
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรพิจำรณำผลงำน เพื่อแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  

ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์  

และวิธีกำรพิจำรณำผลงำน เพื่อแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น  

เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำผลงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนให้ด ำรงต ำแหน่ง

สูงขึ้นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และสำมำรถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสำยงำนหรือสำขำวิชำชีพ 

ที่แตกต่ำงกันได้อย่ำงเหมำะสม อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ  

พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย กำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง และกำรแต่งตั้งพนักงำน

มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล

ประจ ำมหำวิทยำลัยพะเยำ ในครำวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ เดือนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

จงึออกประกำศไว้ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์  

และวิธีกำรพิจำรณำผลงำน เพื่อแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น  

พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒  ประกำศนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ ์และวิธีกำรพิจำรณำ

ผลงำน เพื่ อแต่ งตั้ งพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ให้ด ำรงต ำแหน่งสู งขึ้ น พ.ศ.  ๒๕๖๔  

ฉบับลงวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใชป้ระกำศนี้แทน 

ข้อ ๔  ในประกำศนี้ 

  “มหำวิทยำลัย”  หมำยควำมว่ำ  มหำวิทยำลัยพะเยำ 

  “อธิกำรบดี”  หมำยควำมว่ำ  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 

 “ก.พ.ต.”  หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประเมินพิจำรณำแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัย 

สำยสนับสนุน ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 

“ส่วนงำน”... 
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“ส่วนงำน”  หมำยควำมว่ำ  หมำยควำมว่ำ ส่วนงำนตำมมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติ

มหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหมำยควำมรวมถึงหน่วยงำนภำยในส่วนงำนตำมมำตรำ ๗(๒)  

แหง่พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“ผลงำน”  หมำยควำมว่ำ  ผลงำนที่เกิดขึ้นจำกกำรค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รวบรวม 

เรียบเรียงจำกกำรสั่งสมควำมรู้ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเพื่อก่อให้เกิดกำรพัฒนำและเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงำน จะเป็นผลงำนลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลำยลักษณะ ซึ่งแสดงถึงควำมเป็นผู้ช ำนำญงำน  

ผูช้ ำนำญงำนพิเศษ ผูช้ ำนำญกำร ผูช้ ำนำญกำรพิเศษ ผูเ้ชี่ยวชำญ หรอืผูเ้ชี่ยวชำญพิเศษ 

“คู่มือปฏิบัติงำนหลัก”  หมำยควำมว่ำ  เอกสำรแสดงเส้นทำงกำรท ำงำนในงำนหลัก 

ของต ำแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิน้สุดกระบวนกำร โดยระบุขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำง ๆ  

ในกำรปฏิบัติงำน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนแนวทำงแก้ไขปัญหำ และข้อเสนอแนะ

ในกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว ซึ่งต้องใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำนมำแล้ว และต้องมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน 

“ผลงำนเชิงวิเครำะห์”  หมำยควำมว่ำ  ผลงำนที่แสดงกำรแยกแยะองค์ประกอบต่ำง ๆ  

ของเรื่องอย่ำงมีระบบ มีกำรศึกษำในแต่ละองค์ประกอบและควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่ำง ๆ เพื่อให้

เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่งำนของส่วนงำนหรอืมหำวิทยำลัย 

“ผลงำนเชิงสังเครำะห์”  หมำยควำมว่ำ  ผลงำนที่แสดงกำรรวบรวมเนื้อหำสำระต่ำง ๆ  

หรือองค์ประกอบต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน โดยต้องอำศัยควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงรูปแบบหรือโครงสร้ำง

เบือ้งตน้ เพื่อใหเ้กิดแนวทำงหรอืเทคนิควิธีกำรใหม ่ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่งำนของส่วนงำนหรือ

มหำวิทยำลัย 

“ผลงำนวิจัย”  หมำยควำมว่ำ  ผลงำนที่เป็นงำนศึกษำ หรืองำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบ 

ด้วยวิธีวิทยำกำรวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล ค ำตอบหรือข้อสรุป

รวมที่เป็นประโยชน์และน ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำหรอืแก้ไขปัญหำในงำนของส่วนงำนหรือมหำวิทยำลัย 

“ผลงำนในลักษณะอื่น”  หมำยควำมว่ำ  สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือผลงำน 

ด้ำนศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบ ำรุง หรือผลงำนที่เป็นควำมลับทำงวิชำกำร หรือผลงำนที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน 

ทำงปัญญำ ซึ่งมิใช่มลีักษณะเป็นเอกสำร หนังสือ คู่มอื หรอืงำนวิจัย โดยผลงำนที่เสนอจะตอ้งประกอบด้วย

บทวิเครำะหท์ี่อธิบำยและชีใ้หเ้ห็นว่ำงำนดังกล่ำวเป็นประโยชน์และน ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำงำนหรือแก้ไข

ปัญหำในงำน ทั้งนี้ ผลงำนดังกล่ำวต้องเป็นผลงำนที่ผ่ำนกำรพิสูจน์หรือมีหลักฐำนที่แสดงถึงคุณค่ำของ

ผลงำนนั้น 

ข้อ ๕  ผลงำนทีน่ ำมำเสนอขอก ำหนดระดับต ำแหน่งจะต้องเป็นไปตำมข้อ ๑๓ แหง่ข้อบังคับ

มหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย กำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง และกำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 

ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔ และต้องมเีงื่อนไข ดังนี้ 
(๑)  ผลงำนที่เสนอ... 
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(๑)  ผลงำนที่เสนอขอย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลงำนแลว้เสร็จจนถึงวันที่เสนอ

ขอเข้ำรับกำรประเมิน ทั้งนี้ ก.พ.ต. อำจพิจำรณำเป็นอย่ำงอื่นได้ตำมที่เห็นสมควร 

(๒)  กรณีที่เป็นผลงำนร่วม ผูเ้สนอขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ส ำหรับผลงำน

แตล่ะเล่ม/เรื่อง/รำยกำร 

(๓)  กำรลงนำมรับรองกำรมสี่วนรว่มในผลงำน ให้ด ำเนินกำร ดังนี้  

 (๓.๑)  ต้องให้ผู้รว่มด ำเนินกำรทุกคนลงนำมรับรองว่ำแต่ละคนมีส่วนรว่มรอ้ยละเท่ำใด 

รวมทั้งระบุบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ยกเว้นผลงำนที่ด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย 

กับหนว่ยงำนภำยนอก ให้ระบุเพียงบทบำทหนำ้ที่และควำมรับผดิชอบ 

 (๓.๒)  กรณผีูร้่วมด ำเนินกำรบำงคนไม่สำมำรถลงนำมรับรองกำรมีส่วนร่วมในผลงำนได้ 

ให้ผู้เสนอขอยื่นหลักฐำนชี้แจงต่อ ก.พ.ต. เพื่อพิจำรณำกำรใช้ผลงำนชิ้นนั้น ๆ ในกำรยื่นขอก ำหนด  

ระดับต ำแหน่งเป็นกรณีไป 

 (๓.๓)  เมื่อได้ลงนำมรับรองแลว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้  

 (๓.๔)  หำกตรวจสอบพบว่ำผู้เสนอขอระบุกำรมีส่วนร่วมไม่ตรงกับควำมเป็นจริง  

จะถือว่ำกระท ำผดิจรยิธรรมไม่เหมำะสมที่จะได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งนัน้  

(๔)  กำรอำ้งองิและรำยกำรอ้ำงอิงที่คัดลอกมำโดยตรงหรอืประมวลควำมคิดของผูอ้ื่นมำไว้

ในผลงำนของตน ไม่ว่ำจะเป็นกำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ เชิงอรรถ และรำยกำรอ้ำงอิงที่สมบูรณ์ซึ่งอยู่

ในส่วนของบรรณำนุกรมหรือรำยกำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม จะต้องอ้ำงอิงแหล่งที่มำอย่ำงชัดเจนและครบถ้ วน

สมบูรณ์ โดยรูปแบบกำรอ้ำงอิงให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรอ้ำงอิงตำมหลักสำกลและใช้รูปแบบเดียวกัน

ตลอดทั้งเรื่อง/เล่ม 

นอกจำกนี้ กรณีกำรเสนอผลงำนวิจัยที่ท ำกำรวิจัยในมนุษย์หรือในสัตว์ทดลอง จะต้องส่ง

หลักฐำนหนังสือรับรองกำรได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยใน มนุษย์  หรือ

คณะกรรมกำรพจิำรณำโครงกำรวิจัยที่มีกำรใช้สัตว์ทดลองแนบไว้ที่ผลงำนวิจัยเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

ข้อ ๖  รูปแบบกำรจัดท ำผลงำนจะต้องมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่ผลงำน 

ที่จัดท ำเพื่อส่งเฉพำะแหลง่ทุนโดยไม่มีกำรเผยแพร่ โดยมรีำยละเอียด ดังนี้ 

(๑)  รูปแบบคู่มือปฏิบัติงำนหลัก ทั้งนี้ อำจใช้โครงร่ำงคู่มือปฏิบัติงำนหลักตำมเอกสำรแนบ ๑ 

ท้ำยประกำศนี้ เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ 

(๒)  รูปแบบผลงำนเชิงวิเครำะห์ และรูปแบบผลงำนเชิงสังเครำะห์ ทั้งนี้ อำจใช้โครงร่ำง

ผลงำนเชงิวิเครำะห/์ผลงำนเชงิสังเครำะห ์ตำมเอกสำรแนบ ๒ ท้ำยประกำศนี้ เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ 

 

 
ข้อ ๗  กำรเผยแพร่... 
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ข้อ ๗  กำรเผยแพรคู่่มอืปฏิบัติงำนหลัก ให้เผยแพรใ่นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังนี้  

(๑)  จัดท ำด้วยวิธีกำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือส ำนักพิมพ์ หรือจัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่ม  

และเผยแพร ่โดยส่งใหศู้นย์บรรณสำรและกำรเรียนรู้ หรอืหอ้งสมุดของส่วนงำนอื่น ๆ ทั้งภำยในหรอืภำยนอก

มหำวิทยำลัย และมีเอกสำรตอบรับ 

(๒)  เผยแพร่โดยสื่ออเิล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และมีเอกสำรแสดงกำรเผยแพร่ 

(๓)  เผยแพร่โดยน ำไปใช้งำน และมีเอกสำรรับรองกำรน ำไปใช้งำนโดยส่วนงำนนั้น ๆ 

ข้อ ๘  กำรเผยแพร่ผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือผลงำนเชิงสังเครำะห์ ให้เผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

(๑)  เผยแพร่ในรูปของบทควำมในวำรสำรทำงวชิำกำร 

(๒)  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทควำมทำงวิชำกำร 

(๓)  เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลกำรประชุมทำงวิชำกำร (Proceedings) 

(๔)  จัดท ำด้วยวิธีกำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือส ำนักพิมพ์ หรือจัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่ม  

และเผยแพร ่โดยส่งใหศู้นย์บรรณสำรและกำรเรียนรู้ หรอืหอ้งสมุดของส่วนงำนอื่น ๆ ทั้งภำยในหรอืภำยนอก

มหำวิทยำลัย และมีเอกสำรตอบรับ 

(๕)  เผยแพร่โดยสื่ออเิล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และมีเอกสำรแสดงกำรเผยแพร่ 

(๖)  เผยแพร่โดยน ำไปใช้งำน และมีเอกสำรรับรองกำรน ำไปใช้งำนโดยส่วนงำนนั้น ๆ 

ข้อ ๙  กำรเผยแพร่งำนวิจัย ให้เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อำจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม 

สิ่งพิมพ ์หรอืเป็นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ที่มกี ำหนดกำรเผยแพร่อย่ำงแน่นอนชัดเจน ดังนี้ 

(๑)  เผยแพร่ในรูปของบทควำมวจิัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

(๒)  เผยแพร่ในหนังสือรวบรวมบทควำมวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีบรรณำธิกำรประเมิน 

และตรวจสอบคุณภำพ 

(๓)  น ำเสนอเป็นบทควำมวิจัยต่อที่ประชุมทำงวิชำกำรที่มีบรรณำธิกำรประเมินและน ำไป

รวมเล่มเผยแพรใ่นหนังสอืประมวลผลกำรประชุมทำงวิชำกำร (Proceedings) ระดับชำติหรอืนำนำชำติ 

(๔)  กำรเผยแพร่รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ ต้องแสดงหลักฐำนว่ำ

ได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้เสนอขอ ไม่น้อยกว่ำ ๓ คน  

และแสดงหลักฐำนวำ่ได้เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำร หรอืวิชำชีพที่เกี่ยวข้องอย่ำงกว้ำงขวำง 

เมื่อได้เผยแพร่ตำมลักษณะข้ำงต้นและได้มีกำรพิจำรณำประเมินคุณภำพของ “งำนวิจัย” 

นั้นแล้ว กำรน ำ “งำนวิจัย” นั้นมำแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อน ำมำเสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นและใหม้ีกำรประเมินคุณภำพ “งำนวิจัย” นั้นอกีครั้งหนึ่งจะกระท ำไม่ได้ 

 
ข้อ ๑๐ กำรเผยแพร่... 
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ข้อ ๑๐  กำรเผยแพรผ่ลงำนในลักษณะอื่น ให้เผยแพรใ่นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

(๑)  เผยแพร่โดยน ำไปใช้งำน และมีเอกสำรรับรองกำรน ำไปใช้งำนโดยส่วนงำนนั้น ๆ 

(๒)  เผยแพร่โดยกำรจัดท ำนิทรรศกำรหรอืกำรจัดแสดง 

(๓)  จัดท ำด้วยวิธีกำรพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือส ำนักพิมพ์ หรือจัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่ม  

และเผยแพร ่โดยส่งใหศู้นย์บรรณสำรและกำรเรียนรู้ หรอืหอ้งสมุดของส่วนงำนอื่น ๆ ทั้งภำยในหรอืภำยนอก

มหำวิทยำลัย และมีเอกสำรตอบรับ 

(๔)  เผยแพร่โดยสื่ออเิล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และมีเอกสำรแสดงกำรเผยแพร่ 

ข้อ ๑๑  ระดับคุณภำพของผลงำน ก ำหนดเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

(๑)  ระดับปรับปรุง 

(๒)  ระดับพอใช้ 

(๓)  ระดับดี 

(๔)  ระดับดีมำก 

(๕)  ระดับดีเด่น 

วิธีกำรตัดสินคุณภำพของผลงำนมดีังนี้ 

(๑)  วิธีปกติ วิธีกำรตัดสินคุณภำพของผลงำนใหใ้ช้คะแนนเสียงข้ำงมำก โดยระดับคุณภำพ

ของผลงำน ต้องไม่ต่ ำกว่ำระดับดี เว้นแต ่ต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญ และระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ระดับคุณภำพ

ของผลงำน ต้องไม่ต่ ำกว่ำระดับดีมำก 

(๒)  วิธีพิเศษ วิธีกำรตัดสินคุณภำพของผลงำนให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๔ ใน ๕ เสียง

ของที่ประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงำนและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 

โดยระดับคุณภำพ ต้องไม่ต่ ำกว่ำระดับดีมำก เว้นแต่ ต ำแหน่งระดับเช่ียวชำญ และระดับเช่ียวชำญพิเศษ 

ระดับคุณภำพของผลงำน ต้องไม่ต่ ำกว่ำระดับดีเด่น 

ข้อ ๑๒   ค ำจ ำกัดควำมของระดับคุณภำพของผลงำน ดังนี้ 

ที่ ประเภทผลงาน ระดับคุณภาพ ความหมาย 

๑. คู่มอืปฏิบัติงำนหลัก ระดับปรับปรุง คุณภำพไม่ถึงเกณฑ์ระดับคุณภำพส ำหรับต ำแหน่ง 

ที่ ขอแต่ งตั้ ง  ไม่มีขั้ นตอนกำรท ำงำนที่ ชั ด เ จน  

ไม่เป็นไปตำม กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขำดควำมเข้ำใจ

ในระบบงำน 

 

 

ระดับพอใช้... 



- ๖ - 
 

ที่ ประเภทผลงาน ระดับคุณภาพ ความหมาย 

  ระดับพอใช้ คุณภำพไม่ถึงระดับดี ขั้นตอนและกระบวนกำรท ำงำน

ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่เป็นไปตำม กฎ ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจน

กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน 

  ระดับดี เป็นเอกสำรแสดงเส้นทำงกำรท ำงำนในงำนหลักของ 

ต ำแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนกำร 

โดยระบุขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำร

ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนแนวทำงแก้ไขปัญหำ  

และข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว ซึ่งต้องใช้

ประกอบกำรปฏิบัติงำนมำแล้ว และต้องมีกำรปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน 

  ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 

๑) มีกำรวิเครำะห์และเสนอควำมรู้หรือวิธีกำรที่ 

ทันสมัยต่อควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำนหรือสำขำ

วิชำชีพ และเป็นประโยชน์ตอ่สำยงำน/สำขำวิชำชีพ 

๒) มีกำรสอดแทรกควำมคิดริเริ่ม และประสบกำรณ์

ของผู้เขียน ที่เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ที่เป็น

ประโยชน์ 

  ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมำก และต้อง 

๑) มีลักษณะเป็นงำนบุกเบิกทำงสำยงำน/สำขำ

วิชำชีพที่สรำ้งองค์ควำมรู้ใหมใ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๒) มีกำรกระตุ้นให้ เกิดควำมคิดและค้นคว้ำ 

อย่ำงตอ่เนื่อง 

๓) เป็นที่น่ำเชื่อถือและยอมรับในสำยงำน/สำขำ

วิชำชีพที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

    

๒. ผลงำนเชิงวิเครำะห์... 
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ที่ ประเภทผลงาน ระดับคุณภาพ ความหมาย 

๒. 

 

ผลงำนเชงิวิเครำะห์ 

  

  

  

ระดับปรับปรุง คุณภำพไม่ถึงเกณฑ์ระดับคุณภำพส ำหรับต ำแหน่งที่

ขอแต่งตั้ง ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร  

ไม่สำมำรถจ ำแนก แยกแยะ ประเมินและจัดกำร

ข้อมูลได้ 

  ระดับพอใช้ คุณภำพไม่ถึงระดับดี ไม่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรจัด

ข้อมูลต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ ซึ่งจะท ำให้ได้ข้อมูล

ส ำคัญของงำน ขำดควำมเชื่อมโยงของงำนที่สัมพันธ์กัน 

  ระดับดี ผลงำนที่แสดงกำรแยกแยะองค์ประกอบต่ำง ๆ  

ของ เรื่ อ งอย่ ำงมี ร ะบบ มีกำรศึกษำในแต่ ละ

องค์ประกอบและควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 

ต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องนั้น ๆ  

ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่งำนของส่วนงำนหรอืมหำวิทยำลัย 

  ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 

๑) มีกำรวิเครำะห์และเสนอควำมรู้หรือวิธีกำรที่ 

ทันสมัยต่อควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำนหรือสำขำ

วิชำชีพ และเป็นประโยชน์ตอ่สำยงำน/สำขำวิชำชีพ 

๒) มกีำรสอดแทรกควำมคิดริเริ่ม และประสบกำรณ์

ของผู้เขียน ที่เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ที่เป็น

ประโยชน์ 

  ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมำก และต้อง 

๑) มีลักษณะเป็นงำนบุกเบิกทำงสำยงำน/สำขำ

วิชำชีพที่สรำ้งองค์ควำมรู้ใหมใ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๒) มีกำรกระตุ้นให้ เกิดควำมคิดและค้นคว้ำ 

อย่ำงตอ่เนื่อง 

๓) เป็นที่น่ำเชื่อถือและยอมรับในสำยงำน/สำขำ

วิชำชีพที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

    

๓. ผลงำนเชิงสังเครำะห.์.. 
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ที่ ประเภทผลงาน ระดับคุณภาพ ความหมาย 

๓. 

 

 

ผลงำนเชิงสังเครำะห์ 

  

ระดับปรับปรุง คุณภำพไม่ถึงเกณฑ์ระดับคุณภำพส ำหรับต ำแหน่งที่

ขอแต่งตั้ง ไม่สำมำรถระบุปัจจัยและองค์ประกอบ

ส ำคัญที่จะเข้ำสู่กระบวนกำรสังเครำะหข์้อมูลได้ 

  ระดับพอใช้ คุณภำพไม่ถึงระดับดี ขำดควำมแม่นย ำ น่ำเชื่อถือ

ของข้อมูลจำกกำรสังเครำะห์ และมีควำมเป็นไปได้

น้อยในกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

  ระดับดี ผลงำนที่แสดงกำรรวบรวมเนื้อหำสำระต่ำง ๆ หรือ

องค์ประกอบต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน โดยต้องอำศัย

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรสร้ำงรูปแบบหรือ

โครงสร้ำงเบื้องต้น เพื่อให้เกิดแนวทำงหรือเทคนิค

วิธีกำรใหม่ ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องำน

ของส่วนงำนหรอืมหำวิทยำลัย 

  ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 

๑) มีกำรสังเครำะห์และเสนอควำมรู้หรือวิธีกำร

ที่ทันสมัยต่อควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำนหรือสำขำ

วิชำชีพ และเป็นประโยชน์ตอ่สำยงำน/สำขำวิชำชีพ 

๒) มีกำรสอดแทรกควำมคิดริเริ่ม และประสบกำรณ์

ของผู้เขียน ที่เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ที่เป็น

ประโยชน์ 

   ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมำก และต้อง 

๑) มีลักษณะเป็นงำนบุกเบิกทำงสำยงำน/สำขำ

วิชำชีพ และมีกำรสังเครำะห์จนถึงระดับที่สร้ำงองค์

ควำมรูใ้หม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๒) มีกำรกระตุ้นให้เกิดควำมคิดและค้นคว้ำ 

อย่ำงตอ่เนื่อง 

๓) เป็นที่น่ำเชื่อถือและยอมรับในสำยงำน/สำขำ

วิชำชีพที่เกี่ยวข้อง 

 

 

    

๔. งำนวิจัย... 



- ๙ - 
 

ที่ ประเภทผลงาน ระดับคุณภาพ ความหมาย 

๔. 

 

 

งำนวิจัย 

  

  

ระดับปรับปรุง คุณภำพไม่ถึงเกณฑ์ระดับคุณภำพส ำหรับต ำแหน่งที่

ขอแต่งตั้ง เครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำวิจัยไม่ได้มำตรฐำน 

ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำงไม่ครอบคลุม และกำรเลือก

ไม่เหมำะสม มีอคตใินกำรวิจัย 

  ระดับพอใช้ คุณภำพไม่ถึงระดับดี ขำดกำรแยกประเด็นปัญหำ

ของกำรท ำวิจัยอย่ำงชัดเจน สถิติที่ใช้ไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐำน ข้อสรุปกำรวิจัยไม่ชัดเจนอย่ำงเป็น

รูปธรรม 

  ระดับดี ผลงำนที่เป็นงำนศึกษำ หรืองำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบ 

ด้วยวิธีวิทยำกำรวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงค์

ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล ค ำตอบหรือข้อสรุป

รวมที่เป็นประโยชน์และน ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำ 

หรอืแก้ไขปัญหำในงำนของส่วนงำนหรือมหำวิทยำลัย 

  ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 

๑) เป็นผลงำนวิจัยที่สร้ำงควำมรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่ำ

งำนเดิมที่เคยมีผู้ศึกษำแล้ว 

๒) เป็นประโยชน์ด้ำนวิชำกำรในสำยงำน/สำขำ

วิชำชีพอย่ำงกว้ำงขวำง หรือสำมำรถน ำไปประยุกต์ได้

อย่ำงแพร่หลำย 

  ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมำก และต้อง 

๑) เป็นงำนบุก เบิกที่ มีคุณค่ำยิ่ ง  และมีกำร

สังเครำะห์อย่ำงลึกซึ้ง จนท ำให้เป็นกำรสร้ำงองค์

ควำมรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท ำใหเ้กิดควำมก้ำวหน้ำ

ในสำยงำน/สำขำวิชำชีพอย่ำงชัดเจน 

๒) เป็นที่ยอมรับและได้รับกำรอ้ำงอิงถึงอย่ำง 

กว้ำงขวำงในสำยงำน/สำขำวิชำชีพที่ เกี่ยวข้อง  

ในระดับชำติ และ/หรือระดับนำนำชำติ 

 

 

    

๕. ผลงำนลักษณะอื่น... 



- ๑๐ - 
 

ที่ ประเภทผลงาน ระดับคุณภาพ ความหมาย 

๕. ผลงำนลักษณะอื่น ระดับปรับปรุง คุณภำพไม่ถึงเกณฑ์ระดับคุณภำพส ำหรับต ำแหน่งที่

ขอแต่งตั้ง เป็นผลงำนที่ไม่แสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำ

หรือกำรปรับปรุง เพื่อให้เกิดกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

ขำดค ำอธิบำยวัตถุประสงค์ของกำรผลิตช้ินงำน 

ระดับพอใช้ คุณภำพไม่ถึงระดับดี ไม่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์

ของผลงำน ไม่พบหลักฐำนที่แสดงให้เห็นคุณค่ำของ

ผลงำน 

ระดับดี เป็นสิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือผลงำนด้ำน

ศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบ ำรุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็น

เอกสำร หนังสือ คู่มือ หรืองำนวิจัย โดยผลงำนที่

เสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเครำะห์ที่อธิบำย 

และชี้ให้เห็นว่ำงำนดังกล่ำวเป็นประโยชน์และน ำไปสู่

กำรปรับปรุงพัฒนำงำนหรือแก้ไขปัญหำในงำน ทั้งนี้

ผลงำนดังกล่ำวต้องเป็นผลงำนที่ผ่ำนกำรพิสูจน์หรือ

มีหลักฐำนที่แสดงถึงคุณค่ำของผลงำนนั้น 
 

  ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 

๑) ได้รับกำรรับรองโดยองค์กรทำงสำยงำน/สำขำ

วิชำชีพ หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องในสำขำวิชำชีพ

ที่เสนอ หรอื 

๒) เป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของ 

ผูเ้ชี่ยวชำญในสำยงำน/สำขำวิชำชีพนั้น ๆ 
 

  ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมำก และต้องเป็นที่ยอมรับ 

โดยทั่วไปในสำยงำน/สำขำวิชำชีพ ทั้งในระดับชำติ  

และ/หรือระดับนำนำชำติ 
 

 

 

 

ข้อ ๑๓ ให้อธิกำรบดี... 





- ๑๒ - 
 

เอกสารแนบ ๑ 

ท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ ์และวิธีกำรพิจำรณำผลงำน เพื่อแตง่ตั้ง 

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔  

ฉบับลงวันที ่๒๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

โครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลัก เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย 

๑. บทที่ ๑ บทน ำ 

 ๑.๑ ควำมเป็นมำ/ควำมจ ำเป็น/ควำมส ำคัญ 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ 

 ๑.๓ ขอบเขต 

 ๑.๔ นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม 

 ๑.๕ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๒. บทที่ ๒ บทบำทหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบ 

 ๒.๑ โครงสรำ้ง/กำรบริหำรจัดกำร 

 ๒.๒ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

 ๒.๓ บทบำทหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบของต ำแหน่ง 

๓. บทที่ ๓ หลักเกณฑ์ วิธีกำรปฏิบัติงำน และเงื่อนไข 

 ๓.๑ หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน 

 ๓.๒ วิธีกำรปฏิบัติงำน 

 ๓.๓ เงื่อนไข/ข้อสังเกตุ/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน 

 ๓.๔ แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๔. บทที่ ๔ เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 

 ๔.๑ กิจกรรม/แผนปฏิบัติงำน 

 ๔.๒ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 ๔.๓ วิธีกำรตดิตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 ๔.๔ จรรยำบรรณ/คุณธรรม/จรยิธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

๕. บทที่ ๕ ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงในกำรแก้ไข และพัฒนำงำน 

 ๕.๑ ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

 ๕.๒ แนวทำงแก้ไข และพัฒนำงำน 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

เอกสำรแนบ ๑/๑ 
 



- ๑๓ - 
 

๖. บรรณำนุกรม 

๗. ภำคผนวก 

๘. ประวัติผู้เขียน 

หมายเหตุ สำมำรถปรับเปลี่ยนหัวข้อในคู่มือปฏิบัติงำนหลักใหส้อดคล้องกับสำยงำน หรอืสำขำวิชำชีพต่ำง  ๆ

ได้ตำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรแนบ ๑/๒ 
 



- ๑๔ - 
 

เอกสารแนบ ๒ 

ท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ ์และวิธีกำรพิจำรณำผลงำน เพื่อแตง่ตั้ง 

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔  

ฉบับลงวันที ่๒๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

โครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์/ผลงานเชิงสังเคราะห์ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย 

๑. บทที่ ๑ บทน ำ 

 ๑.๑ ควำมเป็นมำและเหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ในกำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ 

 ๑.๓ ขอบเขตของกำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ 

 ๑.๔ ประโยชน์กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ ต่อกำรพัฒนำงำนในหนำ้ที่ 

 ๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะ 

๒. บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิเครำะห์/สังเครำะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๓. บทที่ ๓ วิธีกำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ 

 ๓.๑ ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง หรือ แหล่งขอ้มูล 

 ๓.๒ เครื่องมอืที่ใชใ้นกำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ 

 ๓.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ๓.๔ สถิตทิี่ใชใ้นกำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ 

 ๓.๕ วิธีกำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ข้อมูล และกำรน ำเสนอ 

๔. บทที่ ๔ ผลกำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ 

๕. บทที่ ๕ สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

๖. บรรณำนุกรม 

๗. ภำคผนวก 

๘. ประวัติผู้เขียน 

 

หมายเหตุ สำมำรถปรับเปลี่ยนหัวข้อในผลงำนเชิงวิเครำะห์/ผลงำนเชิงสังเครำะห์ให้สอดคล้อง 

กับสำยงำน หรอืสำขำวิชำชีพต่ำง ๆ ได้ ตำมควำมเหมำะสม 
 

 

เอกสำรแนบ ๒/๑ 
 


