
๑ 
 

 
 

 
 

เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพของผลงานประเภทคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
 

๑.  ค านิยาม 
คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เป็นเอกสารแสดงถึงเส้นทางการท างานในหลักของต าแหน่งตั้งแต่

จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ  โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว   

“งานหลักของต าแหน่ง” ต้องสอดคล้องและครอบคลุมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
ภารกิจที่หน่วยงานต้นสังกัดของต าแหน่งได้รับมอบหมาย 

๒.  การเผยแพร่ผลงาน 
ต้องมีการใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง

จากหัวหน้าหน่วยงานเป็นหลักฐาน 

๓.  เกณฑ์การแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง 
คุณภาพผลงาน 

วิธีปกติ วิธีพิเศษ 
ระดับช านาญงาน ระดับดี ระดับดีมาก 
ระดับช านาญการ ระดับดี ระดับดีมาก 

 

๔.  ระดับคุณภาพของผลงานวิจัย 
 คะแนนร้อยละ ๙๐-๑๐๐   =  ดีเด่น 
 คะแนนร้อยละ ๘๐-๘๙   =  ดีมาก 
 คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๙   =  ดี 
 คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๙   =  พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   =  ไม่ผ่านการประเมิน 
 

ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงถึงเส้นทางการท างานในหลักของต าแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว 

 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
 ๑.  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
 ๒.  เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
 ๑.  มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องใหม่ 
 ๒.  มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาชีพ 

เอกสารแนบหมายเลข ๓ ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  



๒ 
 

แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
(ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

 
ผู้ขอรับการประเมิน      ต าแหน่ง         .  
สังกัด                   มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง                 ระดับ                  . 
ชื่อผลงาน                          . 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
(๕) 

ดีมาก  
(๔) 

ดี 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑. เนื้อหาสาระถูกต้อง สมบูรณ์ และมีการน าเสนอที่ชัดเจน      
๒. การแสดงขั้นตอน/กระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการอย่างเป็นระบบ 

     

๓. มีการเสนอวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน      
๔. สามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานได้จริง      
๕. สามารถน าคู่มือการปฏิบัติงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน
แทนกันได้ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

     

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ =  คะแนนรวม x ๔  

 
คุณภาพของผลงานนี้อยู่ในเกณฑ์ 

   ดีเด่น          ดีมาก         ดี         ปรับปรุง         ไม่ผ่านการประเมิน 
 
หมายเหตุ   เกณฑ์เปรียบเทียบคุณภาพผลงาน 

คะแนนร้อยละ ๙๐-๑๐๐ =  ดีเด่น 
คะแนนร้อยละ ๘๐-๘๙ =  ดีมาก 
คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๙ =  ดี 
คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๙ =  พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ =  ไม่ผ่านการประเมิน 

 
เงื่อนไข  
๑. ระดับช านาญงาน   ต้องมีผลการประเมินขั้นต่ าอยู่ในระดับดี และต้องได้รับคะแนนคุณภาพผลงาน 
   ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
๒. ระดับช านาญการ   ต้องมีผลการประเมินขั้นต่ าอยู่ในระดับดี และต้องได้รับคะแนนคุณภาพผลงาน 
   ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 



๓ 
 

ความเห็น 
                          . 
                          . 
                          . 
                          . 
                          . 

 
สรุปผลการประเมิน 

  ผ่าน 

  ไม่ผ่าน  

  ปรับปรุง ให้ด าเนินการปรับปรุงผลงานภายในระยะเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๓5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการ
ก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ไม่พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  โปรดระบุ        

  ควรตรวจสอบการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมเติม 
 โปรดระบุ        

 
 
 
      ลงชื่อ          ผู้ประเมิน 
            (          ) 
     วันที่        เดือน              พ.ศ.   
       



๔ 
 

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ส่วนที่ ๑ ส าหรับผู้ขอ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับ
ช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องค านึงถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้ 

๑. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่ลอกเลียนแบบ
ผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพ
มากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

๒. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพของ
ตนเอง และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

๓. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและ
สิทธิมนุษยชน 

๔. ผลงานวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลงานศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 

๕. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
๖. ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ ก าหนด 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ที่ก าหนดไว้ข้างต้น และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพดังกล่าว 

 
      ลงชื่อ          ผู้ขอรับการประเมิน 
            (          ) 
     วันที่        เดือน              พ.ศ.   

 
ส่วนที่ ๒ ส าหรับหน่วยงาน 

หน่วยงานได้รับทราบและตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว 

 
      ลงชื่อ          หวัหน้าหน่วยงาน 
            (          ) 
     วันที่        เดือน              พ.ศ.   
 


