
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ  
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ  

   

  เพื่อให้การก าหนดระดับต าแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น         
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่ง      
และการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 2556  

  อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗       
มาตรา 17 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2551 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ประกอบกับข้อ 4 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕56 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ในคราวประชุมครั้ งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ ไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงาน
พิเศษ ประเภทต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

 ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 การแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ประเภทต าแหน่งท่ัวไป ประเภทต าแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ต้องเป็นต าแหน่งท่ีมหาวิทยาลัยได้ผ่านการประเมินค่างานแล้ว  และต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
  ข้อ 4 การประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน  และ                
ระดับช านาญพิเศษ ก าหนดองค์ประกอบในการประเมิน 4 องค์ประกอบ โดยคิดคะแนนองค์ประกอบ ตามข้อ 
4.1 , 4.2 และ 4.3 องค์ประกอบละ 100 คะแนน คะแนนเต็ม 300 คะแนน ดังนี้  
    
 

  
/4.1 ผลสัมฤทธิ์... 

 



~ ๒ ~ 
 

4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ 100 คะแนน  
   4.2 ความรู้ ความสามารถ และทักษะ 100 คะแนน ประกอบด้วย 
    ก) ความรู้  40  คะแนน 
    ข) ความสามารถ  40  คะแนน 
    ค) ทักษะ  20  คะแนน 
   4.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีประเมิน 100 คะแนน ประกอบด้วย 
    ก) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 20  คะแนน 
    ข) บริการท่ีดี     20  คะแนน 
    ค) การส่ังสมความความเช่ียวชาญในอาชีพฯ 20  คะแนน 
    ง) จริยธรรม     20  คะแนน 
    จ) ความร่วมแรงร่วมใจ หรือการท างานเป็นทีม 20  คะแนน 
   4.4 ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญในหน้าท่ี ได้แก่ 
    ก) ระดับช านาญงาน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม  
    ข) ระดับช านาญงานพิเศษ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และ 
ผลงานเชิงวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
  ข้อ 5 การประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ก าหนดองค์ประกอบในการประเมิน 4 องค์ประกอบ โดยคิด
คะแนนองค์ประกอบ ตามข้อ 5.1 , 5.2 และ 5.3 องค์ประกอบละ 100 คะแนน คะแนนเต็ม 300 คะแนน 
ดังนี้ 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ 100 คะแนน  
   5.2 ความรู้ ความสามารถ และทักษะ 100 คะแนน ประกอบด้วย 
    ก) ความรู้  40  คะแนน 
    ข) ความสามารถ  40  คะแนน 
    ค) ทักษะ  20  คะแนน 
   5.3 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีประเมิน 100 คะแนน ประกอบด้วย 
    ก) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 20  คะแนน 
    ข) บริการท่ีดี     20  คะแนน 
    ค) การส่ังสมความความเช่ียวชาญในอาชีพฯ 20  คะแนน 
    ง) จริยธรรม     20  คะแนน 
    จ) ความร่วมแรงร่วมใจ หรือการท างานเป็นทีม 20  คะแนน 
   5.4 ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญในหน้าท่ี ได้แก่ 
    ก) ระดับช านาญการ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม  
    ข) ระดับช านาญการพิเศษ ได้แก่ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และงานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
      
 
 
 

/ข้อ 6 บุคคล... 
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  ข้อ 6 บุคคลท่ีจะได้รับการแต่ง ต้ั งให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน                       
และระดับช านาญงานพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และ                    
ระดับช านาญการพิเศษ จะต้องได้รับคะแนนเฉล่ีย ดังนี้  
   6.1 ต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือ ระดับช านาญการ จะต้องได้รับคะแนนการ
ประเมินของแต่ละองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 คะแนนประเมินเฉล่ียในภาพรวมไม่น้อยกว่า                     
ร้อยละ 65 และผลการประเมินผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
   6.2 ต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ หรือ ระดับช านาญการพิเศษ จะต้องได้รับคะแนน
การประเมินของแต่ละองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 คะแนนประเมินเฉล่ียในภาพรวมไม่น้อยกว่า                     
ร้อยละ 70 และผลการประเมินผลงานอยู่ในระดับดีไป 
  ข้อ 7 แนวทางการจัดคู่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิจัย และผลงานในลักษณะอื่น ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอก าหนดระดับต าแหน่ง และแต่งต้ัง
บุคคลให้บุคคลด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทท่ัวไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวเฉพาะ 
  ข้อ 8 ให้คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ใช้แบบประ เมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้  ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และผลงานท่ีแสดงความช านาญในงาน                            
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ให้ใช้เกณฑ์
การประเมินระดับคุณภาพของผลงานของผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งต้ังและระดับคุณภาพของคู่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิจัย 
ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงสังเคราะห์ และผลงานในลักษณะอื่น ส าหรับการก าหนดระดับต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
  ข้อ 9 การตัดสินคุณภาพของผลงาน ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เว้นแต่วิธีพิเศษ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าส่ีในห้าเสียงของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

   ข้อ 10 ให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบขอรับการประเมิน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีข้อปัญหาอันเกิดจากการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ให้เสนอ ก.บ.ม. พิจารณา  

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)    
                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
           ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 


