชั้นต้น 
                                             (.................................................................) 

                                      ต ำแหน่ง........................................................... 
         วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ......................... 
 
2. ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำเหนือกว่ำผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (ระดับรองอธิกำรบดี/ผู้ช่วยอธิกำรบดี) 
 

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

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้บังคับบัญชำเหนือของ 

                                      (...........................................................) ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 

                                ต ำแหน่ง............................................................... 

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

ส่วนที่ 3  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
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แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

  เขียนที่      
วันที่    เดือน   พ.ศ.   

 ข้ำพเจ้ำ        ต ำแหน่ง      
ระดับ      สังกัด    ซึ่งขอแต่งตั้งข้ึนด ำรงต ำแหน่ง  
    ระดับ           ขอรับรองว่ำ ในกำรท ำผลงำนทุกประเภท 
 ๑. ข้ำพเจ้ำมีควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำชีพ ไม่น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำเป็นผลงำนของตน และไม่ลอกเลียน
ผลงำนของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น ำผลงำนของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรหรือวิชำชีพ
มำกกว่ำหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท ำให้เข้ำใจผิดว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
 ๒. ข้ำพเจ้ำให้เกียรติและอ้ำงอิงบุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลที่น ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำชีพของ
ตนเองและแสดงหลักฐำนของกำรค้นคว้ำ 
 ๓. ข้ำพเจ้ำไม่ได้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและ
สิทธิมนุษยชน 
 ๔. ผลงำนทำงวิชำชีพของข้ำพเจ้ำได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมำ
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ หรือวิจัย 
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่
ขยำยข้อค้นพบโดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำงวิชำชีพ 
 ๕. ข้ำพเจ้ำได้น ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย 
 ๖. หำกผลงำนมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท ำกำรวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต ำแหน่งจะต้องยื่นหลักฐำน
แสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันที่มีกำรด ำเนินกำร  
 

       ลงชื่อ    (ผู้ขอแต่งตั้ง) 
(    ) 

ต ำแหน่ง     
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แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน เพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
 

1. ระดับที่เสนอขอ  
 ระดับช ำนำญกำร   ระดับเชี่ยวชำญ   ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ 
 

2. ผลงานที่เสนอขอ 

2.1 ชื่อผลงำน ............................................................................................................................. .......... 
2.2 ประเภทผลงำน 
 

  คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 คู่มือกำรให้บริกำร 
 คู่มือแนะน ำกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร 
 งำนวิจัย 
 งำนวิเครำะห์/สังเครำะห์ 

 

  นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งำนสร้ำงสรรค์ 
  หนังสือ 
  งำนแปล 
 บทควำมทำงวิชำกำร 

 

2.3 ชื่อผลงำน/ผู้ร่วมงำน 
 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   
   
   
   

  
 

 (ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่ง 
            (..........................................................) 

            ต ำแหน่ง........................................................... 
          วันที่ .............. เดือน ................... พ.ศ. .......... 

 
                                         (ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ร่วมงำน 

                (..........................................................) 
           วันที่ ............. เดือน .................. พ.ศ. ............. 

                           
        (ลงชื่อ) ...................................................... ผู้รว่มงำน 
                (..........................................................) 

           วันที่ ............ เดือน ................... พ.ศ. ............... 
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แบบแสดงหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน เพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
 

1. ระดับที่เสนอขอ 
 ระดับช ำนำญกำร   ระดับเชี่ยวชำญ   ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ 

2. ผลงานที่เสนอขอ 
2.1 ชื่อผลงาน .............................................................................................................................. 
2.2 ประเภทผลงานและการเผยแพร่ผลงาน 

ประเภทผลงาน การเผยแพร่  
(ลักษณะการเผยแพร่/เผยแพร่ตั้งแต่) 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 

 

 คู่มือกำรให้บริกำร 
 

 

 คู่มือแนะน ำกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร 
 

 

 งำนวิจัย 
 

 

 ผลงำนเชิงวิเครำะห์ 
 

 

 ผลงำนเชิงสังเครำะห์ 
 

 

 นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งำนสร้ำงสรรค์ 
 

 

 หนังสือ 
 

 

 งำนแปล 
 

 

 บทควำมทำงวิชำกำร 
 

 

 
(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่ง 

                (............................................................)  
        ต ำแหน่ง .............................................................. 

                วันที่ ............... เดือน ..................... พ.ศ. .................. 
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แบบประเมินคู่มือการปฏิบัติงาน คูม่ือการใช้บริการ คู่มือแนะน าการใช้ห้องปฏิบัติการ 
 

1. ข้อมูลเบื้องต้น  
1.1 ชื่อเรื่อง  

............................................................................................................ ............................................. 
1.2 กำรน ำไปใช้ในขอบข่ำยของงำน  

........................................................................... .............................................................................. 
1.3 เป็นเจ้ำของผลงำนร้อยละ  

............................................................................................................... .......................................... 
 

2. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ผลกำรพิจำรณำคู่มือกำรปฏิบัติงำน /คู่มือกำรใช้บริกำร/ คู่มือแนะน ำกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร 
 

  ต้องปรับปรุง 
 พอใช้ 
 ดี 
 ดีมำก 
 ดีเด่น 

 
ลงชื่อ ..................................................ผู้ประเมิน 

                 (........................................................) 
    .................../..................../................... 
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แบบประเมินงานวิจัย 
 

1.  ข้อมูลเบื้องต้น  
1.1 งำนวิจัยเรื่อง 

............................................................................................................................. ........................ 
1.2 กำรน ำไปใช้ในขอบข่ำยของงำน 

................................................................. .......................................................................... .......... 
1.3 เป็นเจ้ำของผลงำนร้อยละ 

............................................................................................................................. ........................ 
 

2. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ผลกำรพิจำรณำงำนวิจัย  
 

  ต้องปรับปรุง 
 พอใช้ 
 ดี 
 ดีมำก 
 ดีเด่น 

 
ลงชื่อ ..................................................ผู้ประเมิน 
      (........................................................) 
     .................../..................../................... 
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แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์ 
 

4.  ข้อมูลเบื้องต้น  
1.4 ผลงำนเชิงวิเครำะห์/สังเครำะห์ เรื่อง 

............................................................................................................................. ........................ 
1.5 กำรน ำไปใช้ในขอบข่ำยของงำน 

................................................................................ ........................................................... .......... 
1.6 เป็นเจ้ำของผลงำนร้อยละ 

............................................................................................................................. ........................ 
 

5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ผลกำรพิจำรณำ  
 

  ต้องปรับปรุง 
 พอใช้ 
 ดี 
 ดีมำก 
 ดีเด่น 

 
ลงชื่อ ..................................................ผู้ประเมิน 
      (........................................................) 
     .................../..................../................... 
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แบบประเมินนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
 

1. ข้อมูลเบื้องต้น  

1.1  ชื่อผลงำน  
...................................................................................................... ................................................... 

1.2  กำรน ำไปใช้ในขอบข่ำยของงำน  
........................................................ ................................................................................................. 

1.3  เป็นเจ้ำของผลงำนร้อยละ  
...................................................................... ................................................................................... 
 

2. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ผลกำรพิจำรณำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
 

  ต้องปรับปรุง 
 พอใช้ 
 ดี 
 ดีมำก 
 ดีเด่น 

 
ลงชื่อ ..................................................ผู้ประเมิน 

 (........................................................)                       
.................../..................../................... 
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แบบประเมินหนังสือ 
 

1. ข้อมูลเบื้องต้น  
1.1 หนังสือ เรื่อง  

..................................................................................................... .................................................... 
1.2 กำรน ำไปใช้ในขอบข่ำยของงำน 

........................................................................................................ ................................................ 
1.3 เป็นเจ้ำของผลงำนร้อยละ

................................................................................. ....................................................................... 
 

2. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ผลกำรพิจำรณำงำนหนังสือ 
 

  ต้องปรับปรุง 
 พอใช้ 
 ดี 
 ดีมำก 
 ดีเด่น 

 
ลงชื่อ ..................................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 
     .................../..................../................... 
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แบบประเมินงานแปล 
 

1. ข้อมูลเบื้องต้น  
1.1 งำนแปล เรื่อง  

............................................................................................................................. ............................ 
1.2 กำรน ำไปใช้ในขอบข่ำยของงำน  

........................................................................... .............................................................................. 
1.3 เป็นเจ้ำของผลงำนร้อยละ  

............................................................................................................................. ............................ 
 

2. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ผลกำรพิจำรณำงำนแปล 
 

  ต้องปรับปรุง 
 พอใช้ 
 ดี 
 ดีมำก 
 ดีเด่น 

 
ลงชื่อ ..................................................ผู้ประเมิน 

                 (........................................................) 
                .................../..................../................... 
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แบบประเมินบทความทางวิชาการ 
 

4. ข้อมูลเบื้องต้น  
1.4 บทควำมทำงวิชำกำร เรื่อง  

............................................................................................................................. ............................ 
1.5 กำรน ำไปใช้ในขอบข่ำยของงำน  

........................................................................... .............................................................................. 
1.6 เป็นเจ้ำของผลงำนร้อยละ  

............................................................................................................................. ............................ 
 

5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ผลกำรพิจำรณำ 
 

  ต้องปรับปรุง 
 พอใช้ 
 ดี 
 ดีมำก 
 ดีเด่น 

 
ลงชื่อ ..................................................ผู้ประเมิน 

                 (........................................................) 
                .................../..................../................... 

 
 
 
 
 

 


