
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การแต่งต้ัง และระดับคุณภาพของคู่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิจัย  

ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงสังเคราะห์ และผลงานในลักษณะอื่น 
ส าหรับการก าหนดระดับต าแหน่ง และแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ประเภทต าแหน่งทั่วไป และประเภทต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
------------------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งท่ี
สูงขึ้น พ.ศ. 2555 ประกอบกับความในข้อ 4 ข้อ 19 และข้อ 22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์              
ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่ง ท่ีสูงขึ้น                       
พ.ศ. ๒๕56 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2562 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2562 จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งต้ัง และระดับคุณภาพของผลงาน                    
ในประเภทต่างๆ ส าหรับการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ประเภทต าแหน่ง
ท่ัวไป ประเภทต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งต้ัง และ
ระดับคุณภาพของคู่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิจัย ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงสังเคราะห์ และผลงาน                     
ใน ลักษณะอื่ น  ส าหรั บการก าหนดระดับต าแหน่ งและการแ ต่ง ต้ั งบุคคลให้ด า รงต าแหน่ ง ท่ี สู งขึ้ น                               
ประเภทต าแหน่งท่ัวไป ประเภทต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  

 ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ใช้เกณฑ์การแต่งต้ัง ระดับคุณภาพของผลงาน และแบบประเมินผลงาน                     

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
  ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้  และมีอ านาจตีความและวินิจฉัย ช้ีขาด                       

ในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
                                ประธานคณะกรรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 
 
 



เกณฑ์การแต่งต้ัง และระดับคุณภาพของผลงาน ประเภทคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
1. ค านิยาม 
 คู่มือปฏิบัติงานหลัก เป็นเอกสารแสดงถึงเส้นทางในการท างานหลักของต าแหน่ง ต้ังแต่จุดเริ่มต้นจน
ส้ินสุดกระบวนการท างาน โดยระบุขั้นตอน รายละเอียด และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ของกระบวนการต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีการใช้
ประกอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีมาแล้ว 
 “งานหลักของต าแหน่ง” ต้องสอดคล้อง และครอบคลุมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจ                     
ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดของต าแหน่งได้รับมอบหมาย 
2.  การเผยแพร่ผลงาน 
 2.1 ระดับช านาญงาน หรือระดับช านาญการ ต้องมีการใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า      
3 เดือน โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นหลักฐาน 
 2.2 ระดับช านาญงานพิเศษ ต้องมีการใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องมี
การเผยแพร่ในส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจสอดคล้องกับผลงานนั้นๆ และมีฐานะไม่ต่ ากว่าระดับ
สถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง  โดยจะต้องมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานเป็นหลักฐาน 
3. เกณฑ์การแต่งต้ัง  

ต าแหน่ง/ระดับ 
คุณภาพผลงาน / วิธีการประเมิน 

วิธีปกติ วิธีพิเศษ 
ระดับช านาญงาน ระดับดี ระดับดีมาก 
ระดับช านาญการ ระดับดี ระดับดีมาก 
ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับดี ระดับดีมาก 

4. ระดับคุณภาพของคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
 คะแนนร้อยละ 90 – 100 = ดีเด่น 
 คะแนนร้อยละ 80 – 89  = ดีมาก 
 คะแนนร้อยละ 70 – 79  = ดี 
 คะแนนร้อยละ 60 – 69  = พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  = ไม่ผ่านการประเมิน 
ระดับดี  เป็นผลงานท่ีแสดงถึงเส้นทางการท างานหลักของต าแหน่งต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนส้ินสุดกระบวนการ   

โดยระบุขั้นตอน รายละเอียด และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ของกระบวนการต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
   1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
   2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานของงาน 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
   1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
   2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาชีพ

  



เกณฑ์การแต่งต้ัง และระดับคุณภาพของผลงาน ประเภทผลงานวิจัย 
1. ค านิยาม 
 ผลงานวิจัย เป็นงานศึกษา หรือค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี วิทยาการวิจัยท่ีเป็นท่ียอมรับและมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบ หรือข้อสรุปท่ีเป็นประโยชน์ และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือ               
แก้ไขปัญหาในงานของหน่วย หรือมหาวิทยาลัย 

2.  การเผยแพร่ผลงาน 

 2.1 ต้องมีการเผยแพร่ในส่วนราชการ หรือหน่วยงานภายในท่ีมีภารกิจสอดคล้องกับผลงานนั้นๆ ไม่น้อย
กว่า 2 หน่วยงาน ท่ีสามารถน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาในงานได้ โดยจะต้องมีหนังสือ
ตอบรับจากหน่วยงานเป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผลงาน หรือ  
 2.2 มีการเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือทางส่ืออีเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน หรือ 
 2.3 การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

3. เกณฑ์การแต่งต้ัง  

ต าแหน่ง/ระดับ 
คุณภาพผลงาน / วิธีการประเมิน 

วิธีปกติ วิธีพิเศษ 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับดี ระดับดีมาก 

4. ระดับคุณภาพของผลงานวิจัย 
 คะแนนร้อยละ 90 – 100 = ดีเด่น 
 คะแนนร้อยละ 80 – 89  = ดีมาก 
 คะแนนร้อยละ 70 – 79  = ดี 
 คะแนนร้อยละ 60 – 69  = พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  = ไม่ผ่านการประเมิน 
 
ระดับดี  เป็นงานศึกษา หรือค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี วิทยาการวิจัยท่ีเป็นท่ียอมรับและมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบ หรือข้อสรุปท่ีเป็นประโยชน์ และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือ               
แก้ไขปัญหาในงานของหน่วย หรือมหาวิทยาลัย และสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือ
น าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
   1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
   2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานของงาน 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
   1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
   2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาชีพ 
 



เกณฑ์การแต่งต้ัง และระดับคุณภาพของผลงาน ประเภทผลงานเชิงวิเคราะห์  
1. ค านิยาม 
 ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานท่ีแสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ                 
มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
นั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 
  

2.  การเผยแพร่ผลงาน 
 ต้องมีการเผยแพร่ในส่วนราชการ หรือหน่วยงานภายในท่ีมีภารกิจสอดคล้องกับผลงานนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 
2 หน่วยงาน ท่ีสามารถน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาในงานได้ โดยจะต้องมีหนังสือตอบรับ
จากหน่วยงานเป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผลงาน   

3. เกณฑ์การแต่งต้ัง  

ต าแหน่ง/ระดับ 
คุณภาพผลงาน / วิธีการประเมิน 

วิธีปกติ วิธีพิเศษ 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับดี ระดับดีมาก 

4. ระดับคุณภาพของผลงานเชิงวิเคราะห์ 
 คะแนนร้อยละ 90 – 100 = ดีเด่น 
 คะแนนร้อยละ 80 – 89  = ดีมาก 
 คะแนนร้อยละ 70 – 79  = ดี 
 คะแนนร้อยละ 60 – 69  = พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  = ไม่ผ่านการประเมิน 
 
ระดับดี เป็นผลงานท่ีแสดงถึงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่                   

ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
นั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
   1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
   2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานของงาน 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
   1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
   2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาชีพ 
 
 
 

 



เกณฑ์การแต่งต้ัง และระดับคุณภาพของผลงาน ประเภทผลงานสังเคราะห์ 
1. ค านิยาม 
  
 ผลงานเชิงสังเคราะห์  ผลงานท่ีแสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้น  เพื่อให้เกิดแนวทางหรือ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 

2.  การเผยแพร่ผลงาน 
 ต้องมีการเผยแพร่ในส่วนราชการ หรือหน่วยงานภายในท่ีมีภารกิจสอดคล้องกับผลงานนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 
2 หน่วยงาน ท่ีสามารถน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาในงานได้ โดยจะต้องมีหนังสือตอบรับ
จากหน่วยงานเป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผลงาน   

3. เกณฑ์การแต่งต้ัง  

ต าแหน่ง/ระดับ 
คุณภาพผลงาน / วิธีการประเมิน 

วิธีปกติ วิธีพิเศษ 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับดี ระดับดีมาก 

4. ระดับคุณภาพของผลงานเชิงสังเคราะห์ 
 คะแนนร้อยละ 90 – 100 = ดีเด่น 
 คะแนนร้อยละ 80 – 89  = ดีมาก 
 คะแนนร้อยละ 70 – 79  = ดี 
 คะแนนร้อยละ 60 – 69  = พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  = ไม่ผ่านการประเมิน 
 
ระดับดี เป็นผลงานท่ีแสดงถึงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดย

ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้น  เพื่อให้เกิดแนวทาง
หรือเทคนิควิธีการใหม่  ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่ ง เป็นประโยชน์ ต่องานของหน่วยงานหรือ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
   1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
   2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานของงาน 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
   1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
   2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาชีพ 

 
 
 
 



เกณฑ์การแต่งต้ัง และระดับคุณภาพของผลงาน ประเภทผลงานในลักษณะอื่น 
1. ค านิยาม 
 ผลงานในลักษณะอื่น เป็นส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบ ารุง ซึ่ง
มิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ท่ีอธิบายและช้ีให้เห็นว่างาน
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงาน ท้ังนี้ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือมี
หลักฐานท่ีแสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น 

2.  การเผยแพร่ผลงาน 
 ต้องมีการเผยแพร่ในส่วนราชการ หรือหน่วยงานภายในท่ีมีภารกิจสอดคล้องกับผลงานนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 
2 หน่วยงาน ท่ีสามารถน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาในงานได้ โดยจะต้องมีหนังสือตอบรับ
จากหน่วยงานเป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผลงาน   

3. เกณฑ์การแต่งต้ัง  

ต าแหน่ง/ระดับ 
คุณภาพผลงาน / วิธีการประเมิน 

วิธีปกติ วิธีพิเศษ 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับดี ระดับดีมาก 

4. ระดับคุณภาพของผลงานในลักษณะอื่น 
 คะแนนร้อยละ 90 – 100 = ดีเด่น 
 คะแนนร้อยละ 80 – 89  = ดีมาก 
 คะแนนร้อยละ 70 – 79  = ดี 
 คะแนนร้อยละ 60 – 69  = พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  = ไม่ผ่านการประเมิน 
 
ระดับดี เป็นผลงานท่ีแสดงถึงความพยายามของผู้ท างานผลงาน ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น

ประโยชน์ ต่อหน่วยงาน และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน และ
สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
   1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
   2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานของงาน 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
   1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
   2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาชีพ 
 


