
 
 
 
 

 
ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
ประเภทสายสนับสนุน 

ประจ าปีการประเมิน พ.ศ. 2565 
----------------------- 

 
เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานในสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดยความเห็นชอบของที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ครั้งที่ 54 (5/2564) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประเภท
สายสนับสนุน ประจ าปีการประเมิน พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ 1 กรกฏาคม 2564) ตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แนบท้ายประกาศนี้  
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่รอบการประเมินปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่        พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
         (ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์) 
          ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
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ข้อก ำหนดมำตรฐำนภำระงำนและเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน  
เริ่มปกีำรประเมิน พ.ศ. 2565 

 

ค ำแนะน ำ : บุคลำกรควรศึกษำเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ อย่ำงละเอียดก่อนท ำ PA กับทำงสถำบันฯ  
รอบกำรประเมิน :  ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม  

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 
 
กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน  : 

พนักงานมหาวิทยาลัย : 1 ครั้ง/รอบการประเมิน จัดส่งภายในเดือน 10 มิถุนายน  
 ข้าราชการและลูกจ้าง : 2 ครั้ง/รอบการประเมิน ดังนี้ 
         ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน  
         ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 
 

กำรปรับสัดส่วน PA  
ภายในวันที่ 24 กันยายน โดยปรับได้เฉพาะสัดส่วนของภาระงาน กรณีขอปรับเป็น PA พิเศษ จะต้องได้รับมอบหมายภาระงานพิเศษจากสถาบัน 

 

ระดับคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 
 

ระดับผลกำรประเมิน คะแนน 
ดีเด่น 1 95–100 
ดีเด่น 2 90–94.9 
ดีมาก 1 85–89.9 
ดีมาก 2 80.0–84.9 

ดี 70.0–79.9 
พอใช้ 60.0–69.9 

ปรับปรุง น้อยกว่า 60 
ผลการประเมินสถาบันฯ จะเก็บไว้ 5 ปี เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการประเมินในปีถัด ๆ ไป 

 



หน้า 2 / 9 

 
 
 

สัดส่วนองค์ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรประเมินสมรรถนะ 
 

คะแนนผลกำรประเมิน (ค่ำน  ำหนัก) 
Performance Competency 

ผลกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์ กำรบรรลุตัวชี วัดของต้นสังกัด 
70 10 20 

ผลการปฎิบัติงานตามเกณฑ ์ประกอบด้วย การประเมินภาระงานงานประจ า งานเชิงพัฒนา งานเพื่อส่วนรวม 
การบรรลุตัวชี้วัดของต้นสังกัด ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการให้บุคลากรมาร่วมกันปฏิบัติงาน โดยวัดจากผลลัพธ์การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 
Competency คือ Core competency  

 
เอกสำรที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PE) 

2. แบบประเมินสมรรถนะหลัก (CC) 

3. แบบประเมินสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) : ใช้ส าหรับเพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า 3 / 9 

เกณฑม์ำตรฐำนกำรประเมิน สัดส่วนกำรก ำหนดภำระงำนที่ปฏิบัติ (100%) 
 

บุคลำกรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญำตรีขึ นไป 
ค่ำ

น  ำหนัก 
บุคลำกรที่มีคุณวุฒิต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี 

ค่ำ
น  ำหนัก 

1 งำนประจ ำ  50-80% 1 งำนประจ ำ  80-95% 
1.1) ภาระงานท่ีก าหนดไว้ในค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) และ/หรือ ภาระ

งานท่ีรับผิดชอบหรือตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือ  
1.1) ภาระงานท่ีก าหนดไว้ในค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และ/หรือ ภาระ

งานท่ีรับผิดชอบหรือตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือ  
 

1.2) ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา เช่น การมอบหมาย
เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน การมอบหมายงานโครงการ การขยายขอบเขต
งาน การเพิ่มพูนทักษะความช านาญ การเข้าร่วมอบรมทั้งภายในสถาบัน และนอก
สถาบัน) หรือ 

1.2) ภาระงานท่ีไดร้ับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบญัชา เช่น การมอบหมาย
เพิ่มเตมิเพื่อการพัฒนาคณุภาพงาน การมอบหมายงานโครงการ การขยายขอบเขต
งาน การเพิ่มพูนทักษะความช านาญ การเข้าร่วมอบรมทั้งภายในสถาบัน และนอก
สถาบัน) หรือ 

1.3) ภาระงานท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบตัิการ (Action plan)  1.3) ภาระงานท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบตัิการ (Action plan) 
  

2 งำนเชิงพัฒนำ  5-45% 2 งำนเชิงพัฒนำ  0-10% 
3 งำนเพ่ือส่วนรวม  

ต้องท าท้ัง 2 ข้อ ต่อ 1 ปีการประเมิน   
5-15% 3 งำนเพ่ือส่วนรวม  

ต้องท าท้ัง 2 ข้อ ต่อ 1 ปีการประเมิน   
5-15% 

3.1) งาน/กิจกรรมเพื่อส่วนรวม (ต่อ 1 ปีการประเมิน) (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 3.1) งาน/กิจกรรมเพื่อส่วนรวม (ต่อ 1 ปีการประเมิน) (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 
3.2) การส่งแบบสอบถามกลางของสถาบันฯ และของมหาวิทยาลัยฯ (ต่อ 1 ปีการ

ประเมิน) (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
3.2) การส่งแบบสอบถามกลางของสถาบันฯ และของมหาวิทยาลัยฯ (ต่อ 1 ปีการ

ประเมิน) (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

หมำยเหตุ 
 กรณีที่ท่านได้รับมอบหมายให้จัดท าโครงกำรพิเศษ หรือโครงกำรเฉพำะกิจ จำกสถำบันฯ ที่นอกเหนือจากงานประจ า หรืองานตาม JD หรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (ทั้งใน ลักษณะรายบุคคลหรือกลุ่มงาน) 

ขอให้ระบุรายละเอียดลงใน PE พร้อมแนบเอกสารประกอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานในการพิจารณา เพิ่มเป็น คะแนนพิเศษ 

 การก าหนดค่าน้ าหนักของงานเชิงพัฒนา 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี ให้ก าหนดค่าน้ าหนักงานเชิงพัฒนา 0-45% 
บุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 3 – 10 ปี ให้ก าหนดค่าน้ าหนักงานเชิงพัฒนา 5 - 45% 
บุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่ปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป ให้ก าหนดค่าน้ าหนักงานเชิงพัฒนา 10 – 45% 
บุคลากรที่มีต าแหน่งช านาญการพิเศษข้ึนไป ให้ก าหนดค่าน้ าหนักงานเชิงพัฒนา ให้ก าหนดค่าน้ าหนักงานเชิงพัฒนา 15 – 45% 

 กรณีที่ประสงค์จะขอทุนวิจัย ในลักษณะหัวหน้าโครงการ ต้องท า PA พิเศษ กับทางสถาบันฯ 
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ตัวชี วัดควำมส ำเร็จของงำน และกำรให้คะแนนตำมตัวชี วัด ส ำหรับภำระงำนประจ ำ  
 

มิติตัวชี วัด (ปริมำณ/
คุณภำพ/เวลำ/ควำม
คุ้มค่ำ/ควำมพึงพอใจ) 

ชื่อตัวชี วัด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ผลลัพธ์สูงกว่ำ
มำตรฐำน/เป้ำหมำย 

มำก 

ผลลัพธ์ได้ตำม
เป้ำหมำย/ตำม

มำตรฐำน 

ผลลัพธ์ได้ใกล้เคียง
เป้ำหมำย/มำตรฐำน 

ผลลัพธ์ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย/มำตรฐำน 

ไม่มีผลลัพธ์ หรือผลลัพธ์
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย/

มำตรฐำนมำก 
(9-10คะแนน) (7-8 คะแนน) (5-6 คะแนน) (3-4 คะแนน) (0-2 คะแนน) 

ปริมำณ 
 

จ ำนวนงำน/จ ำนวนชิ น จ ำนวนงำน/จ ำนวนชิ นงำนทั งหมดในต ำแหน่งหรืองำนที่รับผิดชอบตำมที่ตกลงกับหัวหน้ำงำนใน PA 

คุณภำพ  ความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน (ความถี่ต่อ
จ านวนปริมาณงานหลักท้ังหมด)  

95-100% 
 

85-94% 
 

75-84% 65-74% 
 

ต่ ากว่า 65% 

เวลำ / ควำมรวดเร็ว ความรวดเร็ว ความทันเวลาที่ก าหนด  งานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่
ก าหนดมากกว่า 1 วัน 

งานแล้วเสร็จก่อน
เวลาที่ก าหนด 1 วัน 

งานแล้วเสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด  

งานแล้วเสร็จช้ากว่าท่ี
ก าหนด 1 วัน 

งานแล้วเสร็จช้ากว่าท่ี
ก าหนดมากกว่า 1 วัน 

ควำมคุ้มค่ำ 
 

ประหยดัเงิน-ทรัพยากรของงาน/โครงการ/
กิจกรรม ต่อ 1 ช้ินงาน 

ประหยดัทรัพยากร 
มากกว่า 15%  

ประหยดัทรัพยากร
15%  

ประหยดัทรัพยากร 
10%  

ประหยดัทรัพยากร
5%  

ประหยดัทรัพยากร  
น้อยกว่า 5% 

ควำมพึงพอใจ (งำน) ผลการประเมินความพึงพอใจ (โดยใช้
แบบสอบถาม) (5, 4, 3, 2, 1) 

ความพึงพอใจ มากกว่า 
80% 

ความพึงพอใจ  
76-80% 

ความพึงพอใจ  
71-75% 

ความพึงพอใจ  
66-70% 

ความพึงพอใจ  
น้อยกว่า 65% 
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ตัวชี วัดควำมส ำเร็จของงำน และกำรให้คะแนนตำมตัวชี วัด ส ำหรับภำระงำนเชิงพัฒนำ   
 

รำยกำรประเมิน ปริมำณ (10 คะแนน) คุณภำพ (10 คะแนน) เอกสำร/หลักฐำนที่ (ควร) แสดง 
1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ* 

 

First หรือ Corresponding author ให้ 10 คะแนน 
Co author ให้ 8 คะแนน 
มีชื่ออยู่ใน Acknowledgment ให้ 5 คะแนน  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 10 คะแนน  
วารสารทางวิชาการระดับชาติ 8 คะแนน 
(ต้องตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ที่ กพอ. ยอมรับ) 

- เป็นผลงานตีพิมพ์ท่ีมเีลขหนา้แลว้ 
ส าหรับผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ให้
น ามาใช้เป็นผลงานการประเมินไดภ้ายในเวลา 
2 ปี  

2. Proceeding ในการประชุม
วิชาการ* 

First author ให้ 8 คะแนน 
Co author ให้ 5 คะแนน 
มีชื่ออยู่ใน Acknowledgment ให้ 3 คะแนน 
 

ระดับนานาชาติ 10 คะแนน 
ระดับชาติ 8 คะแนน 
 

- เอกสารที่มีช่ือผู้รบัการประเมิน 

3. สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
สิทธิบัตร* 

สิทธิบัตร ผู้ประดิษฐ์ท่ีมีเปอรเ์ซ็นต ์Contribution สูงสุด ได้ 10 
คะแนน นอกจากน้ัน ได้คนละ 6 คะแนน 
อนุสิทธิบัตร ผู้ประดิษฐ์ท่ีมีเปอรเ์ซน็ต์ Contribution สูงสุด ได้ 
8 คะแนน นอกจากน้ัน ได้คนละ 4 คะแนน 

- ยื่นจด ให้ 5 คะแนน  
ประกาศโฆษณา 8 คะแนน 
- ได้รับสิทธิหรือมีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 

คะแนน 
- อื่น ๆ พิจารณาตามประโยชน์ที่มีต่อสังคม และ 

วงวิชาการ 

 

4. ทุนวิจัย* ภายนอกมหาวิทยาลัย 5 คะแนน 
ภายในมหาวิทยาลัย 3 คะแนน 

ผู้ร่วมโครงการ 3 คะแนน 
 

- เอกสารทุนวิจัยที่มีช่ือผูร้ับการประเมินแสดง
อยู่ในเอกสาร 

5. วิทยากรรับเชิญ (Invited 
speaker), การน าเสนอผลงาน และ
บทคัดย่อ (Abstract) ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิ
 

1. วิทยากรรับเชิญ (Invited speaker) ในการประชุมวิชาการ 
ฝึกอบรม  
- ระดับนานาชาติ 10 คะแนน 
- ระดับชาติ 8 คะแนน 
2. การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation)  
- ระดับนานาชาติ 8 คะแนน 
- ระดับชาติ 6 คะแนน 

 
 
ระดับนานาชาติ  10 คะแนน 
ระดับชาติ 8 คะแนน 
 
ระดับนานาชาติ 8 คะแนน 
ระดับชาติ 6 คะแนน 

- เอกสารประกอบการขออนุมัตติวับุคคล 
พร้อมเอกสารบทคัดย่อในรูปแบบ MU 
Abstract 

 3. การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)  
- ระดับนานาชาติ 5 คะแนน 
- ระดับชาติ 3 คะแนน 

 
ระดับนานาชาติ 5 คะแนน 
ระดับชาติ 3 คะแนน 
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รำยกำรประเมิน ปริมำณ (10 คะแนน) คุณภำพ (10 คะแนน) เอกสำร/หลักฐำนที่ (ควร) แสดง 
6. ผลงานวิชาการ และ R2R  
 

- หนังสือ หรือ ต ารา* (คะแนนต่อช้ิน) 
40 หน้าขึ้นไป ได้ 10 คะแนน 
ต่ ากว่า 40 หน้า ให้คิดตามเปอร์เซน็ต์ 

พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานเชิง
พัฒนาฯ ของสถาบันฯ 
1. ความถูกต้องทางวิชาการ 
2. ความถูกต้องของภาษา/รูปแบบ 
3. ความแพร่หลายของหนังสือ 

 

- คู่มือปฏิบัติงาน  
        ก. เป็นผู้เขียนคนเดยีว ได้ 8 คะแนน 
        ข. เป็นผู้เขียนเป็นกลุม่ ไดค้นละ 5 คะแนน 
- งานวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์  
        ก. เป็นผู้วิจัยหลัก ได้ 10 คะแนน 
        ข. เป็นผู้วิจัยร่วม ได้ 8 คะแนน 
- บทความทางวิชาการ 6 คะแนน (ให้คิดตามสดัส่วน) 
- งานแปล 6 คะแนน (ให้คิดตามสดัส่วน) 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 4 คะแนน (ให้คิดตามสัดส่วน) 
- งานผลิตสื่อทางวิชาการ 8 คะแนน (ให้คิดตามสดัส่วน) 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (ให้คิดตามสัดส่วน)  
 (สามารถน ามาใช้ยื่นประเมินได้อกีถ้ามีการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 
20%) 
 

พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานเชิง
พัฒนาฯ ของสถาบันฯ 
1. ความถูกต้องและประโยชน์เชิงวิชาการ 
2. ความคิดริเริ่มและความน่าสนใจของสื่อ 
3. ความแพร่หลายของการน าไปใช้ 
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ตัวชี วัดควำมส ำเร็จของงำน และกำรให้คะแนนตำมตัวชี วัด ส ำหรับภำระงำนเพ่ือส่วนรวม  
 

รำยกำรประเมิน ปริมำณ ( 20 คะแนน) เอกสำร/หลักฐำนที่ (ควร) แสดง 

1. เข้าร่วมกิจกรรมในระดับสถาบนัฯ  
และระดับมหาวิทยาลยั 
 

- เข้าร่วมกิจกรรมไมต่่ ากว่า 5 ครั้ง 10 คะแนน 
- เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 5 ครั้ง 5 คะแนน 

 

- กรณีกิจกรรมระดับสถาบันฯ หลกัฐานการเข้าร่วมจะอยู่ท่ีส่วนกลางสถาบันฯ 
- กรณีกิจกรรมระดับมหาวิทยาลยั ขอให้แนบหลักฐานประกอบด้วย 

2. การส่งแบบสอบถามกลางของสถาบันฯ และของ
มหาวิทยาลยั (ทั้งแบบเอกสาร และระบบประเมิน
ออนไลน์) 
 

ส่งแบบสอบถามกลางของสถาบันฯ และของมหาวิทยาลัย (ทั้งแบบ
เอกสาร และระบบประเมินออนไลน์) คิดตามสัดส่วนของการตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดต่อ 1 ปีการประเมิน 

1. กรณีเป็นแบบสอบถามเป็นเอกสารของสถาบันฯ ให้ผู้รับผิดชอบในการท า
แบบสอบถามด าเนินการสรุปรายช่ือผู้ส่งแบบประเมินแตล่ะครั้ง ส่งให้คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
2. กรณีตอบแบบสอบถามออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ถ่ายภาพหน้าจอ (หน้าแรกของแบบสอบถาม และหน้าสดุท้ายก่อนสง่แบบสอบถาม) 
เอาไว้เป็นหลักฐานประกอบการประเมิน 
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ค ำอธิบำย  

1. งานประจ า หมายถึง งานที่ก าหนดไว้ในค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และ/หรือ งานที่รับผิดชอบหรือตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ/หรือ 

งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา เช่น การมอบหมายเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพงาน การมอบหมายงานโครงการ การขยายขอบเขตงาน การเพ่ิมพูนทักษะ

ความช านาญ การเข้าร่วมอบรมท้ังภายในสถาบัน และนอกสถาบัน) และ/หรือ งานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ (Action plan)  

2. งานเชิงพัฒนา หมายถึง การจัดท าผลงานประเภทต่าง ๆ /การด าเนินงานที่เป็นประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือสถาบัน ที่สอดคล้อง

กับต าแหน่งงานของตนเอง 

3. งานเพ่ือส่วนรวม เช่น งานพิธีการ หรืองานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และ/หรือหน่วยงาน 

กำรพิจำรณำผลงำนเชิงพัฒนำ 

 1. Proceedings 
 - Proceedings ในการประชุมวิชาการของสมาคมทางวิชาชีพหรือทางวิชาการ เช่นการประชุมวิชาการ วทท. และ Biochemistry and Molecular Biology meeting 
 -  Abstract ในการประชุมวิชาการไม่นับรวมเป็น proceedings แต่ให้ใช้เป็นการเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ  
  2. สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

1. ให้น ามาใช้เป็นผลงานการประเมินได้ภายในเวลา 2 ปี หลังจากวันที่ยื่นขอจด หรือวันที่ได้รับสิทธิหรือมีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
2. ถ้าสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรใดที่ยื่นจดแล้วมีการน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิ หรือได้รับรางวัลให้ยื่นเป็นผลงานซ้ าได้อีก  

 3. หนังสือ หรือ ต ำรำ 
1. ถ้ามีผู้เขียนหรือผู้ร่วมงานมากกว่า 1 คนให้ระบุเปอร์เซนต์สัดส่วนของการมีส่วนร่วม หากไม่ระบุจะหารด้วยจ านวนผู้เขียนหรือผู้ร่วมงานทั้งหมดในสัดส่วนที่เท่ากัน 
2. หากเป็นงานเดิมปรับปรุงขึ้นใหม่ เนื้องานที่ปรับปรุงจะต้องไม่ต่ ากว่า 20% (กรุณาส่งผลงานเก่าและใหม่ พร้อมระบุส่วนที่ปรับปรุงมาให้เปรียบเทียบด้วย) โปรดระบุ

เปอร์เซนต์การปรับปรุงมาในฟอร์มประเมิน 
4. ทุนวิจัย 

1. จะต้องแจ้งให้ทางสถาบันรับทราบและเห็นชอบก่อนยื่นขอทุนวิจัย 
2. ต้องระบุในโครงการวิจัยว่าผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่อ้างอิงอยู่ในฐานข้อมูลสากล เช่น Web of Science และ PubMed 

เป็นต้น  
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5. ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร 

1. ผลงานตีพิมพ์ต้องไม่เป็นผลงานที่เป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ 
2. ต้องระบุสังกัดของผู้เขียนโดยมีชื่อสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมกุลและมหาวิทยาลัยมหิดล (Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University) ในผลงานตีพิมพ์  

 6. งำนวิเครำะห์  
    ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ 
 7. งำนสังเครำะห์ 
   ผลงานที่รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ หรือองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้น เพ่ือให้เกิด

แนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในเรื่องนั้น ๆ 
 8. คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

  เป็นเอกสารแสดงกระบวนการท างานตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงาน มีกฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน มีแนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องใช้ปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

 9. บทควำมทำงวิชำกำร 
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องอธิบาย หรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน และมีการก าหนดประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ จนสา มารถสรุปผลการ

วิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน 
 

 


