
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรพิจำรณำผลงำน เพื่อแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  

ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 โดยที่ เป็นกำรสมควรก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรพิจำรณำผลงำน เพื่อแต่งตั้ง 

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  ให้ด ำรงต ำแหน่งสู งขึ้ น  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๓  

แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย  

กำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง และกำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น  

พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัยพะเยำ ในครำวประชุมครั้งที่   

๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงให้ออกประกำศ ไว้ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ และ

วิธีกำรพิจำรณำผลงำน เพื่อแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกำศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกำศนี้ 

“ก.พ.ต.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประเมินพิจำรณำแต่งตั้งพนักงำน

มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 

“ผลงำน” หมำยควำมว่ำ ผลงำนที่เกิดขึ้นจำกกำรค้นคว้ำ รวบรวม เรียบเรียงจำก

กำรสั่งสมควำมรู้ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเพื่อก่อให้เกิดกำรพัฒนำและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน  

จะเป็นผลงำนลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลำยลักษณะ ซึ่งแสดงถึงควำมเป็นผู้ช ำนำญงำน ผู้ช 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” ... 
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“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” หมำยควำมวำ่ สิ่งประดิษฐ์หรอืงำนสร้ำงสรรค์ หรอืผลงำน 

ด้ำนศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบ ำรุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสำร หนังสือ คู่มือ หรืองำนวิจัย โดยผลงำนที่เสนอ

จะต้องประกอบด้วยบทวิเครำะหท์ี่อธิบำยและชีใ้หเ้ห็นว่ำงำนดังกล่ำวเป็นประโยชน์และน ำไปสู่กำรปรับปรุง

พัฒนำงำนหรือแก้ไขปัญหำในงำน ทั้งนี้ ผลงำนดังกล่ำวต้องเป็นผลงำนที่ผ่ำนกำรพิสูจน์หรือมีหลักฐำนที่

แสดงถึงคุณค่ำของผลงำนนั้น 

ข้อ ๔ ผลงำนที่น ำมำเสนอขอก ำหนดระดับต ำแหน่งจะต้องเป็นไปตำมข้อ ๑๓  

แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย กำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง และกำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัย

สำยสนับสนุน ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔ และต้องมเีงื่อนไข ดังนี้  

 ๔.๑ ผลงำนที่เสนอขอย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลงำนแลว้เสร็จจนถึง

วันที่เสนอขอเข้ำรับกำรประเมิน แต ่ก.พ.ต. อำจพิจำรณำเป็นอย่ำงอื่นได้ตำมที่เห็นสมควร 

 ๔.๒ กรณีที่เป็นผลงำนร่วม ผู้เสนอขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ 

ส ำหรับผลงำนแตล่ะเล่ม/เรื่อง/รำยกำร 

 ๔.๓ กำรลงนำมรับรองกำรมสี่วนรว่มในผลงำน ให้ด ำเนินกำร ดังนี้  

  ๔.๓.๑ ต้องให้ผู้ร่วมด ำเนินกำรทุกคนลงนำมรับรองว่ำแต่ละคนมีส่วนร่วม

ร้อยละเท่ำใด รวมทั้งระบุบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ยกเว้นผลงำนที่ด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำง

มหำวิทยำลัยกับหนว่ยงำนภำยนอก ให้ระบุเพียงบทบำทหนำ้ที่และควำมรับผดิชอบ 

  ๔.๓.๒ กรณีผู้ร่วมด ำเนินกำรบำงคนไม่สำมำรถลงนำมรับรองกำรมีส่วนร่วม

ในผลงำนได้ ให้ผู้เสนอขอยื่นหลักฐำนชี้แจงต่อ ก.พ.ต. เพื่อพิจำรณำกำรใช้ผลงำนชิ้นนั้น ๆ ในกำรยื่นขอ

ก ำหนดระดับต ำแหน่งเป็นกรณีไป 
๔.๓.๓ เมื่อได้ลงนำม ... 
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  ๔.๓.๓ เมื่อได้ลงนำมรับรองแลว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้  

  ๕.๓.๔ หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ เสนอขอระบุกำรมีส่วนร่วมไม่ตรงกับ 

ควำมเป็นจริง จะถือว่ำกระท ำผดิจรยิธรรมไม่เหมำะสมที่จะได้รับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่นั้น  

 ๔.๔ กำรอำ้งองิและรำยกำรอ้ำงอิงที่คัดลอกมำโดยตรงหรือประมวลควำมคิดของ

ผู้อื่นมำไว้ในผลงำนของตน ไม่ว่ำจะเป็นกำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำเชิงอรรถ และรำยกำรอ้ำงอิงที่

สมบูรณ์ซึ่งอยู่ในส่วนของบรรณำนุกรมหรือรำยกำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม จะต้องอ้ำงอิงแหล่งที่มำอย่ำงชัดเจน

และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยรูปแบบกำรอ้ำงอิงให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรอ้ำงอิงตำมหลักสำกลและ 

ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเรื่อง/เล่ม 

 นอกจำกนี้กรณีกำรเสนอผลงำนวิจัยที่ท ำกำรวิจัยในมนุษย์หรือในสัตว์ทดลอง 

จะต้องส่งหลักฐำนหนังสือรับรองกำรได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ หรือ

คณะกรรมกำรพจิำรณำโครงกำรวิจัยที่มีกำรใช้สัตว์ทดลองแนบไว้ที่ผลงำนวิจัยเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

   ข้อ ๕ รูปแบบกำรจัดท ำผลงำนจะต้องมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ และมีเนื้อหำครอบคลุม

ในแต่ละเรื่อง ทั้งนี ้ต้องไม่ใช่ผลงำนเพื่อส่งเฉพำะแหลง่ทุนโดยไม่มีกำรเผยแพร่ โดยมรีำยละเอียด ดังนี ้

 ๕.๑ รูปแบบคู่มือปฏิบัติงำนหลัก ใช้โครงร่ำงคู่มือปฏิบัติงำนหลักตำมเอกสำรแนบ 

๑ ท้ำยประกำศนี้ 

 ๕.๒ รูปแบบผลงำนเชิงสังเครำะห์ และรูปแบบผลงำนเชิงวิเครำะห์ ใช้โครงร่ำง

ผลงำนเชงิสังเครำะห/์ผลงำนเชิงวิเครำะห์ ตำมเอกสำรแนบ ๒ ท้ำยประกำศนี้ 

ข้อ ๖ กำรเผยแพรง่ำนวิจัย ให้เผยแพรใ่นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

 ๖.๑ เผยแพร่ในรูปของบทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร ทั้งนี้  วำรสำร 

ทำงวิชำกำรนั้น อำจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก ำหนดกำรเผยแพร่  

อย่ำงแน่นอนชัดเจน 

 ๖.๒ เผยแพร่ในหนังสือรวบรวมบทควำมวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีบรรณำธิกำร

ประเมินและตรวจสอบคุณภำพ 

 ๖.๓ น ำเสนอเป็นบทควำมวิจัยต่อที่ประชุมทำงวิชำกำร ซึ่งภำยหลังจำกกำร

ประชุมทำงวิชำกำรได้มีบรรณำธิกำรประเมินและน ำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลกำรประชุม

ทำงวิชำกำร (Proceedings) ของกำรประชุมทำงวชิำกำรระดับชำติหรอืนำนำชำติ 

 

 

๖.๔ กำรเผยแพร่ ... 
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 ๖.๔ กำรเผยแพรร่ำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรำยละเอียด และควำมยำวเป็น

เล่มหนังสือ ต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำ 

ผู้เสนอขอ ไม่น้อยกว่ำ ๓ คน และแสดงหลักฐำนว่ำได้เผยแพร่ไปยังวงวิชำกำร หรือวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง 

อย่ำงกว้ำงขวำง 

 เมื่อได้เผยแพร่ตำมลักษณะข้ำงต้นและได้มีกำรพิจำรณำประเมินคุณภำพของ 

“งำนวิจัย” นั้นแล้ว กำรน ำ “งำนวิจัย” นั้นมำแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อน ำมำเสนอขอ

ก ำหนดต ำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นและใหม้ีกำรประเมินคุณภำพ “งำนวิจัย” นั้นอกีครั้งหนึ่งจะกระท ำไม่ได้ 

ข้อ ๗ กำรเผยแพรคู่่มอืปฏิบัติงำนหลัก ให้เผยแพรใ่นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

 ๗.๑ เผยแพร่ดว้ยวิธีกำรพมิพ์โดยโรงพิมพ์หรอืส ำนักพิมพ ์

 ๗.๒ จัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่มและเผยแพร่  โดยกำรส่งให้ศูนย์บรรณสำรและ 

กำรเรียนรู ้หรอืหอ้งสมุดของส่วนงำน 

 ๗.๓ เผยแพร่โดยกำรน ำไปใช้งำน และมีเอกสำรรับรองกำรน ำไปใช้งำน 

ข้อ ๘ กำรเผยแพรผ่ลงำนเชิงวิเครำะห์หรอืผลงำนเชิงสังเครำะห ์ให้เผยแพรใ่นลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

 ๘.๑ เผยแพร่ดว้ยวิธีกำรพมิพ์โดยโรงพิมพ์หรอืส ำนักพิมพ ์

 ๘.๒ เผยแพร่ในรูปของบทควำมในวำรสำรทำงวชิำกำร 

 ๘.๓ เผยแพร่ในหนังสือรวมบทควำมทำงวิชำกำร 

 ๘.๔ เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลกำรประชุมทำงวิชำกำร (Proceedings) 

 ๘.๕ จัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่มและเผยแพร่  โดยกำรส่งให้ศูนย์บรรณสำรและ 

กำรเรียนรู ้หรอืหอ้งสมุดของส่วนงำน 

 ๘.๖ เผยแพร่โดยกำรน ำไปใช้งำน และมีเอกสำรรับรองกำรน ำไปใช้งำน 

ข้อ ๙ กำรเผยแพรผ่ลงำนในลักษณะอื่น ๆ ใหเ้ผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

๙.๑ เผยแพร่โดยมีหลักฐำนกำรน ำไปใช้งำน 

๙.๒ เผยแพร่โดยกำรจัดท ำนิทรรศกำรหรอืกำรจัดแสดง 

๙.๓ เผยแพร่ดว้ยวิธีกำรพมิพ์โดยโรงพิมพ์หรอืส ำนักพิมพ ์

๙.๔ จัดท ำเป็นส ำเนำเย็บเล่มและเผยแพร่  โดยกำรส่งให้ศูนย์บรรณสำรและ 

กำรเรียนรู ้หรอืหอ้งสมุดของส่วนงำน 

   

ข้อ ๑๐ ค ำจ ำกัดควำม ... 



 

 

-๕- 

  ข้อ ๑๐ ค ำจ ำกัดควำมของระดับคุณภำพของผลงำน ดังนี้ 

ที่ ประเภทผลงาน ระดับคุณภาพ ความหมาย 

๑. งำนวิจัย ระดับดี ผลงำนที่เป็นงำนศกึษำ หรอืงำนค้นคว้ำอย่ำงมีระบบ 

ด้ ว ย วิ ธี วิ ท ย ำก ำ ร วิ จั ย ที่ เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ  แล ะ 

มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล ค ำตอบ

หรือข้อสรุปรวมที่ เป็นประโยชน์และน ำไปสู่กำร

ปรับปรุงพัฒนำ หรือแก้ไขปัญหำในงำนของส่วนงำน

หรอืมหำวิทยำลัย 

    ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และตอ้ง 

๑) เป็นผลงำนที่แสดงถึงกำรวิ เครำะห์  และ

น ำเสนอผลกำรวิจัยเป็นควำมรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่ำงำน

เดิมที่เคยมีผู้ศึกษำแล้ว 

๒) เป็นประโยชน์ด้ำนวิชำกำรในสำยงำน/สำขำ

วิชำชีพอย่ำงกว้ำงขวำง หรือสำมำรถน ำไปประยุกต์ได้

อย่ำงแพร่หลำย 

    

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมำก และต้อง 

๑) เป็นงำนบุก เบิกที่ มีคุณค่ำยิ่ ง  และมีกำร

สังเครำะห์อย่ำงลึกซึ้ง จนท ำให้เป็นกำรสร้ำงองค์

ค ว ำมรู้ ใ หม่ ใ น เ รื่ อ ง ใ ด เ รื่ อ ง หนึ่ ง  ท ำ ใ ห้ เ กิ ด

ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน/สำขำวิชำชีพอย่ำงชัดเจน 

๒) เป็นที่ยอมรับและได้รับกำรอ้ำงอิงถึงอย่ำง 

กว้ำงขวำงในสำยงำน/สำขำวิชำชีพที่ เกี่ยวข้อง  

ในระดับชำติ และ/หรือระดับนำนำชำติ 

๒. คู่มอืปฏิบัติงำนหลัก ระดับดี เป็นเอกสำรแสดงเส้นทำงกำรท ำงำนในงำนหลักของ 

ต ำแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนกำร 

โดยระบุขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำร

ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องใน

กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนแนวทำงแก้ไขปัญหำ และ 
 

ข้อเสนอแนะ ... 



 

 

-๖- 

 

ที่ ประเภทผลงาน ระดับคุณภาพ ความหมาย 

 

 

  ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว ซึ่งต้องใช้

ประกอบกำรปฏิบัติงำนมำแล้ว และต้องมีกำร

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำร

ปฏิบัติงำน ซึ่ ง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนหรือ

มหำวิทยำลัย และสำมำรถน ำไปใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิง 

หรอืน ำไปปฏิบัติได้ 
 

  ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และตอ้ง 

๑) มีกำรวิเครำะห์และเสนอควำมรู้หรือวิธีกำรที่ 

ทันสมัยต่อควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำนหรือสำขำ

วิชำชีพ และเป็นประโยชน์ตอ่สำยงำน/สำขำวิชำชีพ 

๒) มี ก ำ ร ส อ ด แท ร ก ค ว ำ ม คิ ด ริ เ ริ่ ม  แ ล ะ

ประสบกำรณ์ของผู้เขียน ที่เป็นกำรแสดงให้เห็นถึง

ควำมรูท้ี่เป็นประโยชน์ 
 

  ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมำก และตอ้ง 

๑) มีกำรกระตุ้นให้ เกิดควำมคิดและค้นคว้ำ 

อย่ำงตอ่เนื่อง 

๒) มีลักษณะเป็นงำนบุกเบิกทำงสำยงำน/สำขำ

วิชำชีพ และมีกำรสังเครำะห์จนถึงระดับที่สร้ำงองค์

ควำมรูใ้หม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๓) เป็นที่น่ำเชื่อถือและยอมรับในสำยงำน /สำขำ

วิชำชีพที่เกีย่วข้อง 

๓. ผลงำนเชิงสังเครำะห์ ระดับดี เป็นผลงำนที่แสดงกำรแยกแยะองค์ประกอบต่ำง ๆ  

ของ เรื่ อ งอย่ ำ งมี ร ะบบ มีกำรศึกษำในแต่ ละ

องค์ประกอบและควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 

ต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่ง

เป็นประโยชน์ตอ่งำนของสว่นงำนหรอืมหำวิทยำลัย 

 

ระดับดีมำก ... 



 

 

-๗- 

 

ที่ ประเภทผลงาน ระดับคุณภาพ ความหมาย 

    ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และตอ้ง 

๑) มีกำรวิเครำะห์และเสนอควำมรู้หรือวิธีกำรที่ 

ทันสมัยต่อควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำนหรือสำขำ

วิชำชีพ และเป็นประโยชน์ตอ่สำยงำน/สำขำวิชำชีพ 

๒) มีกำรสอดแทรกควำมคิดริเริ่ม และประสบกำรณ์

ของผู้เขียน ที่เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ที่เป็น

ประโยชน์ 
 

  ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมำก และต้อง 

๑) มีกำรกระตุ้นให้เกิดควำมคิดและค้นคว้ำ 

อย่ำงตอ่เนื่อง 

๒) มีลักษณะเป็นงำนบุกเบิกทำงสำยงำน/สำขำ

วิชำชีพ และมีกำรสังเครำะห์จนถึงระดับที่สร้ำงองค์

ควำมรูใ้หม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๓) เป็นที่น่ำเชื่อถือและยอมรับในสำยงำน /สำขำ

วิชำชีพที่เกี่ยวข้อง 

๔. ผลงำนเชงิวิเครำะห์ ระดับดี เป็นผลงำนที่แสดงกำรรวบรวมเนื้อหำสำระต่ำง ๆ 

หรือองค์ประกอบต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน โดยต้องอำศัย

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรสร้ำงรูปแบบหรือ

โครงสร้ำงเบื้องต้นเพื่อให้เกิดแนวทำงหรือเทคนิค

วิธีกำรใหม่ ๆ ในเรื่องนั้น ๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่องำน

ของสว่นงำนหรอืมหำวิทยำลัย 
 

  ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และตอ้ง 

๑) มีกำรวิเครำะห์และเสนอควำมรู้หรือวิธีกำรที่ 

ทันสมัยต่อควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำนหรือสำขำ

วิชำชีพ และเป็นประโยชน์ตอ่สำยงำน/สำขำวิชำชีพ  
 

 

๒) มีกำรสอดแทรก... 



 

 

-๘- 
 

ที่ ประเภทผลงาน ระดับคุณภาพ ความหมาย 
 

  
 

๒) มีกำรสอดแทรกควำมคิดริเริ่ม และประสบกำรณ์

ของผู้เขียน ที่เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ที่ เป็น

ประโยชน์ 

    ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมำก และต้อง 

๑) มีกำรกระตุ้นให้ เกิดควำมคิดและค้นคว้ำ 

อย่ำงตอ่เนื่อง 

๒) มีลักษณะเป็นงำนบุกเบิกทำงสำยงำน/สำขำ

วิชำชีพ และมีกำรสังเครำะห์จนถึงระดับที่สร้ำงองค์

ควำมรูใ้หม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๓) เป็นที่น่ำเชื่อถือและยอมรับในสำยงำน /สำขำ

วิชำชีพที่เกี่ยวข้อง 

๕. ผลงำนลักษณะอื่น ระดับดี เป็นสิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือผลงำนด้ำน

ศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบ ำรุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็น

เอกสำร หนังสือ คู่มือ หรืองำนวิจัย โดยผลงำนที่

เสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเครำะห์ที่อธิบำยและ

ชี้ให้เห็นว่ำงำนดังกล่ำวเป็นประโยชน์และน ำไปสู่กำร

ปรับปรุงพัฒนำงำนหรือแก้ไขปัญหำในงำน ทั้งนี้

ผลงำนดังกล่ำวต้องเป็นผลงำนที่ผ่ำนกำรพิสูจน์หรือ

มีหลักฐำนที่แสดงถึงคุณค่ำของผลงำนนั้น 

    

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และตอ้ง 

๑) ได้รับกำรรับรองโดยองค์กรทำงสำยงำน/สำขำ

วิชำชีพ หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องในสำขำวิชำชีพ

ที่เสนอ หรอื 

๒) เป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของ 

ผูเ้ชี่ยวชำญในสำยงำน/สำขำวิชำชีพนั้น ๆ 

    

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมำก และต้องเป็นที่ยอมรับ 

โดยทั่วไปในสำยงำน/สำขำวิชำชีพ ทั้งในระดับชำติ  

และ/หรือระดับนำนำชำติ 
 

ข้อ ๑๑ ให้อธิกำรบดี ... 





 

 

เอกสารแนบ ๑ 

ท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ ์และวิธีกำรพิจำรณำผลงำน เพื่อแตง่ตั้ง 

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

โครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลัก เป็นรูปเล่มท่ีประกอบด้วย 

 

๑. บทท่ี ๑ บทน ำ 

 ๑.๑ ควำมเป็นมำ / ควำมจ ำเป็น / ควำมส ำคัญ 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ 

 ๑.๓ ขอบเขต 

 ๑.๔ นยิำมศัพท์เฉพำะ / ค ำจ ำกัดควำม 

 ๑.๕ ประโยชนท่ี์คำดวำ่จะได้รับ 

๒. บทท่ี ๒ บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

 ๒.๑ โครงสร้ำง / กำรบริหำรจัดกำร (ถ้ำมี) 

 ๒.๒ ลักษณะงำนท่ีปฏบัิติ 

 ๒.๓ บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของต ำแหนง่ 

๓. บทท่ี ๓ หลักเกณฑ์ วธีิกำรปฏบัิตงิำน และเงื่อนไข 

 ๓.๑ หลักเกณฑ์กำรปฏบัิตงิำน 

 ๓.๒ วธีิกำรปฏบัิตงิำน 

 ๓.๓ เงื่อนไข / ข้อสังเกต ุ/ ข้อควรระวัง / สิ่งท่ีควรค ำนึงในกำรปฏบัิตงิำน 

 ๓.๔ แนวคิด ทฤษฎีและงำนวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) 

๔. บทท่ี ๔ เทคนิคในกำรปฏบัิตงิำน 

 ๔.๑ กิจกรรม / แผนปฏิบัตงิำน 

 ๔.๒ ขั้นตอนกำรปฏบัิตงิำน 

 ๔.๓ วธีิกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏบัิตงิำน 

 ๔.๔ จรรยำบรรณ / คุณธรรม / จรยิธรรมในกำรปฏบัิตงิำน 

๕. บทท่ี ๕ ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงในกำรแกไ้ข และพัฒนำงำน 

 ๕.๑ ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏบัิตงิำน 

 ๕.๒ แนวทำงแก้ไข และพัฒนำงำน 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๖. บรรณำนุกรม 

๗. ภำคผนวก (ถ้ำม)ี 

๘. ประวัตผิู้เขียน 

 

เอกสำรแนบ ๑ 



 

 

เอกสารแนบ ๒ 

ท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ ์และวิธีกำรพิจำรณำผลงำน เพื่อแตง่ตั้ง 

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

โครงรา่งผลงานเชงิสังเคราะห์ /ผลงานเชงิวเิคราะห์ เป็นรูปเล่มท่ีประกอบด้วย 

 

๑. บทท่ี ๑ บทน ำ 

 ๑.๑ ควำมเป็นมำและเหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรสังเครำะห์ /วเิครำะห์ 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ในกำรสังเครำะห ์/ วเิครำะห ์

 ๑.๓ ขอบเขตของกำรสังเครำะห์ / วเิครำะห ์

 ๑.๔ ประโยชนก์ำรสังเครำะห์ / วเิครำะห์ ตอ่กำรพัฒนำงำนในหน้ำท่ี 

 ๑.๕ นยิำมศัพท์เฉพำะ 

๒. บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงำนสังเครำะห์ / วเิครำะห ์/ วจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. บทท่ี ๓ วธีิกำรสังเครำะห ์/ วเิครำะห์ 

 ๓.๑ ประชำกร / กลุ่มตัวอยำ่ง หรือ แหลง่ข้อมูล 

 ๓.๒  เครื่องมือท่ีใชใ้นกำรสังเครำะห์ / วเิครำะห ์

 ๓.๓ กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ๓.๔ สถิตท่ีิใชใ้นกำรสังเครำะห ์/ วเิครำะห์ (ถ้ำมี) 

 ๓.๕ วธีิกำรสังเครำะห์ / วเิครำะห์ขอ้มูล และกำรน ำเสนอ 

๔. บทท่ี ๔ ผลกำรสังเครำะห์ / วเิครำะห ์

๕. บทท่ี ๕ สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

๖. บรรณำนุกรม 

๗. ภำคผนวก (ถ้ำม)ี 

๘. ประวัตผิู้เขียน 

 

 

เอกสำรแนบ ๒ 


