ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และระดับชานาญงานพิเศษ
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
เพื่อให้การกาหนดระดับตาแหน่ง และการประเมิน เพื่อแต่ง ตั้ง บุคคลให้ดารงตาแหน่ง ที่สูง ขึ้น
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และระดับชานาญงานพิเศษ
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2556
อาศั ย อานาจตามความมาตรา ๓๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา 17 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งที่ สูงขึ้น พ.ศ. 2555 ประกอบกับข้อ 4 แห่ง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้
ดารงต าแหน่ง สูง ขึ้น พ.ศ. ๒๕56 และมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ หารบุค คลประจามหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
อุ ต รดิ ต ถ์ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 28 มกราคม 2562 มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ชานาญงานพิเศษ และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ย วชาญ
เฉพาะ ระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และระดับชานาญงาน
พิเศษ ประเภทตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทตาแหน่งทั่วไป ประเภทตาแหน่ งวิชาชีพ
เฉพาะหรื อ เชี่ ย วชาญเฉพาะ ต้ อ งเป็ น ต าแหน่ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ผ่ า นการประเมิ น ค่ า งานแล้ ว และต้ อ งมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.พ.อ. กาหนด
ข้อ 4 การประเมินเพื่อแต่ ง ตั้ง บุคคลให้ ดารงตาแหน่ ง ประเภททั่ว ไป ระดับชานาญงาน และ
ระดับชานาญพิเศษ กาหนดองค์ประกอบในการประเมิน 4 องค์ประกอบ โดยคิดคะแนนองค์ประกอบ ตามข้อ
4.1 , 4.2 และ 4.3 องค์ประกอบละ 100 คะแนน คะแนนเต็ม 300 คะแนน ดังนี้

/4.1 ผลสัมฤทธิ์...
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4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ 100 คะแนน
4.2 ความรู้ ความสามารถ และทักษะ 100 คะแนน ประกอบด้วย
ก) ความรู้
40 คะแนน
ข) ความสามารถ
40 คะแนน
ค) ทักษะ
20 คะแนน
4.3 สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่ประเมิน 100 คะแนน ประกอบด้วย
ก) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
20 คะแนน
ข) บริการที่ดี
20 คะแนน
ค) การสั่งสมความความเชี่ยวชาญในอาชีพฯ
20 คะแนน
ง) จริยธรรม
20 คะแนน
จ) ความร่วมแรงร่วมใจ หรือการทางานเป็นทีม
20 คะแนน
4.4 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชานาญในหน้าที่ ได้แก่
ก) ระดับชานาญงาน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม
ข) ระดับชานาญงานพิเศษ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และ
ผลงานเชิงวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
ข้อ 5 การประเมินเพื่ อแต่ง ตั้ง บุค คลให้ดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชานาญการ และ
ระดับชานาญการพิเศษ กาหนดองค์ประกอบในการประเมิน 4 องค์ประกอบ โดยคิดคะแนนองค์ประกอบ ตามข้อ
5.1 , 5.2 และ 5.3 องค์ประกอบละ 100 คะแนน คะแนนเต็ม 300 คะแนน ดังนี้
5.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ 100 คะแนน
5.2 ความรู้ ความสามารถ และทักษะ 100 คะแนน ประกอบด้วย
ก) ความรู้
40 คะแนน
ข) ความสามารถ
40 คะแนน
ค) ทักษะ
20 คะแนน
5.3 สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่ประเมิน 100 คะแนน ประกอบด้วย
ก) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
20 คะแนน
ข) บริการที่ดี
20 คะแนน
ค) การสั่งสมความความเชี่ยวชาญในอาชีพฯ
20 คะแนน
ง) จริยธรรม
20 คะแนน
จ) ความร่วมแรงร่วมใจ หรือการทางานเป็นทีม
20 คะแนน
5.4 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชานาญในหน้าที่ ได้แก่
ก) ระดับชานาญการ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม
ข) ระดับชานาญการพิเศษ ได้แก่ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่ง เรื่อง และงานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง

/ข้อ 6 บุคคล...
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ข้ อ 6 บุ ค คลที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ช านาญงาน
และระดั บ ชานาญงานพิ เ ศษ ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าชี พเฉพาะหรือ เชี่ ย วชาญเฉพาะ ระดั บ ช านาญการ และ
ระดับชานาญการพิเศษ จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
6.1 ต าแหน่ง ระดั บ ช านาญงาน หรือ ระดั บ ช านาญการ จะต้ อ งได้ รั บคะแนนการ
ประเมิ น ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60 คะแนนประเมิ น เฉลี่ ย ในภาพรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 65 และผลการประเมินผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป
6.2 ตาแหน่งระดับชานาญงานพิเศษ หรือ ระดับชานาญการพิเศษ จะต้องได้รับคะแนน
การประเมิน ของแต่ ละองค์ ป ระกอบ ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อ ยละ 60 คะแนนประเมิ น เฉลี่ ย ในภาพรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 70 และผลการประเมินผลงานอยู่ในระดับดีไป
ข้อ 7 แนวทางการจัดคู่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิจัย และผลงานในลักษณะอื่น ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกาหนดระดับตาแหน่ง และแต่งตั้ง
บุคคลให้บุคคลดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวเฉพาะ
ข้อ 8 ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น เพื่อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ดารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้น ใช้ แ บบประเมิ น
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ สมรรถนะ และผลงานที่ แ สดงความช านาญในงาน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ให้ใช้เกณฑ์
การประเมินระดับคุณภาพของผลงานของผู้ขอรั บการประเมินเพื่อแต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่งสูง ขึ้น ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพของคู่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิจัย
ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงสังเคราะห์ และผลงานในลักษณะอื่น สาหรับการกาหนดระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข้อ 9 การตัดสินคุณภาพของผลงาน ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เว้นแต่วิธีพิเศษ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ 10 ให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบขอรับการประเมิน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีข้อปัญหาอันเกิดจากการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ให้เสนอ ก.บ.ม. พิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

(ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เรื อ งเดช วงศ์ ห ล้ า )
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์
ประธานคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ์

