
แบบสรุปผลการประเมนิตามเกณฑ์ที่คู่มอืการประเมินกำหนด 
1. ชื่อ-สกุลผู้สมัครเข้ารับการประเมิน..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา  นิลอรุณ...เลขประจำตัวประชาชน  1  8599  00066  12  1 

ส่วนที่ 2 รายการหน่วยสมรรถนะท่ีทำการเทียบโอนประสบการณ์   
หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจำนวนทั้งหมด 12 หน่วย ประกอบด้วย 
หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0000ปฏิบัติตาม 00001    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
จรรยาบรรณนักวิจัย รู้และเข้าใจจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
      
      
 00002    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 อย่างเคร่งครัด     
      
      
0011 ศึกษาปัญหาและ 00111   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ความสำคัญของการวิจัย เสนอประเด็นปัญหาวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00112   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เขียนวัตถุประสงค์ได้ตรงตาม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ปัญหาการวิจัย     
      



2 
 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0111 หาแหล่งโจทย์ 01111    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วิจัยในการสร้างและ ระบุแหล่งที่มาของการกำหนด ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
พัฒนาความรู้เชิงวิชาการ โจทย์วิจัย     
      
 01112    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 คัดกรองข้อมูลจากแหล่งท่ีมา ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อกำหนดโจทย์วิจัย     
      
      
0012 กำหนดแหล่งข้อมูล 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสวงหาความรู้/ข้อมูลได้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00122   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 กำหนดแหล่งข้อมูลได้ถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ตามงานวิจัย     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0021 ทบทวน 00211 สืบค้นข้อมูล   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วรรณกรรมและงานวิจัย   ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
ที่เกี่ยวข้อง       
      
      
      
 00212    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
      
      
      
 00123   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เรียบเรียงข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0022  จัดทำเครื่องมือ 00221    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
       
      
      
      
 00222    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
      
      
  00223   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ตรวจสอบความถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ของข้อมูลในภาคสนาม     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0032 สรุปและอภิปรายผล 00321    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
การวิจัยและพัฒนา อภิปรายผลการวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
        
      
 00322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  จัดทำข้อเสนอแนะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
0041 จัดทำผลงานวิจัย 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ในรูปแบบท่ีพร้อมสำหรับ เขียนผลงานวิจัยตามผล  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
การเผยแพร่ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้     
      
 00412   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 พัฒนาบทความวิชาการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อเผยแพร่ตามสาธารณะ     
      
      

 

 



6 
หน่วยสมรรถนะอาชีพ 4 หน่วย 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0042 เผยแพร่ผลงานวิจัย 00421    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สู่ผู้ใช้ประโยชน์ ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
  วารสารระดับชาติ/นานาชาติ     
      
      
      
 00422   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  เสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
  และเครือข่ายเพื่อสร้างการ     
 รับรู้     
      
      
      
 00423   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อ  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 นำไปใช้ประโยชน์     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0225 ทดสอบผลิตภัณฑ์  02251    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
บริการหรือนวัตกรรม สรุปผลการวิจัยและผลการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
 ภาคสนาม(Field Test) พัฒนาผลิตภัณฑ์     
      
      
 02252   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถอดองค์ความรู้ นวัตกรรม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
0232 ถ่ายทอด ผลิตภัณฑ์ 02321   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
หรือบริการ นวัตกรรมสู่ เสนอนวัตกรรมสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ และเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้     
       
      
 02322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ประโยชน์     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0233 พัฒนาต่อยอด  02331    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ขยายผลผลิตภัณฑ์ บริการ พัฒนานโยบาย แผน และ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
หรือนวัตกรรม  ยุทธศาสตร์     
(Industrial Scale)      
      
 02332 ศึกษา พัฒนา และ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ปรับปรุงตามบริบทของสังคม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
  02333   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
   พัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
        
       
      
 02334 ติดตามความ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ความต้องการของผู้มีส่วนได้     
 ส่วนเสีย เพื่อปรับเปลี่ยนหรือ     
 พัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการ     
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สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ ์
 

สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ์ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 
 สาขาการวิจัยและพัฒนา 
 อาชีพนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 8 
  
เจ้าหน้าที่สอบ 1         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
 ลงช่ือ.............................................................................. 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  พรสุริยา) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 2         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
   ลงช่ือ.............................................................................. 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  พลับพลึง) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 3         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
  ลงช่ือ ................................................................................... 
      ( ดร.ณพสร  สวัสดิบุญญา ) 
 วันที่.................เดือน..................................พ.ศ..................... จัดสอบ/ประเมิน 
หมายเหตุ ผลการตัดสินของเจ้าหน้าที่สอบต้อง “ผ่าน” อย่างเป็นเอกฉันท์ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินสมรรถนะ 



แบบสรุปผลการประเมนิตามเกณฑ์ที่คู่มอืการประเมินกำหนด 
2. ชื่อ-สกุลผู้สมัครเข้ารับการประเมิน..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกณรงค์ วรสีหะ...เลขประจำตัวประชาชน   3  1005 01337  53  2 

ส่วนที่ 2 รายการหน่วยสมรรถนะท่ีทำการเทียบโอนประสบการณ์   
หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจำนวนทั้งหมด 12 หน่วย ประกอบด้วย 
หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0000ปฏิบัติตาม 00001    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
จรรยาบรรณนักวิจัย รู้และเข้าใจจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
      
      
 00002    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 อย่างเคร่งครัด     
      
      
0011 ศึกษาปัญหาและ 00111   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ความสำคัญของการวิจัย เสนอประเด็นปัญหาวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00112   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เขียนวัตถุประสงค์ได้ตรงตาม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ปัญหาการวิจัย     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0111 หาแหล่งโจทย์ 01111    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วิจัยในการสร้างและ ระบุแหล่งที่มาของการกำหนด ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
พัฒนาความรู้เชิงวิชาการ โจทย์วิจัย     
      
 01112    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 คัดกรองข้อมูลจากแหล่งท่ีมา ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อกำหนดโจทย์วิจัย     
      
      
0012 กำหนดแหล่งข้อมูล 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสวงหาความรู้/ข้อมูลได้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00122   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 กำหนดแหล่งข้อมูลได้ถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ตามงานวิจัย     
      
      

 
 



3 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0021 ทบทวน 00211 สืบค้นข้อมูล   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วรรณกรรมและงานวิจัย   ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
ที่เกี่ยวข้อง       
      
      
      
 00212    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
      
      
      
 00123   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เรียบเรียงข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
      
      
      

 



4 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0022  จัดทำเครื่องมือ 00221    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
       
      
      
      
 00222    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
      
      
  00223   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ตรวจสอบความถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ของข้อมูลในภาคสนาม     
      
      
      
      

 



5 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0032 สรุปและอภิปรายผล 00321    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
การวิจัยและพัฒนา อภิปรายผลการวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
        
      
 00322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  จัดทำข้อเสนอแนะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
0041 จัดทำผลงานวิจัย 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ในรูปแบบท่ีพร้อมสำหรับ เขียนผลงานวิจัยตามผล  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
การเผยแพร่ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้     
      
 00412   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 พัฒนาบทความวิชาการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อเผยแพร่ตามสาธารณะ     
      
      

 

 



6 
หน่วยสมรรถนะอาชีพ 4 หน่วย 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0042 เผยแพร่ผลงานวิจัย 00421    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สู่ผู้ใช้ประโยชน์ ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
  วารสารระดับชาติ/นานาชาติ     
      
      
      
 00422   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  เสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
  และเครือข่ายเพื่อสร้างการ     
 รับรู้     
      
      
      
 00423   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อ  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 นำไปใช้ประโยชน์     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0225 ทดสอบผลิตภัณฑ์  02251    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
บริการหรือนวัตกรรม สรุปผลการวิจัยและผลการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
 ภาคสนาม(Field Test) พัฒนาผลิตภัณฑ์     
      
      
 02252   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถอดองค์ความรู้ นวัตกรรม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
0232 ถ่ายทอด ผลิตภัณฑ์ 02321   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
หรือบริการ นวัตกรรมสู่ เสนอนวัตกรรมสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ และเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้     
       
      
 02322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ประโยชน์     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0233 พัฒนาต่อยอด  02331    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ขยายผลผลิตภัณฑ์ บริการ พัฒนานโยบาย แผน และ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
หรือนวัตกรรม  ยุทธศาสตร์     
(Industrial Scale)      
      
 02332 ศึกษา พัฒนา และ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ปรับปรุงตามบริบทของสังคม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
  02333   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
   พัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
        
       
      
 02334 ติดตามความ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ความต้องการของผู้มีส่วนได้     
 ส่วนเสีย เพื่อปรับเปลี่ยนหรือ     
 พัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการ     
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สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ ์
 

สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ์ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 
 สาขาการวิจัยและพัฒนา 
 อาชีพนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 8 
  
เจ้าหน้าที่สอบ 1         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
 ลงช่ือ.............................................................................. 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  พรสุริยา) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 2         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
   ลงช่ือ.............................................................................. 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  พลับพลึง) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 3         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
   ลงช่ือ ........................................................................... 
      ( ดร.ณพสร  สวัสดิบุญญา ) 
 วันที่.................เดือน..................................พ.ศ..................... จัดสอบ/ประเมิน 
หมายเหตุ ผลการตัดสินของเจ้าหน้าที่สอบต้อง “ผ่าน” อย่างเป็นเอกฉันท์ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินสมรรถนะ 



แบบสรุปผลการประเมนิตามเกณฑ์ที่คู่มอืการประเมินกำหนด 
3. ชื่อ-สกุลผู้สมัครเข้ารับการประเมิน........อาจารย ์วรีญา  คลังแสง ............เลขประจำตัวประชาชน   1  1999  00081  29  1 

ส่วนที่ 2 รายการหน่วยสมรรถนะท่ีทำการเทียบโอนประสบการณ์   
หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจำนวนทั้งหมด 12 หน่วย ประกอบด้วย 
หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0000ปฏิบัติตาม 00001    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
จรรยาบรรณนักวิจัย รู้และเข้าใจจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
      
      
 00002    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 อย่างเคร่งครัด     
      
      
0011 ศึกษาปัญหาและ 00111   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ความสำคัญของการวิจัย เสนอประเด็นปัญหาวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00112   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เขียนวัตถุประสงค์ได้ตรงตาม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ปัญหาการวิจัย     
      



2 
 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0111 หาแหล่งโจทย์ 01111    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วิจัยในการสร้างและ ระบุแหล่งที่มาของการกำหนด ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
พัฒนาความรู้เชิงวิชาการ โจทย์วิจัย     
      
 01112    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 คัดกรองข้อมูลจากแหล่งท่ีมา ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อกำหนดโจทย์วิจัย     
      
      
0012 กำหนดแหล่งข้อมูล 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสวงหาความรู้/ข้อมูลได้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00122   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 กำหนดแหล่งข้อมูลได้ถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ตามงานวิจัย     
      
      

 
 



3 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0021 ทบทวน 00211 สืบค้นข้อมูล   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วรรณกรรมและงานวิจัย   ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
ที่เกี่ยวข้อง       
      
      
      
 00212    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
      
      
      
 00123   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เรียบเรียงข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
      
      
      

 



4 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0022  จัดทำเครื่องมือ 00221    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
       
      
      
      
 00222    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
      
      
  00223   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ตรวจสอบความถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ของข้อมูลในภาคสนาม     
      
      
      
      

 



5 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0032 สรุปและอภิปรายผล 00321    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
การวิจัยและพัฒนา อภิปรายผลการวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
        
      
 00322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  จัดทำข้อเสนอแนะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
0041 จัดทำผลงานวิจัย 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ในรูปแบบท่ีพร้อมสำหรับ เขียนผลงานวิจัยตามผล  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
การเผยแพร่ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้     
      
 00412   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 พัฒนาบทความวิชาการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อเผยแพร่ตามสาธารณะ     
      
      

 

 



6 
หน่วยสมรรถนะอาชีพ 4 หน่วย 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0042 เผยแพร่ผลงานวิจัย 00421    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สู่ผู้ใช้ประโยชน์ ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
  วารสารระดับชาติ/นานาชาติ     
      
      
      
 00422   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  เสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
  และเครือข่ายเพื่อสร้างการ     
 รับรู้     
      
      
      
 00423   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อ  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 นำไปใช้ประโยชน์     
      
      
      
      



7 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0225 ทดสอบผลิตภัณฑ์  02251    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
บริการหรือนวัตกรรม สรุปผลการวิจัยและผลการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
 ภาคสนาม(Field Test) พัฒนาผลิตภัณฑ์     
      
      
 02252   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถอดองค์ความรู้ นวัตกรรม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
0232 ถ่ายทอด ผลิตภัณฑ์ 02321   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
หรือบริการ นวัตกรรมสู่ เสนอนวัตกรรมสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ และเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้     
       
      
 02322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ประโยชน์     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0233 พัฒนาต่อยอด  02331    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ขยายผลผลิตภัณฑ์ บริการ พัฒนานโยบาย แผน และ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
หรือนวัตกรรม  ยุทธศาสตร์     
(Industrial Scale)      
      
 02332 ศึกษา พัฒนา และ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ปรับปรุงตามบริบทของสังคม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
  02333   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
   พัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
        
       
      
 02334 ติดตามความ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ความต้องการของผู้มีส่วนได้     
 ส่วนเสีย เพื่อปรับเปลี่ยนหรือ     
 พัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการ     
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สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ ์
 

สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ์ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 
 สาขาการวิจัยและพัฒนา 
 อาชีพนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 8 
  
เจ้าหน้าที่สอบ 1         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
 ลงช่ือ..................................... ......................................... 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  พรสุริยา) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 2         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
   ลงช่ือ.............................................................................. 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  พลับพลึง) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 3         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
   ลงช่ือ ........................................................................... 
      ( ดร.ณพสร  สวัสดิบุญญา ) 
 วันที่.................เดือน..................................พ.ศ..................... จัดสอบ/ประเมิน 
หมายเหตุ ผลการตัดสินของเจ้าหน้าที่สอบต้อง “ผ่าน” อย่างเป็นเอกฉันท์ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินสมรรถนะ 



แบบสรุปผลการประเมนิตามเกณฑ์ที่คู่มอืการประเมินกำหนด 
4. ชื่อ-สกุลผู้สมัครเข้ารับการประเมิน..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รตีรัตน์  ณ.สงขลา...เลขประจำตัวประชาชน   1  1000  00095  15  0 

ส่วนที่ 2 รายการหน่วยสมรรถนะท่ีทำการเทียบโอนประสบการณ์   
หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจำนวนทั้งหมด 12 หน่วย ประกอบด้วย 
หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0000ปฏิบัติตาม 00001    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
จรรยาบรรณนักวิจัย รู้และเข้าใจจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
      
      
 00002    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 อย่างเคร่งครัด     
      
      
0011 ศึกษาปัญหาและ 00111   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ความสำคัญของการวิจัย เสนอประเด็นปัญหาวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00112   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เขียนวัตถุประสงค์ได้ตรงตาม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ปัญหาการวิจัย     
      



2 
 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0111 หาแหล่งโจทย์ 01111    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วิจัยในการสร้างและ ระบุแหล่งที่มาของการกำหนด ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
พัฒนาความรู้เชิงวิชาการ โจทย์วิจัย     
      
 01112    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 คัดกรองข้อมูลจากแหล่งท่ีมา ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อกำหนดโจทย์วิจัย     
      
      
0012 กำหนดแหล่งข้อมูล 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสวงหาความรู้/ข้อมูลได้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00122   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 กำหนดแหล่งข้อมูลได้ถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ตามงานวิจัย     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0021 ทบทวน 00211 สืบค้นข้อมูล   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วรรณกรรมและงานวิจัย   ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
ที่เกี่ยวข้อง       
      
      
      
 00212    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
      
      
      
 00123   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เรียบเรียงข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
      
      
      

 



4 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0022  จัดทำเครื่องมือ 00221    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
       
      
      
      
 00222    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
      
      
  00223   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ตรวจสอบความถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ของข้อมูลในภาคสนาม     
      
      
      
      

 



5 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0032 สรุปและอภิปรายผล 00321    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
การวิจัยและพัฒนา อภิปรายผลการวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
        
      
 00322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  จัดทำข้อเสนอแนะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
0041 จัดทำผลงานวิจัย 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ในรูปแบบท่ีพร้อมสำหรับ เขียนผลงานวิจัยตามผล  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
การเผยแพร่ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้     
      
 00412   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 พัฒนาบทความวิชาการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อเผยแพร่ตามสาธารณะ     
      
      

 

 



6 
หน่วยสมรรถนะอาชีพ 4 หน่วย 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0042 เผยแพร่ผลงานวิจัย 00421    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สู่ผู้ใช้ประโยชน์ ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
  วารสารระดับชาติ/นานาชาติ     
      
      
      
 00422   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  เสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
  และเครือข่ายเพื่อสร้างการ     
 รับรู้     
      
      
      
 00423   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อ  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 นำไปใช้ประโยชน์     
      
      
      
      



7 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0225 ทดสอบผลิตภัณฑ์  02251    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
บริการหรือนวัตกรรม สรุปผลการวิจัยและผลการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
 ภาคสนาม(Field Test) พัฒนาผลิตภัณฑ์     
      
      
 02252   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถอดองค์ความรู้ นวัตกรรม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
0232 ถ่ายทอด ผลิตภัณฑ์ 02321   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
หรือบริการ นวัตกรรมสู่ เสนอนวัตกรรมสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ และเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้     
       
      
 02322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ประโยชน์     
      
      

 
 



8 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0233 พัฒนาต่อยอด  02331    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ขยายผลผลิตภัณฑ์ บริการ พัฒนานโยบาย แผน และ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
หรือนวัตกรรม  ยุทธศาสตร์     
(Industrial Scale)      
      
 02332 ศึกษา พัฒนา และ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ปรับปรุงตามบริบทของสังคม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
  02333   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
   พัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
        
       
      
 02334 ติดตามความ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ความต้องการของผู้มีส่วนได้     
 ส่วนเสีย เพื่อปรับเปลี่ยนหรือ     
 พัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการ     
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สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ ์
 

สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ์ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 
 สาขาการวิจัยและพัฒนา 
 อาชีพนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 8 
  
เจ้าหน้าที่สอบ 1         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
 ลงช่ือ.............................................................................. 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  พรสุริยา) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 2         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
   ลงช่ือ.............................................................................. 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  พลับพลึง) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 3         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
       
  ลงช่ือ ............................................................................. 
        ( ดร.ณพสร  สวัสดิบุญญา ) 
 วันที่.................เดือน..................................พ.ศ..................... จัดสอบ/ประเมิน 
หมายเหตุ ผลการตัดสินของเจ้าหน้าที่สอบต้อง “ผ่าน” อย่างเป็นเอกฉันท์ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินสมรรถนะ 



แบบสรุปผลการประเมนิตามเกณฑ์ที่คู่มอืการประเมินกำหนด 
5. ชื่อ-สกุลผู้สมัครเข้ารับการประเมิน.....อาจารย์ ดร.จงดี  พฤกษารักษ์......เลขประจำตัวประชาชน    3  8303  00415  23  8 

ส่วนที่ 2 รายการหน่วยสมรรถนะท่ีทำการเทียบโอนประสบการณ์   
หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจำนวนทั้งหมด 12 หน่วย ประกอบด้วย 
หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0000ปฏิบัติตาม 00001    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
จรรยาบรรณนักวิจัย รู้และเข้าใจจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
      
      
 00002    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 อย่างเคร่งครัด     
      
      
0011 ศึกษาปัญหาและ 00111   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ความสำคัญของการวิจัย เสนอประเด็นปัญหาวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00112   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เขียนวัตถุประสงค์ได้ตรงตาม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ปัญหาการวิจัย     
      



2 
 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0111 หาแหล่งโจทย์ 01111    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วิจัยในการสร้างและ ระบุแหล่งที่มาของการกำหนด ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
พัฒนาความรู้เชิงวิชาการ โจทย์วิจัย     
      
 01112    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 คัดกรองข้อมูลจากแหล่งท่ีมา ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อกำหนดโจทย์วิจัย     
      
      
0012 กำหนดแหล่งข้อมูล 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสวงหาความรู้/ข้อมูลได้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00122   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 กำหนดแหล่งข้อมูลได้ถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ตามงานวิจัย     
      
      

 
 



3 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0021 ทบทวน 00211 สืบค้นข้อมูล   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วรรณกรรมและงานวิจัย   ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
ที่เกี่ยวข้อง       
      
      
      
 00212    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
      
      
      
 00123   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เรียบเรียงข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
      
      
      

 



4 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0022  จัดทำเครื่องมือ 00221    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
       
      
      
      
 00222    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
      
      
  00223   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ตรวจสอบความถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ของข้อมูลในภาคสนาม     
      
      
      
      

 



5 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0032 สรุปและอภิปรายผล 00321    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
การวิจัยและพัฒนา อภิปรายผลการวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
        
      
 00322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  จัดทำข้อเสนอแนะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
0041 จัดทำผลงานวิจัย 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ในรูปแบบท่ีพร้อมสำหรับ เขียนผลงานวิจัยตามผล  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
การเผยแพร่ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้     
      
 00412   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 พัฒนาบทความวิชาการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อเผยแพร่ตามสาธารณะ     
      
      

 

 



6 
หน่วยสมรรถนะอาชีพ 4 หน่วย 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0042 เผยแพร่ผลงานวิจัย 00421    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สู่ผู้ใช้ประโยชน์ ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
  วารสารระดับชาติ/นานาชาติ     
      
      
      
 00422   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  เสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
  และเครือข่ายเพื่อสร้างการ     
 รับรู้     
      
      
      
 00423   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อ  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 นำไปใช้ประโยชน์     
      
      
      
      



7 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0225 ทดสอบผลิตภัณฑ์  02251    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
บริการหรือนวัตกรรม สรุปผลการวิจัยและผลการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
 ภาคสนาม(Field Test) พัฒนาผลิตภัณฑ์     
      
      
 02252   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถอดองค์ความรู้ นวัตกรรม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
0232 ถ่ายทอด ผลิตภัณฑ์ 02321   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
หรือบริการ นวัตกรรมสู่ เสนอนวัตกรรมสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ และเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้     
       
      
 02322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ประโยชน์     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0233 พัฒนาต่อยอด  02331    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ขยายผลผลิตภัณฑ์ บริการ พัฒนานโยบาย แผน และ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
หรือนวัตกรรม  ยุทธศาสตร์     
(Industrial Scale)      
      
 02332 ศึกษา พัฒนา และ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ปรับปรุงตามบริบทของสังคม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
  02333   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
   พัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
        
       
      
 02334 ติดตามความ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ความต้องการของผู้มีส่วนได้     
 ส่วนเสีย เพื่อปรับเปลี่ยนหรือ     
 พัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการ     
      

 



9 

สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ ์
 

สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ์ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 
 สาขาการวิจัยและพัฒนา 
 อาชีพนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 8 
  
เจ้าหน้าที่สอบ 1         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
 ลงช่ือ.............................................................................. 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  พรสุริยา) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 2         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
   ลงช่ือ.............................................................................. 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  พลับพลึง) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 3         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
   ลงช่ือ .......................................................................... 
        ( ดร.ณพสร  สวัสดิบุญญา ) 
 วันที่.................เดือน..................................พ.ศ..................... จัดสอบ/ประเมิน 
หมายเหตุ ผลการตัดสินของเจ้าหน้าที่สอบต้อง “ผ่าน” อย่างเป็นเอกฉันท์ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินสมรรถนะ 



แบบสรุปผลการประเมนิตามเกณฑ์ที่คู่มอืการประเมินกำหนด 
6. ชือ่-สกุลผู้สมัครเข้ารับการประเมิน..อาจารย์ ดร.ณัฏฐชัย  เอกนราจินดาวัฒน์...เลขประจำตัวประชาชน  1  6406  00104  38  1 

ส่วนที่ 2 รายการหน่วยสมรรถนะท่ีทำการเทียบโอนประสบการณ์   
หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจำนวนทั้งหมด 12 หน่วย ประกอบด้วย 
หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0000ปฏิบัติตาม 00001    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
จรรยาบรรณนักวิจัย รู้และเข้าใจจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
      
      
 00002    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 อย่างเคร่งครัด     
      
      
0011 ศึกษาปัญหาและ 00111   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ความสำคัญของการวิจัย เสนอประเด็นปัญหาวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00112   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เขียนวัตถุประสงค์ได้ตรงตาม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ปัญหาการวิจัย     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0111 หาแหล่งโจทย์ 01111    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วิจัยในการสร้างและ ระบุแหล่งที่มาของการกำหนด ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
พัฒนาความรู้เชิงวิชาการ โจทย์วิจัย     
      
 01112    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 คัดกรองข้อมูลจากแหล่งท่ีมา ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อกำหนดโจทย์วิจัย     
      
      
0012 กำหนดแหล่งข้อมูล 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสวงหาความรู้/ข้อมูลได้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00122   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 กำหนดแหล่งข้อมูลได้ถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ตามงานวิจัย     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0021 ทบทวน 00211 สืบค้นข้อมูล   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วรรณกรรมและงานวิจัย   ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
ที่เกี่ยวข้อง       
      
      
      
 00212    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
      
      
      
 00123   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เรียบเรียงข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0022  จัดทำเครื่องมือ 00221    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
       
      
      
      
 00222    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
      
      
  00223   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ตรวจสอบความถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ของข้อมูลในภาคสนาม     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0032 สรุปและอภิปรายผล 00321    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
การวิจัยและพัฒนา อภิปรายผลการวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
        
      
 00322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  จัดทำข้อเสนอแนะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
0041 จัดทำผลงานวิจัย 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ในรูปแบบท่ีพร้อมสำหรับ เขียนผลงานวิจัยตามผล  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
การเผยแพร่ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้     
      
 00412   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 พัฒนาบทความวิชาการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อเผยแพร่ตามสาธารณะ     
      
      

 

 



6 
หน่วยสมรรถนะอาชีพ 4 หน่วย 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0042 เผยแพร่ผลงานวิจัย 00421    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สู่ผู้ใช้ประโยชน์ ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
  วารสารระดับชาติ/นานาชาติ     
      
      
      
 00422   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  เสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
  และเครือข่ายเพื่อสร้างการ     
 รับรู้     
      
      
      
 00423   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อ  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 นำไปใช้ประโยชน์     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0225 ทดสอบผลิตภัณฑ์  02251    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
บริการหรือนวัตกรรม สรุปผลการวิจัยและผลการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
 ภาคสนาม(Field Test) พัฒนาผลิตภัณฑ์     
      
      
 02252   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถอดองค์ความรู้ นวัตกรรม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
0232 ถ่ายทอด ผลิตภัณฑ์ 02321   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
หรือบริการ นวัตกรรมสู่ เสนอนวัตกรรมสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ และเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้     
       
      
 02322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ประโยชน์     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0233 พัฒนาต่อยอด  02331    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ขยายผลผลิตภัณฑ์ บริการ พัฒนานโยบาย แผน และ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
หรือนวัตกรรม  ยุทธศาสตร์     
(Industrial Scale)      
      
 02332 ศึกษา พัฒนา และ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ปรับปรุงตามบริบทของสังคม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
  02333   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
   พัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
        
       
      
 02334 ติดตามความ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ความต้องการของผู้มีส่วนได้     
 ส่วนเสีย เพื่อปรับเปลี่ยนหรือ     
 พัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการ     
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สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ ์
 

สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ์ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 
 สาขาการวิจัยและพัฒนา 
 อาชีพนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 8 
  
เจ้าหน้าที่สอบ 1         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
 ลงช่ือ.............................................................................. 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  พรสุริยา) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 2         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
   ลงช่ือ.............................................................................. 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  พลับพลึง) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 3         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
   ลงช่ือ .............................................................................. 
      ( ดร.ณพสร  สวัสดิบุญญา ) 
 วันที่.................เดือน..................................พ.ศ..................... จัดสอบ/ประเมิน 
หมายเหตุ ผลการตัดสินของเจ้าหน้าที่สอบต้อง “ผ่าน” อย่างเป็นเอกฉันท์ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินสมรรถนะ 



แบบสรุปผลการประเมนิตามเกณฑ์ที่คู่มอืการประเมินกำหนด 
7. ชื่อ-สกุลผู้สมัครเข้ารับการประเมิน.........อาจารย์ จิราภรณ์  บุญยิ่ง............เลขประจำตัวประชาชน  3  2199  00222  22  1 

ส่วนที่ 2 รายการหน่วยสมรรถนะท่ีทำการเทียบโอนประสบการณ์   
หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจำนวนทั้งหมด 12 หน่วย ประกอบด้วย 
หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0000ปฏิบัติตาม 00001    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
จรรยาบรรณนักวิจัย รู้และเข้าใจจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
      
      
 00002    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 อย่างเคร่งครัด     
      
      
0011 ศึกษาปัญหาและ 00111   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ความสำคัญของการวิจัย เสนอประเด็นปัญหาวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00112   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เขียนวัตถุประสงค์ได้ตรงตาม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ปัญหาการวิจัย     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0111 หาแหล่งโจทย์ 01111    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วิจัยในการสร้างและ ระบุแหล่งที่มาของการกำหนด ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
พัฒนาความรู้เชิงวิชาการ โจทย์วิจัย     
      
 01112    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 คัดกรองข้อมูลจากแหล่งท่ีมา ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อกำหนดโจทย์วิจัย     
      
      
0012 กำหนดแหล่งข้อมูล 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสวงหาความรู้/ข้อมูลได้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00122   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 กำหนดแหล่งข้อมูลได้ถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ตามงานวิจัย     
      
      

 
 



3 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0021 ทบทวน 00211 สืบค้นข้อมูล   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วรรณกรรมและงานวิจัย   ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
ที่เกี่ยวข้อง       
      
      
      
 00212    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
      
      
      
 00123   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เรียบเรียงข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
      
      
      

 



4 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0022  จัดทำเครื่องมือ 00221    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
       
      
      
      
 00222    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
      
      
  00223   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ตรวจสอบความถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ของข้อมูลในภาคสนาม     
      
      
      
      

 



5 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0032 สรุปและอภิปรายผล 00321    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
การวิจัยและพัฒนา อภิปรายผลการวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
        
      
 00322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  จัดทำข้อเสนอแนะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
0041 จัดทำผลงานวิจัย 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ในรูปแบบท่ีพร้อมสำหรับ เขียนผลงานวิจัยตามผล  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
การเผยแพร่ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้     
      
 00412   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 พัฒนาบทความวิชาการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อเผยแพร่ตามสาธารณะ     
      
      

 

 



6 
หน่วยสมรรถนะอาชีพ 4 หน่วย 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0042 เผยแพร่ผลงานวิจัย 00421    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สู่ผู้ใช้ประโยชน์ ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
  วารสารระดับชาติ/นานาชาติ     
      
      
      
 00422   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  เสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
  และเครือข่ายเพื่อสร้างการ     
 รับรู้     
      
      
      
 00423   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อ  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 นำไปใช้ประโยชน์     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0225 ทดสอบผลิตภัณฑ์  02251    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
บริการหรือนวัตกรรม สรุปผลการวิจัยและผลการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
 ภาคสนาม(Field Test) พัฒนาผลิตภัณฑ์     
      
      
 02252   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถอดองค์ความรู้ นวัตกรรม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
0232 ถ่ายทอด ผลิตภัณฑ์ 02321   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
หรือบริการ นวัตกรรมสู่ เสนอนวัตกรรมสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ และเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้     
       
      
 02322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ประโยชน์     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0233 พัฒนาต่อยอด  02331    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ขยายผลผลิตภัณฑ์ บริการ พัฒนานโยบาย แผน และ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
หรือนวัตกรรม  ยุทธศาสตร์     
(Industrial Scale)      
      
 02332 ศึกษา พัฒนา และ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ปรับปรุงตามบริบทของสังคม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
  02333   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
   พัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
        
       
      
 02334 ติดตามความ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ความต้องการของผู้มีส่วนได้     
 ส่วนเสีย เพื่อปรับเปลี่ยนหรือ     
 พัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการ     
      

 



9 

สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ ์
 

สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ์ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 
 สาขาการวิจัยและพัฒนา 
 อาชีพนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 8 
  
เจ้าหน้าที่สอบ 1         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
 ลงช่ือ.............................................................................. 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  พรสุริยา) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 2         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
   ลงช่ือ.............................................................................. 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  พลับพลึง) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 3         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
   ลงช่ือ ............................................................................ 
      ( ดร.ณพสร  สวัสดิบุญญา ) 
 วันที่.................เดือน..................................พ.ศ..................... จัดสอบ/ประเมิน 
หมายเหตุ ผลการตัดสินของเจ้าหน้าที่สอบต้อง “ผ่าน” อย่างเป็นเอกฉันท์ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินสมรรถนะ 



แบบสรุปผลการประเมนิตามเกณฑ์ที่คู่มอืการประเมินกำหนด 
8. ชื่อ-สกุลผู้สมัครเข้ารับการประเมิน...........................................................เลขประจำตัวประชาชน............................................. 

ส่วนที่ 2 รายการหน่วยสมรรถนะท่ีทำการเทียบโอนประสบการณ์   
หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจำนวนทั้งหมด 12 หน่วย ประกอบด้วย 
หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0000ปฏิบัติตาม 00001    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
จรรยาบรรณนักวิจัย รู้และเข้าใจจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
      
      
 00002    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 อย่างเคร่งครัด     
      
      
0011 ศึกษาปัญหาและ 00111   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ความสำคัญของการวิจัย เสนอประเด็นปัญหาวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00112   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เขียนวัตถุประสงค์ได้ตรงตาม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ปัญหาการวิจัย     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0111 หาแหล่งโจทย์ 01111    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วิจัยในการสร้างและ ระบุแหล่งที่มาของการกำหนด ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
พัฒนาความรู้เชิงวิชาการ โจทย์วิจัย     
      
 01112    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 คัดกรองข้อมูลจากแหล่งท่ีมา ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อกำหนดโจทย์วิจัย     
      
      
0012 กำหนดแหล่งข้อมูล 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสวงหาความรู้/ข้อมูลได้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
 00122   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 กำหนดแหล่งข้อมูลได้ถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ตามงานวิจัย     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0021 ทบทวน 00211 สืบค้นข้อมูล   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
วรรณกรรมและงานวิจัย   ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
ที่เกี่ยวข้อง       
      
      
      
 00212    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
      
      
      
 00123   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เรียบเรียงข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
      
      
      

 



4 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0022  จัดทำเครื่องมือ 00221    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
       
      
      
      
 00222    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
      
      
  00223   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ตรวจสอบความถูกต้อง ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ของข้อมูลในภาคสนาม     
      
      
      
      

 



5 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0032 สรุปและอภิปรายผล 00321    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
การวิจัยและพัฒนา อภิปรายผลการวิจัย ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
        
      
 00322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  จัดทำข้อเสนอแนะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
       
      
      
0041 จัดทำผลงานวิจัย 00121   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ในรูปแบบท่ีพร้อมสำหรับ เขียนผลงานวิจัยตามผล  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
การเผยแพร่ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้     
      
 00412   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 พัฒนาบทความวิชาการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 เพื่อเผยแพร่ตามสาธารณะ     
      
      

 

 



6 
หน่วยสมรรถนะอาชีพ 4 หน่วย 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0042 เผยแพร่ผลงานวิจัย 00421    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
สู่ผู้ใช้ประโยชน์ ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
  วารสารระดับชาติ/นานาชาติ     
      
      
      
 00422   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  เสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
  และเครือข่ายเพื่อสร้างการ     
 รับรู้     
      
      
      
 00423   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อ  ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ          ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 นำไปใช้ประโยชน์     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0225 ทดสอบผลิตภัณฑ์  02251    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
บริการหรือนวัตกรรม สรุปผลการวิจัยและผลการ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
 ภาคสนาม(Field Test) พัฒนาผลิตภัณฑ์     
      
      
 02252   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถอดองค์ความรู้ นวัตกรรม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
0232 ถ่ายทอด ผลิตภัณฑ์ 02321   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
หรือบริการ นวัตกรรมสู่ เสนอนวัตกรรมสู่สาธารณะ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ และเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้     
       
      
 02322   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 ถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ประโยชน์     
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หลักฐานที่ใช้ 
ในการประเมิน 

บันทึก 
รายละเอียดหลักฐาน 

หมายเหตุ 

0233 พัฒนาต่อยอด  02331    ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
ขยายผลผลิตภัณฑ์ บริการ พัฒนานโยบาย แผน และ ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน  
หรือนวัตกรรม  ยุทธศาสตร์     
(Industrial Scale)      
      
 02332 ศึกษา พัฒนา และ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
  ปรับปรุงตามบริบทของสังคม ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ         ผ่าน           ไม่ผ่าน         
      
      
  02333   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
   พัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
        
       
      
 02334 ติดตามความ   ผลการเทียบโอนประสบการณ์  
 เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตามคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ        ผ่าน           ไม่ผ่าน         
 ความต้องการของผู้มีส่วนได้     
 ส่วนเสีย เพื่อปรับเปลี่ยนหรือ     
 พัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการ     
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สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ ์
 

สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ์ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 
 สาขาการวิจัยและพัฒนา 
 อาชีพนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 8 
  
เจ้าหน้าที่สอบ 1         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
 ลงช่ือ.............................................................................. 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  พรสุริยา) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 2         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
   ลงช่ือ.............................................................................. 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  พลับพลึง) 
  
  
เจ้าหน้าที่สอบ 3         ผ่าน                ไม่ผ่าน 
  
 ลงช่ือ ............................................................................. 
      ( ดร.ณพสร  สวัสดิบุญญา ) 
 วันที่.................เดือน..................................พ.ศ..................... จัดสอบ/ประเมิน 
หมายเหตุ ผลการตัดสินของเจ้าหน้าที่สอบต้อง “ผ่าน” อย่างเป็นเอกฉันท์ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินสมรรถนะ 



 


