
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
              เรื่อง   เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคณุภาพของผลงานวิจัยและผลงานในลักษณะอืน่ และ 

แบบประเมินงานวิจัย แบบประเมนิคู่มือปฏิบัติงานหลัก แบบประเมินผลงาน เชิงวเิคราะห์   
และแบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห ์สําหรับกําหนดระดับตําแหน่งสูงขึน้ 

---------------- 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ

กับข้อ ๑๔  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงาน                 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)              
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๘(๒ – ๒๕๕๗)  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง  เกณฑ์การแต่งต้ัง
และระดับคุณภาพของผลงานวิจัยและผลงานในลักษณะอื่น และแบบประเมินงานวิจัย แบบประเมินคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก แบบประเมินผลงาน เชิงวิเคราะห์ และแบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ สําหรับกําหนดระดับ
ตําแหน่งสูงขึ้น” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
          “บุคลากรสายสนับสนุน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  ข้อ ๔ การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ให้นําการกําหนด
ระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มาบังคับใช้โดยอนุโลม และให้ใช้เกณฑ์การแต่งต้ังและระดับคุณภาพของผลงานวิจัยและผลงานในลักษณะอื่น 
และแบบประเมินงานวิจัย แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์และแบบ
ประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ที่แนบท้ายนี้ 
  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
อันเกิดจากการใช้ประกาศ 

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

               คงศักด์ิ   ศรแีก้ว  
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักด์ิ  ศรีแก้ว) 
                                                    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



 
 

เกณฑ์การแตง่ตั้งและระดับคุณภาพของผลงานวิจัย 
------------- 

1. คํานิยาม 
  ผลงานวิจัย  เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ
และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคําตอบหรือข้อสรุปรวมที่เป็นประโยชน์และนําไปสู่การปรับปรุง พัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
 
2. การเผยแพร่ผลงาน 
  1. ต้องมีการเผยแพร่ผลงานกอ่นเสนอขอ ไมน่้อยกว่า 5 แหง่ โดยต้องเผยแพร่ในส่วนราชการ
หรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจสอดคล้องกับผลงานนั้นๆ และมฐีานะไม่ตํ่ากว่าสถาบันอุดมศึกษาโดยจะต้องมีหนังสือ
ตอบรับเป็นหลักฐาน หรือ 
  2. เผยแพรใ่นรปูของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจ
เผยแพร่เป็นรปูเล่มสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือ 
  3. นําเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
 
3. เกณฑ์การแต่งตั้ง 
 

 

ตําแหน่ง 
คุณภาพผลงาน 

วิธีปกต ิ วิธีพิเศษ 

ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับดี ระดับดีมาก 

 
4. ระดับคุณภาพของผลงานวิจัย 

คะแนน  90% - 100% = ดีเด่น     
 คะแนน  80% - 89% = ดีมาก        

คะแนน  70% - 79% = ดี  
คะแนน  60% - 69% = ปรับปรุง 
คะแนน  ตํ่ากว่า 60% = ไม่ผ่านการประเมิน 

   ระดับดี เป็นผลงานที่เป็นงานศึกษา หรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ 
และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คําตอบ หรือข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ และ
นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา 
และสามารถนําไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้  

   ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 

 



 
 
   ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวง

วิชาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เกณฑ์การแตง่ตั้งและระดับคุณภาพของผลงานประเภทคู่มือปฏิบัติงาน 
------------- 

1. คํานิยาม 
  คู่มือปฏิบัติงาน  เป็นเอกสารแสดงถึงเส้นทางการทํางานในงานหลักของตําแหน่งต้ังแต่
จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว 
ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  “งานหลักของตําแหน่ง” ต้องสอดคล้องและครอบคลุมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
ภารกิจที่หน่วยงานต้นสังกัดของตําแหน่งได้รับมอบหมาย 
 
2. การเผยแพร่ผลงาน 
  ต้องมีการเผยแพร่ผลงานก่อนเสนอขอ ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง โดยต้องเผยแพร่ในส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับผลงานนั้นๆ และมีฐานะไม่ตํ่ากว่าสถาบันอุดมศึกษา โดยจะต้องมี
หนังสือตอบรับเป็นหลักฐาน 
 
3. เกณฑ์การแต่งตั้ง 
 

 

ตําแหน่ง 
คุณภาพผลงาน 

วิธีปกต ิ วิธีพิเศษ 

ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับดี ระดับดีมาก 

 
4. ระดับคุณภาพของคู่มือปฏิบัติงานหลัก 

คะแนน  90% - 100% = ดีเด่น     
 คะแนน  80% - 89% = ดีมาก        

คะแนน  70% - 79% = ดี  
คะแนน  60% - 69% = ปรับปรุง 
คะแนน  ตํ่ากว่า 60% = ไม่ผ่านการประเมิน 

   ระดับดี เป็นเอกสารแสดงเส้นทางการทํางานในงานหลักของตําแหน่งต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการโดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา และ
สามารถนําไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือนําไปปฏิบัติได้ 

  
 



 
 
   ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 

   ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวง

วิชาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เกณฑ์การแตง่ตั้งและระดับคุณภาพของผลงานในลักษณะอื่น 
------------- 

1. คํานิยาม 
  เป็นสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบํารุง ซึ่งมิใช่มี
ลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและช้ีให้เห็นว่างาน
ดังกล่าวเป็นประโยชน์และนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ต้องผ่านการพิสูจน์หรือมี
หลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น 
 

2. การเผยแพร่ผลงาน 
  1. ต้องมีการเผยแพร่ผลงานก่อนเสนอขอ ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง โดยต้องเผยแพร่ในส่วนราชการ
หรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจสอดคล้องกับผลงานนั้นๆ และมีฐานะไม่ตํ่ากว่าสถาบันอุดมศึกษา โดยจะต้องเป็น
หนังสือตอบรับเป็นหลักฐาน 
  2. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือ 
  3. นําเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
 

3. เกณฑ์การแต่งตั้ง 
 

 

ตําแหน่ง 
คุณภาพผลงาน 

วิธีปกต ิ วิธีพิเศษ 

ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับดี ระดับดีมาก 

 
4. ระดับคุณภาพของผลงานวิจัย 

คะแนน  90% - 100% = ดีเด่น     
 คะแนน  80% - 89% = ดีมาก        

คะแนน  70% - 79% = ดี  
คะแนน  60% - 69% = ปรับปรุง 
คะแนน  ตํ่ากว่า 60% = ไม่ผ่านการประเมิน 

   ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงถึงความพยายามของผู้ทําผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ ต่อหน่วยงานและนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงาน และสามารถ
นําไปเป็นแหล่งอ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้ 

  
   ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 

 



 
 
   ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวง

วิชาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 


