
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

(ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ) 
------------------------ 

 

๑. ผลงาน 

๑.๑ ผลงาน ควรเป็นการนำเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความรู้
ความสามารถ และความชำนาญในงาน รวมทั้งสามารถระบุผลสำเร็จของงานหรือประโยชน์ที่เกิดจากงานนั้น 
หรือการนำไปใช้ หรือผลงานการให้บริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิ ษฐ์ใหม่  
เป็นต้น โดยมิใช่เป็นเพียงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง  

๑.๒ ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานโดยให้มีการสัมภาษณ์ หรือ 

การสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นว่าเหมาะสมประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

๒. จำนวนผลงาน 

๒.๑ ผลงาน จำนวนไม่เกิน ๓ เรื่อง เรียงลำดับตามความดีเด่นหรือความสำคัญ โดยอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
ต้องเก่ียวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  

๒.๒ ข้อเสนอแนวคิด จำนวน ๑ เรื่อง เป็นข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

๓. เงื่อนไขของผลงาน 

๓.๑ เป็นผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีเสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล  

 ๓.๒ เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่ขอประเมิน ๑ ระดับ หรือ
เป็นผลงานไม่เกิน ๕ ปี หรือ เว้นแต่คณะกรรมการประเมินผลงานจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

 ๓.๓ ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที ่เป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษาเพื ่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม ของผู้ขอประเมิน  

กรณีผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินจัดทำขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกับที่ศึกษาหรือฝึกอบรม 
ผลงานนั้นต้องได้รับคำรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม ว่าไม่เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝึกอบรม แล้วแต่กรณี 
 ๓.๔ กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน ผู้ขอประเมินจะต้องแสดงให้เห็นว่า ได้มีส่วนร่วม 

ในการจัดทำผลงานในส่วนใด สัดส่วนเท่าใด อย่างไร โดยมีคำรับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานและผู้บังคับบัญชาด้วย  

 ๓.๕ ผลงานส่วนใดที่นำมาใช้ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในระดับใด หรือเพ่ือขอรับ
เงินประจำตำแหน่ง หรือเพื่อขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) แล้ว จะนำผลงาน
ส่วนนั้นมาใช้เสนอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นอีกไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ 



๒ 

 ๓.๖ เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานเห็นควรกำหนดเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสม 

ในการประเมินผลงาน  

 ทั้งนี ้ ผลงานข้างต้นจะต้องมีคำรับรองจากผู ้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู ้บังคับบัญชา  

ที่กำกับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคล  

คนเดียวกัน ก็ให้มีคำรับรองหนึ่งระดับได้ 

๔. แนวทางการประเมินผลงาน 

๔.๑ องค์ประกอบในการประเมิน ได้แก่  
๑) ประโยชน์ของผลงาน 

๒) ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

๓) คุณภาพของผลงาน 

  ๔) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

๔.๒ การพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ  
๑) ประโยชน์ของผลงาน  

พิจารณาจากผลงานนั้นเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน สามารถใช้เป็นแบบอย่าง  
เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติได้ หรือเป็นการประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือแก้ปัญหา  

ในการปฏิบัติงาน หรือเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือ 

ต่อประชาชนหรือต่อประเทศชาติ  
แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 

ระดับชำนาญการ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับกลุ่มงาน
หรือฝ่ายขึ้นไป  

ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับกลุ่มงาน
หรือฝา่ย หรือกองขึ้นไป 

๒) ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
พิจารณาจากผลงานนั้นได้แสดงถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์  

ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม่ คิดค้น สร้าง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ปรับปรุงหรือ
แก้ไขใหม่ หรือจัดทำเป็นครั ้งแรกหรือคนแรกของส่วนราชการหรือของประเทศ ตามความ เหมาะสมกับ 

ระดับตำแหน่ง หรือได้ใช้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา กำหนดข้อเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับ
ผลกระทบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับระดับตำแหน่ง 

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
ระดับชำนาญการ มีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญงาน และประสบการณ์ 

ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบด้วยตนเองได้ เป็นที่ยอมรับในงานนั้น ๆ ระดับกลุ่มงานหรือฝ่ายขึ้นไป  



๓ 

ระดับชำนาญการพิเศษ มีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญงาน และประสบการณ์
สูงมากเป็นพิเศษ เป็นที่ยอมรับในส่วนราชการระดับกลุ่มงาน หรือฝ่าย หรือกองขึ้นไป  

๓) คุณภาพของผลงาน  
พิจารณาจากความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสำคัญได้ครบถ้วน 

เป็นระบบ มีคำอธิบายที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการนำความรู้ในเรื่องนั้น 

ไม่ว่าจะหลักการ วิธีการ หรือข้อกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามโครงการหรือแผนงาน
และสนองนโยบายของส่วนราชการ หรือช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการ
ดำเนินการที่ยอมรับได้ 

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
ระดับชำนาญการ มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได้หรือดี 
ระดับชำนาญการพิเศษ มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

๔.๓ การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี) 
การประเมินเพื ่อแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 

คณะกรรมการประเมินผลงานอาจจะกำหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานด้วยก็ได้ เช่น เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 
ส่วนราชการ เป็นต้น 

๔.๔ รูปแบบและวิธีการเสนอผลงาน 

๑) ผลงาน ให้จัดทำสรุปสาระสำคัญของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ความรู้ความสามารถ แนวคิด 
หรือข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดจากงานดังกล่าว  

การวิเคราะห์ความสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมถึงความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิ มเติม  

โดยอย่างน้อยใหมี้หัวข้อการนำเสนอ ดังนี้ 
(๑) เรื่องท่ีนำเสนอ  
(๒) ระยะเวลาการดำเนินการ  
(๓) ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

(๔) สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเป้าหมายของงาน 

(๕) ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
(๖) การนำไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 

(๗) ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินการ 

(๘) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 

(๙) ข้อเสนอแนะ 

(๑๐) การเผยแพร่ผลงาน (ถ้าม)ี 
(๑๑) ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) 



๔ 

 ๒) คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานโดยให้มีการสัมภาษณ์ 
หรือการสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นว่าเหมาะสมประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

๔.๕ เกณฑ์การตัดสิน  

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนน 

๑. ประโยชน์ของผลงาน ๔๐ 

๒. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ๓๐ 

๓. คุณภาพของผลงาน ๓๐ 

๔. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น ความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง การให้คำปรึกษาแนะนำ * 
รวม ๑๐๐ 

* ในกรณีที ่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนดองค์ประกอบการประเมินผลงานเพิ ่มเติม  
อย่างน้อยคะแนนองค์ประกอบนั้น จะต้องไม่สูงกว่าองค์ประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดส่วนคะแนน
ให้สอดคล้องกับหลักการกำหนดคะแนนที่กำหนดให้องค์ประกอบประโยชน์ของผลงานมีน้ำหนักคะแนนสูงที่สุด 
และองค์ประกอบความรู้ฯ และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเท่ากัน  

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ผู้ที ่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการพิจารณาให้ “ผ่าน” จากคณะกรรมการผู้ประเมิน 

เกินกึ่งหนึ่ง โดยจะต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

๕. แนวทางการประเมินข้อเสนอแนวคิด 

๕.๑ องค์ประกอบและแนวทางในการประเมิน ได้แก่ 

๑) ความท้าทายและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาว่าหากนำไปดำเนินการได้จริง 
จะช่วยให้เกิดผลดีขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดผลอย่างไร 

๒) คุณค่าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการนำไปปฏิบัติ โดยพิจารณาว่าข้อเสนอนั้น 

เมื ่อปฏิบัติตามแล้วจะให้ผลคุ ้มค่า หรือจะช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ  
หรือประเทศชาติได้อย่างไร หรือได้รับประโยชน์จากข้อเสนอที่นำเสนอมาอย่างไร 

๓) ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ โดยพิจารณาว่ามีความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์ที ่จะพัฒนาหรือ 

ปรับปรุงงานอย่างไร 

๕.๒ รูปแบบและวิธีการเสนอข้อเสนอแนวคิด 

ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 

ของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ โดยอย่างน้อย  

ให้มีหัวข้อการนำเสนอ ดังนี้ 
 



๕ 

(๑) เรื่องท่ีนำเสนอ 

(๒) หลักการและเหตุผล  
(๓) บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจำกัดที่อาจเกิดข้ึนและแนวทางแก้ไข 

(๔) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(๕) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

๕.๓ เกณฑ์การประเมิน 

ดีเด่น  สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ในระดับสูงเป็นพิเศษ 

เป็นประโยชน์อย่างดีเยี่ยมต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ดีมาก สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ในระดับสูงมาก 

เป็นประโยชน์อย่างดียิ่งต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ยอมรับได้ สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ในระดับสูง 
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือประชาชน 

ปรับปรุง ยังไมเ่ห็นความชัดเจนว่าสามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้อย่างไร หรือ 

จะเป็นประโยชน์ได้อย่างไร 

ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นปรับปรุง คณะกรรมการประเมินผลงานสามารถให้ผู้ขอประเมิน
ปรับปรุงข้อเสนอแนวคิดนั้นได้ 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน 

ข้อเสนอแนวคิดที่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได้ ดีมาก 
หรือดีเด่น ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นปรับปรุง ให้ผู้ขอประเมินปรับปรุงข้อเสนอแนวคิดตามความเห็นของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

๖. การดำเนินการประเมินผลงาน 

ให้ส่วนราชการจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นในการประเมิน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  

การดำเนินการจาก ก.พ. รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการสืบค้น หรือใช้เป็นตัวอย่างในการจัดทำผลงานของผู้ที่ จะ 

เข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงานต่อไป  
 

 

----------------------------- 



 

 

 
แนวทางการพิจารณาผลงาน 

(ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ) 
------------------------ 

 

ก. ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้  
(๑) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 

และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก 
(๒) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน โดยใช ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกปญหาทีย่าก  

การประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ จึงเปนการประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวาผูขอประเมินนั้น 
เปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชำนาญงานและประสบการณ เหมาะสมกับตำแหนง 
ระดับชำนาญการ  

ข. ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้  
(๑) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 

และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก  
(๒) ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน โดยใช ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมาก ในงานวิชาการ ปฏิบัติงาน
ที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก 

การประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษ จึงเปนการประเมินจาก 
ผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวา ผูขอประเมินนั้น
เปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชำนาญงานและประสบการณสูง เหมาะสมกับตำแหนง
ระดับชำนาญการพิเศษ   

๑. แนวทางการประเมินผลงาน 
๑.๑ องคประกอบในการประเมิน ไดแก  

๑) ประโยชนของผลงาน 
๒) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน 
๓) คุณภาพของผลงาน 
๔) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 
 

(๑.๑) 



๒ 

 

๑.๒ การพิจารณาในแตละองคประกอบ  
๑) ประโยชนของผลงาน  

พิจารณาจากผลงานนั ้นเปนการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปนแบบอยาง  
เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือแกปญหา 
ในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนำสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่กอใหเกิด
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสวนราชการหรือ 
ตอประชาชนหรือตอประเทศชาติ  

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
ระดับชำนาญการ ผลงานเปนประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใช

เปนแบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพ่ือใหเกิดการพัฒนาหรือ
แกปญหาในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนำสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ  
ที ่กอใหเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวของในระดับ 
กลุมงานหรือฝายขึ้นไป 

ระดับชำนาญการพิเศษ ผลงานเปนประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนาในงาน 
สามารถใชเปนแบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิด 
การพัฒนาหรือแกปญหาในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนำสิ ่งที ่มีอยู แลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ  
หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่กอใหเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
ทีเ่กี่ยวของในระดับกลุมงาน หรือฝาย หรือกองขึ้นไป 

๒) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน  
พิจารณาจากผลงานนั้นไดแสดงถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ  

ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม คิดคน สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือ
แกไขใหม หรือจัดทำเปนครั ้งแรกหรือคนแรกของสวนราชการหรือของประเทศ ตามความเหมาะสมกับ 
ระดับตำแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา กำหนดขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับ
ผลกระทบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับระดับตำแหนง 

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
ระดับชำนาญการ ผลงานสะทอนใหเห ็นถึงการมีความรู ความสามารถ ทักษะ 

สมรรถนะ ประสบการณ ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวยตนเองได หรือคิดริเริ่มใหม 
คิดคน สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือจัดทำเปนครั้งแรก ตามความเหมาะสมกับระดับ
ตำแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา มขีอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบตาง ๆ 
ไดเหมาะสมกับระดับตำแหนงเปนที่ยอมรับในระดับกลุมงานหรือฝายขึ้นไป  

ระดับชำนาญการพิเศษ ผลงานสะทอนใหเห็นถึงการมีความรูความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ประสบการณ ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวยตนเองได หรือคิดริเริ่มใหม 
คิดคน สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือจัดทำเปนครั้งแรก ตามความเหมาะสมกับระดับ



๓ 

 

ตำแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา มขีอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบตาง ๆ  
ไดเหมาะสมกับระดับตำแหนงเปนที่ยอมรับในระดับกลุมงาน หรือฝาย หรือกองขึ้นไป 

๓) คุณภาพของผลงาน  
พิจารณาจากความสมบูรณของเนื้อหาสาระ ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสำคัญไดครบถวน  

เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได มีการนำความรูในเรื่องนั้น 
ไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมายที่กำหนดตามโครงการหรือแผนงาน
และสนองนโยบายของสวนราชการ หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการ
ดำเนินการที่ยอมรับได 

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
ระดับชำนาญการ มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือไดหรือดี โดยผลงานมีความสมบูรณ  

มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูล 
ที่ถูกตองและเชื่อถือได มีการนำความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง  
บรรลุเปาหมายที่กำหนด หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการดำเนินการ
พอสมควรที่ยอมรับได 

ระดับชำนาญการพิเศษ มีคุณภาพของผลงานดีมาก โดยผลงานมีความสมบูรณ  
มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูล  
ที่ถูกตองและเชื่อถือได มีการนำความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง 
บรรลุเปาหมายที่กำหนด หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการดำเนินการ
มากพอสมควรที่ยอมรับได 

๔) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 
ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาแลว เห็นวาเพื่อประโยชนของทางราชการ

และการพัฒนาขาราชการ ตลอดจนเพื่อความเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้งในบางสายงานหรือบางระดับ  
ก็อาจกำหนดองคประกอบอื่นในการพิจารณาผลงานรวมดวยก็ได เชน ความเหมาะสมในการดำรงตำแหนง  
การใหคำปรึกษาแนะนำ ผลงานการใหบริการหรือปฏิบัติการ เปนตน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานโดยใหมีการสัมภาษณ 
หรือการสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

๑.๓ การเผยแพรผลงาน (ถาม)ี 
การประเมินเพื ่อแตงตั ้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 

คณะกรรมการประเมินผลงานอาจจะกำหนดใหมีการเผยแพรผลงานดวยก็ได เชน เผยแพรในเว็บไซตของ 
สวนราชการ เปนตน 

 
 



๔ 

 

๑.๔ เกณฑการตัดสิน  

องคประกอบในการประเมิน คะแนน 
๑. ประโยชนของผลงาน ๔๐ 
๒. ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน ๓๐ 
๓. คุณภาพของผลงาน ๓๐ 
๔. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เชน ความเหมาะสมในการดำรงตำแหนง การใหคำปรึกษาแนะนำ * 

รวม ๑๐๐ 

* ในกรณีที ่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนดองคประกอบการประเมินผลงานเพิ ่มเติม  
อยางนอยคะแนนองคประกอบนั้น จะตองไมสูงกวาองคประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดสวนคะแนน 
ใหสอดคลองกับหลักการกำหนดคะแนนที่กำหนดใหองคประกอบประโยชนของผลงานมีน้ำหนักคะแนนสูงที่สุด 
และองคประกอบความรูฯ และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเทากัน  

เกณฑผานการประเมิน  
ผูที ่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” จากคณะกรรมการผูประเมิน 

เกินกึ่งหนึ่ง โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๖๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ 
ไมนอยกวารอยละ ๖๐  

๒. แนวทางการประเมินขอเสนอแนวคิด 
๒.๑ องคประกอบและแนวทางในการประเมิน ไดแก 

๑) ความทาทายและความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิโดยพิจารณาวาหากนำไปดำเนินการไดจริง
จะชวยใหเกิดผลดีขึ้นหรือคาดวาจะเกิดผลอยางไร 

๒) คุณคาและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการนำไปปฏิบัติ โดยพิจารณาวาขอเสนอนั้น
เมื ่อปฏิบัติตามแลวจะใหผลคุ มคา หรือจะชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ ของหนวยงานหรือสวนราชการ  
หรือประเทศชาติไดอยางไร หรือไดรับประโยชนจากขอเสนอที่นำเสนอมาอยางไร 

๓) ความคิดริเริ ่มสรางสรรค โดยพิจารณาวามีความคิดริเริ ่มสรางสรรคที่จะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานอยางไร 

๒.๒ เกณฑการประเมิน  
ดีเดน  สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงเปนพิเศษ 

เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ดีมาก  สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงมาก 
เปนประโยชนอยางดียิ่งตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาต ิ

ยอมรับได สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูง 
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน 



๕ 

 

ปรับปรุง  ยังไมเห็นความชัดเจนวาสามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดอยางไร หรือ 
จะเปนประโยชนไดอยางไร 

ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง คณะกรรมการประเมินผลงานสามารถใหผู ขอประเมิน
ปรับปรุงขอเสนอแนวคิดนั้นได 

เกณฑผานการประเมิน 
ขอเสนอแนวคิดที่ผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได ดีมาก  

หรือดีเดน ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ใหผูขอประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดตามความเห็นของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 
 

----------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน (ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ)
กรณีต าแหน่งที่มีลักษณะกรอบระดับต าแหน่งเลื่อนไหล (๑)

อ.ก.พ. กรม ก ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินบุคคล

องค์ประกอบ : ข้อมูลบุคคล ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
สมรรถนะ / เค้ำโครงผลงำน / ข้อเสนอ /อื่น ๆ 

ขั้นตอนการประเมินบุคคล

ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุฯ  หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมำย ประเมินบุคคล

วิธีกำร : พิจำรณำตำมองค์ประกอบ อำจให้มีกำรสอบข้อเขียน 
สัมภำษณ์ หรือวิธีกำรอื่นเพิ่มเติม

เกณฑ์กำรตัดสิน

ประกำศ
ล่วงหน้ำ

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
ประเมินบุคคล / เค้ำโครง

ผลงำน / ข้อเสนอ

เห็นชอบ

ขั้นตอนการประเมินผลงาน

อ.ก.พ. กรม

คณะกรรมกำรประเมินผลงำน
ตำมองค์ประกอบที่ ก.พ. 

ก ำหนด (วำระ ๒ ป)ี
พิจำรณำผลงำน

แต่งต้ัง

ผ่ำนประเมิน

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ. และ 
คกก. ประเมินผลงำน ก ำหนด

เพิ่มเติม

แต่งตั้ง

ไม่ผ่ำนประเมิน

แจ้งให้ทรำบ

(๑) ต ำแหน่งเลื่อนไหล หมำยถึง ต ำแหน่งท่ี ก.พ. ก ำหนดเป็นกรอบระดับต ำแหน่ง เช่น ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร  หรือ 
ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ  หรือ ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ/เชี่ยวชำญ

ข้ำรำชกำร ส่งผลงำน

กรม

แจ้ง

(๑.๒)

๑



ขั้นตอนการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน (ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ) ที่ว่าง

อ.ก.พ. กรม ก ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินบุคคล

องค์ประกอบ : ข้อมูลบุคคล ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
สมรรถนะ / เค้ำโครงผลงำน / ข้อเสนอ /อื่น ๆ 

ขั้นตอนการประเมินบุคคล

คณะกรรมกำรประเมินบุคคล
ตำมองค์ประกอบที่ ก.พ. ก ำหนด

พิจำรณำประเมินบุคคล

วิธีกำร : พิจำรณำตำมองค์ประกอบ อำจให้มีกำรสอบข้อเขียน 
สัมภำษณ์ หรือวิธีกำรอื่นเพิ่มเติม

เกณฑ์กำรตัดสิน

ประกำศ
ล่วงหน้ำ

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมิน
บุคคล / เค้ำโครงผลงำน / 

ข้อเสนอ

เห็นชอบ

ข้ำรำชกำร ส่งผลงำน
ขั้นตอนการประเมินผลงาน

อ.ก.พ. กรม

คณะกรรมกำรประเมินผลงำน
ตำมองค์ประกอบที่ ก.พ. 

ก ำหนด (วำระ ๒ ป)ี
พิจำรณำผลงำน

แต่งต้ัง

ผ่ำนประเมิน

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ. และ 
คกก. ประเมินผลงำน ก ำหนด

เพิ่มเติม

แต่งตั้ง

ไม่ผ่ำนประเมิน

แจ้งให้ทรำบ

ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุฯ 

เสนอ

แต่งต้ัง

กรม

แจ้ง

๒



แบบการเสนอผลงาน 

(ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ) 
------------------------- 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลบุคคล/ตำแหน่ง 

ชื่อผู้ขอประเมิน................................................................................................................................................ 
 ตำแหน่งปัจจุบัน............................................................................................................................. 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งปัจจุบัน ....................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
  ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ...................................................................................................................... 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง .................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

ส่วนที่ ๒ ผลงานทีเ่ป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน 

๑. เรื่อง............................................................................................................................................................ 

๒. ระยะเวลาการดำเนินการ ............................................................................................................................ 

๓. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

๔. สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเป้าหมายของงาน 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
 

 

(๑.๓) 



๒ 

 

๕. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

๖. การนำไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

๗. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนนิการ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

๘. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

๙. ข้อเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

๑๐. การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี) 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

๑๑. ผูมี้ส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) 

๑)........................................................................... สัดสว่นผลงาน ................................................. 
๒)........................................................................... สดัสว่นผลงาน ................................................. 
๓)........................................................................... สดัสว่นผลงาน ................................................. 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ)............................................... 
(........................................) 

ผู้ขอประเมิน 

ขอรับรองว่าสัดส่วนการดำเนินการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ถ้ามี) 

รายช่ือผู้มีส่วนร่วมในผลงาน ลายมือชื่อ 

  

  

  

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ)............................................... 
       (........................................) 
      ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล 

 

(ลงช่ือ)............................................... 
  (........................................) 

            ผู้บังคับบัญชาทีเ่หนือขึ้นไป 

------------------------- 
หมายเหตุ   คำรับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ 
เว้นแต่ในกรณีทีผู่้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีคำรับรองหนึ่งระดับได้ 



แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

(ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ) 
------------------------- 

 

๑. เรื่อง........................................................................................................................................................... 

๒. หลักการและเหตุผล  
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

๓. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

๔. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

๕. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ) ................................................. 
(.................................................) 

         ผู้ขอประเมิน 

 (วันที่) ............../................/............... 

(๑.๔) 



- ตัวอย่าง – 

แบบตรวจสอบข้อมูลประกอบการประเมินผลงาน (ระดับชำนาญการ และระดบัชำนาญการพิเศษ) 
------------------------ 

 

๑. ชื่อผู้ขอประเมิน ..............................................................................................................................................  
ตำแหน่งปัจจุบัน  ........................................ระดับ ............................ (ด้าน ................................(ถ้ามี))  
ตำแหน่งเลขท่ี  .............. สังกัด ....................................................................................................... ....... 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (   ) ระบุ           (    ) ไม่ระบุ 

๒. ตำแหน่งที่ขอประเมิน ..........................................ระดับ .....................  (ด้าน......................................(ถ้ามี)) 
ตำแหน่งเลขท่ี.............. สังกัด ........................................................................................... .................... 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (   ) ระบุ           (    ) ไม่ระบุ 

๓. วันทีก่รมรับคำขอประเมินฯ ................................................  

ผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน 

๑. ผลงาน  จำนวน ........ เรื่อง  
เรื่องท่ี ๑  .............................................................................................................................   
สัดส่วนผลงาน และการรับรองผลงานจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานและผู้บังคับบัญชา  
(   ) ระบุ ครบถ้วน  (   ) ไม่ระบุ  
ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไข 

(   ) เป็นไปตามเง่ือนไข  (   ) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  
การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ากำหนด)* 
(   ) ม ี    (   ) ไม่มี 

เรื่องท่ี ๒  ................................................................................................................... ..........  
สัดส่วนผลงาน และการรับรองผลงานจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานและผู้บังคับบัญชา 

(   ) ระบุ ครบถ้วน  (   ) ไม่ระบุ  
ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไข 

(   ) เป็นไปตามเง่ือนไข  (   ) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  
การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ากำหนด)* 
(   ) ม ี    (   ) ไม่มี 

เรื่องท่ี ๓  .............................................................................................................................   
.... 
.... 

๒. ข้อเสนอแนวคิด จำนวน ........ เรื่อง  
เรื่อง  ...................................................................................................................................   

ผู้ตรวจสอบ ................................. 
 

หมายเหตุ  * การเผยแพรผ่ลงาน ถ้าคณะกรรมการประเมินผลงานกำหนดก็ตรวจสอบด้วย 

(๑.๕) 



- ตัวอย่าง -   

แบบฟอร์มการให้คะแนนประเมินผลงาน  (ระดับชำนาญการ) 
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ครั้งที่ ............./.............. วันที่ ....................................... 

 

 

ชื่อผู้ขอประเมิน  ................................................................................................................................................... 
ตำแหน่งที่ขอประเมิน ...................................................... (ด้าน............................................................... (ถ้ามี)) 
ตำแหน่งเลขที ่................ สังกัด กอง/สำนัก............................................. กรม.................................................... 

ผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
๑.  ............................................................................................................................. ............................................ 
๒.  .........................................................................................................................................................................  
๓.  ............................................................................................................................. ............................................ 
   

องค์ประกอบ คะแนน คะแนนที่ได้รับ ร้อยละ 

๑. ประโยชน์ของผลงาน 

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน 
สามารถใช้เป็นแบบอย่าง เป็นแหล่งอ้างอิง หรือ 

เป็นต้นแบบในการปฏิบัติได้ หรือเป็นการประยุกต์เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือ 

เป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค วิธีการ 
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับกลุ่มงานหรือฝ่ายขึ้นไป 

๔๐   

๒. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

สะท้อนให้เห็นถึงการมีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ประสบการณ์ ความชำนาญงานที่สั่งสมมา 
ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยตนเองได้ หรือคิดริเริ่มใหม ่
คิดค้น สร้าง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ 
หรือจัดทำเป็นครั้งแรก ตามความเหมาะสมกับระดับ
ตำแหน่ง หรือได้ใช้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา  มีข้อเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบต่าง ๆ 
ได้เหมาะสมกับระดับตำแหน่งเป็นที่ยอมรับในระดับ 

กลุ่มงานหรือฝ่ายขึ้นไป  

๓๐   

(๑.๖) 



๒ 

 

องค์ประกอบ คะแนน คะแนนที่ได้รับ ร้อยละ 

๓. คุณภาพของผลงาน 

มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได้หรือดี โดยผลงาน 

มีความสมบูรณ ์มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสำคัญ 

ได้ครบถ้วน เป็นระบบ มีคำอธิบายที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการนำความรู้
ในเรื่องนั้นไม่ว่าจะหลักการ วิธีการ หรือข้อกฎหมาย 

มาใช้ได้อย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายที่กำหนด หรือ 

ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการดำเนินการพอสมควรที่ยอมรับได้ 

๓๐   

๔. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น ความเหมาะสมในการ
ดำรงตำแหน่ง การให้คำปรึกษาแนะนำ (ถ้ากำหนด) 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
 

*   

รวม ๑๐๐   

* ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนดองค์ประกอบการประเมินผลงานเพิ่มเติม อย่างน้อยคะแนนองค์ประกอบนั้น 
จะต้องไม่สูงกว่าองค์ประกอบท้ังสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดส่วนคะแนนให้สอดคล้องกับหลักการกำหนดคะแนนที่กำหนดให้
องค์ประกอบประโยชน์ของผลงานมีน้ำหนักคะแนนสูงที่สุด และองค์ประกอบความรู้ฯ และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเท่ากัน  

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ผู้ที ่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการพิจารณาให้ “ผ่าน” จากคณะกรรมการผู้ประเมินเกินกึ่งหนึ่ง  

โดยจะต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

สรุปผลการประเมิน 

(   )  ผ่านการประเมิน                   (   )  ไม่ผ่านการประเมิน 

รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ 

............................................................................................................................. ............................................... 

................................................................................................................................ ............................................ 

................................................................................................................... ......................................................... 
 

                                                           (ลงชื่อ) ................................................  ประธาน/กรรมการ 

                                                                    (................................................) 
                                                             (วันที่) ............../................/............... 



- ตัวอย่าง -   

แบบฟอร์มการให้คะแนนประเมินผลงาน  (ระดับชำนาญการพิเศษ) 
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ครั้งที่ ............./.............. วันที่ ....................................... 

 

 

ชื่อผู้ขอประเมิน  ................................................................................................................................................... 
ตำแหน่งที่ขอประเมิน ...................................................... (ด้าน............................................................... (ถ้ามี)) 
ตำแหน่งเลขที ่................ สังกัด กอง/สำนัก............................................. กรม.................................................... 

ผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  
๑.  ............................................................................................................................. ............................................ 
๒.  .................................................................................. .............................................................................. ......... 
๓.  ............................................................................................................................. ............................................ 
   

องค์ประกอบ คะแนน คะแนนที่ได้รับ ร้อยละ 

๑. ประโยชน์ของผลงาน 

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน 
สามารถใช้เป็นแบบอย่าง เป็นแหล่งอ้างอิง หรือ 

เป็นต้นแบบในการปฏิบัติได้ หรือเป็นการประยุกต์เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือ 

เป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค วิธีการ 
หรือเทคโนโลยีใหม่  ๆที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับกลุ่มงาน หรือฝ่าย หรือกองขึ้นไป 

๔๐   

๒. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

สะท้อนให้เห็นถึงการมีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ประสบการณ์ ความชำนาญงานที่สั่งสมมา 
ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยตนเองได้ หรือคิดริเริ่มใหม ่
คิดค้น สร้าง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ 
หรือจัดทำเป็นครั้งแรก ตามความเหมาะสมกับระดับ
ตำแหน่ง หรือได้ใช้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา มีข้อเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบต่าง ๆ 
ได้เหมาะสมกับระดับตำแหน่งเป็นที่ยอมรับในระดับ 

กลุ่มงาน หรือฝ่าย หรือกองขึ้นไป 

๓๐   

(๑.๗) 



๒ 

 

องค์ประกอบ คะแนน คะแนนที่ได้รับ ร้อยละ 

๓. คุณภาพของผลงาน 

มีคุณภาพของผลงานดีมาก โดยผลงานมีความสมบูรณ์  
มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสำคัญได้ครบถ้วน  
เป็นระบบ มีคำอธิบายที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการนำความรู้ในเรื่องนั้น
ไม่ว่าจะหลักการ วิธีการ หรือข้อกฎหมายมาใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง บรรลุเป้าหมายที่กำหนด หรือช่วยประหยัดเวลา
และงบประมาณ และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการ
ดำเนินการมากพอสมควรที่ยอมรับได้ 

๓๐   

๔. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น ความเหมาะสมในการ
ดำรงตำแหน่ง การให้คำปรึกษาแนะนำ (ถ้ากำหนด) 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
 

*   

รวม ๑๐๐   

* ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนดองค์ประกอบการประเมินผลงานเพิ่มเติม อย่างน้อยคะแนนองค์ประกอบนั้น 
จะต้องไม่สูงกว่าองค์ประกอบท้ังสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดส่วนคะแนนให้สอดคล้องกับหลักการกำหนดคะแนนที่กำหนดให้
องค์ประกอบประโยชน์ของผลงานมีน้ำหนักคะแนนสูงที่สุด และองค์ประกอบความรู้ฯ และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเท่ากัน  

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ผู้ที ่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการพิจารณาให้ “ผ่าน” จากคณะกรรมการผู้ประเมินเกินกึ่งหนึ่ง  

โดยจะต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

สรุปผลการประเมิน 

(   )  ผ่านการประเมิน                   (   )  ไม่ผ่านการประเมิน 

รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ 

............................................................................................................................. ............................................... 

................................................................................... ......................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 
 

                                                           (ลงชื่อ) ................................................  ประธาน/กรรมการ 

                                                                    (................................................) 
                                                             (วันที่) ............../................/............... 



- ตัวอย่าง - 

แบบฟอร์มการประเมินข้อเสนอแนวคิด  
(ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ) 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ครั้งที่ ............./.............. วันที่ ....................................... 
 

 

ชื่อผู้ขอประเมิน  ................................................................................................................................. ................... 
ตำแหน่งที่ขอประเมิน ...................................................... (ด้าน................................................................ (ถ้ามี)) 
ตำแหน่งเลขที ่................ สังกัด กอง/สำนัก............................................. กรม..................................................... 

ข้อเสนอแนวคิดที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  

เรื่อง  ............................................................................................................................. .......................................... 
   

องค์ประกอบ ดีเด่น ดีมาก ยอมรับได้ ปรับปรุง 
๑ . ความท้าทายและความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ  

หากนำข้อเสนอนั้นไปดำเนินการได้จริง
จะช่วยให้เกิดผลดีขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดผล
อย่างไร 
๒. คุณค่าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการนำไปปฏิบัติ 

เมื่อนำข้อเสนอนั้นไปปฏิบัติตามแล้ว
จะให้ผลคุ้มค่า หรือจะช่วยในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ  ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
หรือประเทศชาติได้อย่างไร หรือได้รับ
ประโยชน์จากข้อเสนอที่นำเสนอมาอย่างไร 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

ผู้ขอประเมินมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงงานอย่างไร 

สามารถนำไป
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานได้ 
ในระดับสูง
เป็นพิเศษ 

เป็นประโยชน์
อย่างดีเยี่ยม 

ต่อทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศชาติ 

สามารถนำไป
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานได้ 
ในระดับสูงมาก 

เป็นประโยชน์
อย่างดียิ่ง 
ต่อทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศชาติ 

สามารถนำไป
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานได้ 
ในระดับสูง 
เป็นประโยชน์ 
ต่อทางราชการ 
หรือประชาชน  

ยังไม่เห็น
ความชัดเจน
ว่าสามารถนำไป
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานได้ 
อย่างไร หรือ 
จะเป็นประโยชน์ 
ได้อย่างไร 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ข้อเสนอแนวคิดที่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได้ ดีมาก หรือดีเด่น 

ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นปรับปรุง ให้ผู้ขอประเมินปรับปรุงข้อเสนอแนวคิดตามความเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

(๑.๘) 



๒ 

 

สรุปผลการประเมิน 

(   )  ดีเด่น     (   )  ดีมาก     (   )  ยอมรับได้     (   )  ปรับปรุง (โปรดระบุรายละเอียด) .............. 

รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

................................................................................... ......................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 
 

 

                                                           (ลงชื่อ) ................................................  ประธาน/กรรมการ 

                                                                    (................................................) 
                                                             (วันที่) ............../................/............... 

 



- ตัวอย่าง – 

สรุปมติคณะกรรมการประเมินผลงาน 

 คณะกรรมการประเมินผลงาน ได้ประเมินผลงานของ...........................................  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง................................... ระดับ............................. (ด้าน..................................(ถ้ามี)) ตำแหน่งเลขที่.....  
สังกัด กอง/สำนัก............................................. กรม....................................................  แล้ว สรุปได้ดังนี้ 

 การประชุม 

  ๑. ครั้งที.่...../............. วันที่................................... 
  ๒. ครั้งที่....../............. วันที่................................... 
  ... 
 

 มติคณะกรรมการ 
 (   )   ผ่านประเมิน ไม่ก่อนวันที่ ............................................................................ 
  ซึ่งเป็นวันที ่ (   ) กรม/กระทรวง ได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 

(   ) กรม/กระทรวง ได้รับผลงานแก้ไข/เพิ่มเติม ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน   
      ครบถ้วนสมบูรณ ์

        (   ) ตำแหน่งว่างเนื่องจากผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมเกษียณอายุ 
    (   ) .......................................................................................................................... 
 (   )   ไม่ผ่านประเมิน 

 ความเห็น (ระบุ)............................................................................................................... ............................ 
..................................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................................ ........................................ 

(ลงชื่อ) ...................................................... 
        (........................................................) 

        ประธานกรรมการประเมินผลงาน 

(ลงชื่อ)......................................................... 
        (........................................................) 

      เลขานุการ 

-------------------------------- 

หมายเหตุ  ในกรณีรับโอนก็ให้มีผลไม่ก่อนวันท่ีส่วนราชการรับโอน 

(๑.๙) 


