
 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ 

(ระดับทรงคุณวุฒิ) 
------------------------ 

 

๑. ผลงาน 
๑.๑ ผลงาน ควรเปนผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนงหนาที่

ความรับผิดชอบของผูขอประเมิน สอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ เปนผลงานที่ทันสมัย และเปนประโยชน 
แสดงถึงการใชความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการเฉพาะดาน เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ  
หรือวงการดานนั้น ๆ โดยอาจนำผลการปฏิบัติงาน หรือผลสำเร็จของงานดานอื่นที่เกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับงาน
ของตำแหนงที่ขอประเมินมาเสนอไดตามความเหมาะสม หรือผลงานการใหบริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ 
ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐใหม เปนตน 

๑.๒ ขอเสนอแนวคิด ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
ของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายของสวนราชการ และสามารถนำไปใช
ประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

ทั้งนี้ ก.พ. อาจกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานโดยใหมีการสัมภาษณ หรือการสาธิต หรือวิธีการอื่นตามที่
เห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

๒. จำนวนผลงาน 
๒.๑ ผลงาน จำนวนไมเกิน ๓ เรื่อง เรียงลำดับตามความดีเดนหรือความสำคัญ โดยอยางนอย ๑ เรื่อง 

ตองเกี่ยวของกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง  
๒.๒ ขอเสนอแนวคิด จำนวน ๑ เรื่อง เปนขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

๓. เงื่อนไขของผลงาน 
๓.๑ เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีเสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล  

 ๓.๒ เปนผลงานที่จัดทำขึ้นในระหวางที่ดำรงตำแหนงในระดับที่ต่ำกวาระดับที่ขอประเมิน ๑ ระดับ หรือ
เปนผลงานไมเกิน ๕ ป หรือ เวนแต ก.พ. จะกำหนดเปนอยางอ่ืน  
 ๓.๓ ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที ่เปนสวนหนึ ่งของการศึกษาเพื ่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม ของผูขอประเมิน  

กรณีผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินจัดทำขึ้นในชวงระยะเวลาเดียวกับที่ศึกษาหรือฝกอบรม 
ผลงานนั้นตองไดรับคำรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่จัดการฝกอบรม วาไมเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝกอบรม แลวแตกรณี 
 ๓.๔ กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผูขอประเมินจะตองแสดงใหเห็นวา ไดมีสวนรวม 
ในการจัดทำผลงานในสวนใด สัดสวนเทาใด อยางไร โดยมีคำรับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานและผูบังคับบัญชาดวย  
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๓ 



๒ 

 ๓.๕ ผลงานสวนใดที่นำมาใชประเมินเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในระดับใด เพื่อขอรับ
เงินประจำตำแหนงแลว จะนำผลงานสวนนั้นมาใชเสนอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่
สูงขึ้นอีกไมได เวนแต ก.พ. จะกำหนดเปนอยางอ่ืน 

๓.๖ กรณีการทำผลงานที่เกี่ยวของกับมนุษย ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัย
ในมนุษยของโรงพยาบาลหรือหนวยงานดวย 
 ๓.๗ เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที ่ก.พ. เห็นควรกำหนดเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมในการประเมินผลงาน  

ทั ้งนี ้ ผลงานขางตนจะตองมีคำรับรองจากผู บังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือ ผู บังคับบัญชา 
ที่กำกับดูแล และผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เวนแตในกรณีที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนบุคคล 
คนเดียวกัน ก็ใหมีคำรับรองหนึ่งระดับได  

๔. แนวทางการประเมินผลงาน 
๔.๑ องคประกอบในการประเมิน ไดแก  

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

๔.๒ การพิจารณาในแตละองคประกอบ  
๑) ประโยชนของผลงาน  

พิจารณาจากผลงานนั ้นเปนการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปนแบบอยาง  
เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือแกปญหา 
ในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนำสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่กอใหเกิด
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในสวนราชการหรือตอประชาชนหรือ 
ตอประเทศชาติ  

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
ระดับทรงคุณวุฒ ิ เปนประโยชนอยางดีเยี ่ยมตอการปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวของ

ระดับกระทรวงขึ้นไป 
๒) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน  

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

 



๓ 

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
ระดับทรงคุณวุฒ ิ มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ 

ในระดับกระทรวง หรือวงวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
๓) คุณภาพของผลงาน  

พิจารณาจากความสมบูรณของเนื ้อหาสาระ ที ่มีการวิเคราะห การเรียบเรียงเนื ้อหาและ
สาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได 
มีการนำความรูในเรื ่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมาย 
ที่กำหนดตามโครงการหรือแผนงานและสนองนโยบายของสวนราชการ หรือนโยบายรัฐบาล หรือชวยประหยัดเวลา
และงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการดำเนินการที่ยอมรับได 

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
ระดับทรงคุณวุฒ ิ มีคุณภาพของผลงานดีเดนเปนพิเศษ  

๔.๓ การเผยแพรผลงาน  
ผลงานที่นำมาเสนอเพื่อเขารับการประเมิน อยางนอยตองมีผลงานที่มีการนำไปเผยแพรใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผู อื ่นไดทราบและสามารถนำไปใชประโยชน หรืออางอิงตอไปได มาแลว เชน เผยแพรใน
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซตของสวนราชการ หรือผานทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน YouTube หรือ 
เสนอตอที ่ประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ หรือการบรรยาย หรือตีพิมพในรูปแบบตาง ๆ  
เชน วารสาร วารสารอิเล็กทรอกนิกส รายงานประจำป คู มือการปฏิบัติงาน เปนตน ยกเวนลักษณะงานของ 
บางตำแหนงที ่ก.พ. อาจกำหนดใหไมตองเผยแพรก็ได   

๔.๔ รูปแบบและวิธีการเสนอผลงาน 
๑) แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน ประกอบดวย 

(๑) แบบแสดงขอมูลสวนบุคคล 
(๒) แบบแสดงสรุปการเสนอผลงาน แสดงหนาที ่ความรับผิดชอบปจจุบัน และหนาที่ 

ความรับผิดชอบของตำแหนงที ่จะแตงตั้ง รายละเอียดของผลงานที่เสนอเพื ่อขอรับการประเมิน โดยเรียง
ตามลำดับความดเีดนหรือความสำคัญ ป พ.ศ. ที่ดำเนินการ กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคนใหแสดง
รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนที่ผูขอประเมินปฏิบัติ ระบุชื่อผูมีสวนรวมในผลงาน พรอมระบุสัดสวนผลงาน 
และตองมีการรับรองผลงานดวย 

๒) ผลงาน ใหจัดทำสรุปสาระสำคัญของผลงาน (บทสรุปผูบริหาร) เหตุผล ความจำเปน หรือ
ที่มาของการปฏิบัติงาน ความรูความสามารถ หรือแนวคิด หรือขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน รายละเอียด 
การดำเนินการ ความยุงยากซับซอนในการดำเนินงาน ประโยชนที่เกิดจากงานดังกลาว การวิเคราะหความสำเร็จ
หรือปญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมถึงความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่สามารถนำไปใชประโยชนได 
อยางเปนรูปธรรม โดยอยางนอยใหมหีัวขอการนำเสนอ ดังนี้ 

 
 



๔ 

(๑) เรื่องท่ีนำเสนอ 
(๒) ป พ.ศ. ที่ดำเนินการ  
(๓) บทสรุปผูบริหาร 
(๔) เหตุผล ความจำเปน หรือที่มาของการปฏิบัติงาน  
(๕) ความรู  ความชำนาญงาน หรือความเชี ่ยวชาญและประสบการณ หรือแนวคิด หรือ 

ขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน 
(๖) รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ และเปาหมายของงาน 
(๗) ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
(๘) การนำไปใชประโยชน/ผลกระทบ 
(๙) ความยุงยากและซับซอนในการดำเนินการ 
(๑๐) ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 
(๑๑) ขอเสนอแนะ 
(๑๒) การเผยแพรผลงาน 

ทั้งนี้ หากผลงานเปนงานวิจัย หัวขอการนำเสนอก็ใหเปนไปตามรูปแบบของงานวิจัย  
๓) ก.พ. อาจกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานโดยใหมีการสัมภาษณ หรือการสาธิต หรือวิธีการอื่น

ตามที่เห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

๔.๕ เกณฑการตัดสิน  

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

รวม ๑๐๐ 

* ในกรณีที่ ก.พ. กำหนดองคประกอบการประเมินผลงานเพิ่มเติม อยางนอยคะแนนองคประกอบนั้น 
จะตองไมสูงกวาองคประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดสวนคะแนนใหสอดคลองกับหลักการกำหนด
คะแนนที่กำหนดใหองคประกอบประโยชนของผลงานมีน้ำหนักคะแนนสูงที่สุด และองคประกอบความรูฯ  
และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเทากัน 

เกณฑผานการประเมิน  
ผูที ่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” จากคณะกรรมการผูประเมิน 

เกินกึ่งหนึ่ง โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๘๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐  

 



๕ 

๕. แนวทางการประเมินขอเสนอแนวคิด 
๕.๑ องคประกอบและแนวทางในการประเมิน ไดแก 

๑) ความทาทายและความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิโดยพิจารณาวาหากนำไปดำเนินการไดจริง 
จะชวยใหเกิดผลดีขึ้นหรือคาดวาจะเกิดผลอยางไร 

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

๓) ความคิดริเร ิ ่มสรางสรรค โดยพิจารณาวามีความคิดริเร ิ ่มสรางสรรคที ่จะพัฒนาหรือ 
ปรับปรุงงานอยางไร 

๕.๒ รูปแบบและวิธีการเสนอขอเสนอแนวคิด 
ขอเสนอแนวคิด ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 

ของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายของสวนราชการ และสามารถนำไปใช
ประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม โดยอยางนอยใหมีหัวขอการนำเสนอ ดังนี ้

(๑) เรื่องท่ีนำเสนอ 
(๒) หลักการและเหตุผล  
(๓) บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ และขอจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแกไข 
(๔) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
(๕) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

๕.๓ เกณฑการประเมิน 
ดีเดน  สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงเปนพิเศษ 

เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ดีมาก  สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงมาก 
เปนประโยชนอยางดียิ่งตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาต ิ

ยอมรับได สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูง 
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน 

ปรับปรุง  ยังไมเห็นความชัดเจนวาสามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดอยางไร หรือ  
จะเปนประโยชนไดอยางไร 

ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ก.พ. สามารถใหผูขอประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดนั้นได 

เกณฑผานการประเมิน 
ขอเสนอที่ผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได ดีมาก  

หรือดีเดน ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ใหผูขอประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดตามความเห็นของ ก.พ.  
 



๖ 

๖. การดำเนินการประเมินผลงาน 
ใหสวนราชการจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นในการประเมินโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบ

ไฟลอิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม เพื่อประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การดำเนินการจาก ก.พ. รวมทั้งเพื่อประโยชนในการสืบคน หรือใชเปนตัวอยางในการจัดทำผลงานของผูที่จะ 
เขารับการคัดเลือกและประเมินผลงานตอไป  

 
 

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



 

 

 
แนวทางการพิจารณาผลงาน  

(ระดับทรงคุณวุฒิ) 
------------------------ 

 
ตำแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ไดแก ตำแหนงที่ตองดำเนินการศึกษา วิจัย สั่งสมความรู

หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะตาง ๆ เพื่อใหมีการคนควาอางอิงตอไปได และสอน ฝกอบรม เผยแพรความรูใน
ระดับกระทรวง และระดับชาติ ดังตอไปนี ้

(๑) ตำแหนงสำหรับผูปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซอนมากเปนพิเศษ และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับชาต ิ

(๒) ตำแหนงสำหรับผูปฏิบัติงานใหคำปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง ซึ่งมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่
ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากเปนพิเศษ และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบาย
กระทรวงหรือระดับชาต ิ

การประเมินผลงานเพื ่อแตงตั ้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิจึงเปนการประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวา ผูขอประเมินนั้น 
เปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เหมาะสมกับ
ตำแหนงระดับทรงคุณวุฒ ิ  

๑. แนวทางการประเมินผลงาน 
๑.๑ องคประกอบในการประเมินผลงาน ไดแก  

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

๑.๒ การพิจารณาในแตละองคประกอบ  
๑) ประโยชนของผลงาน  

พิจารณาจากผลงานนั ้นเปนการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปนแบบอยาง  
เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือแกปญหา 
ในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนำสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ ที่กอใหเกิด
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในสวนราชการ หรือตอประชาชนหรือ
ตอประเทศชาต ิ

 

(๓.๑) 



๒ 

 

แนวทางการพิจารณาตามระดับทรงคุณวุฒิ  
ผลงานเปนประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปนแบบอยาง  

เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือแกปญหาในการ
ปฏิบัติงาน หรือเปนการนำสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ  ที่กอใหเกิดนวัตกรรม 
ในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานที่เก่ียวของระดับกระทรวงขึ้นไป 

๒) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน  
พิจารณาจากผลงานนั้นไดแสดงถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ  

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

แนวทางการพิจารณาตามระดับทรงคุณวุฒิ  
ผลงานสะทอนใหเห็นถึงการมีความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ 

ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ หรือคิดริเริ่มใหม คิดคน สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม 
ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือจัดทำเปนครั้งแรกหรือคนแรกของสวนราชการหรือของประเทศ ตามความเหมาะสม
กับระดับตำแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา มีขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับ
ผลกระทบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับระดับตำแหนง เปนที่ยอมรับในระดับกระทรวง หรือวงวิชาการ/วิชาชีพ 
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

๓) คุณภาพของผลงาน  
พิจารณาจากความสมบูรณของเนื้อหาสาระ ที่มีการวิเคราะห การเรียบเรียงเนื้อหาและ

สาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได 
มีการนำความรูในเรื ่องนั ้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมาย 
ที่กำหนดตามโครงการหรือแผนงานและสนองนโยบายของสวนราชการ หรือนโยบายรัฐบาล หรือชวยประหยัดเวลา 
และงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการดำเนินการที่ยอมรับได 

แนวทางการพิจารณาตามระดับทรงคุณวุฒ ิ 
ผลงานมีคุณภาพดีเดนเปนพิเศษ โดยผลงานมีความสมบูรณในการวิเคราะห การเรียบเรียง

เนื้อหาและสาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตอง 
และเชื ่อถือได มีการนำความรู ในเรื ่องนั ้นไมว าจะหลักการ วิธ ีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกต อง  
บรรลุเปาหมายที่กำหนด หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการดำเนินการ 
สูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 



๓ 

 

๔) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 
ในกรณีที ่  ก.พ. พิจารณาแลว เห็นว าบางสายงานควรกำหนดองคประกอบใดเพิ ่มเติม 

เพื่อจะสะทอนใหเห็นวาขาราชการที่เขารับการประเมินผลงานนั้นมีความเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง  
ก็สามารถกำหนดไดตามความจำเปน เชน ความเหมาะสมในการดำรงตำแหนง การใหคำปรึกษาแนะนำ เปนตน 

ทั้งนี ้ก.พ. อาจกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานโดยใหมีการสัมภาษณ หรือการสาธิต หรือวิธีการอื่น
ตามที่เห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

๑.๓ การเผยแพรผลงาน  
ผลงานที่นำมาเสนอเพื่อเขารับการประเมิน อยางนอยตองมีผลงานที่มีการนำไปเผยแพรใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผูอื่นไดทราบและสามารถนำไปใชประโยชน หรือ อางอิงตอไปได มาแลว เชน เผยแพรใน
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซตของสวนราชการ หรือผานทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน YouTube หรือ 
เสนอตอที ่ประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ หรือการบรรยาย หรือตีพิมพในรูปแบบตาง ๆ  
เชน วารสาร วารสารอิเล็กทรอกนิกส รายงานประจำป คู มือการปฏิบัติงาน เปนตน ยกเวนลักษณะงานของ 
บางตำแหนงที่ ก.พ. อาจกำหนดใหไมตองเผยแพรก็ได   

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 ่ก.พ. กำหนดองคประกอบการประเมินผลงานเพิ่มเติม อยางนอยคะแนนองคประกอบนั้น 
จะตองไมสูงกวาองคประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดสวนคะแนนใหสอดคลองกับหลักการกำหนด
คะแนนที่กำหนดใหองคประกอบประโยชนของผลงานมีน้ำหนักคะแนนสูงที่สุด และองคประกอบความรูฯ  
และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเทากัน  

เกณฑผานการประเมิน  
ผูที ่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” จากคณะกรรมการผูประเมิน 

เกินกึ่งหนึ่ง โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๘๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐  

 
 
 



๔ 

 

๒. แนวทางการประเมินขอเสนอแนวคิด 
๒.๑ องคประกอบและแนวทางในการประเมิน ไดแก 

๑) ความทาทายและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาวาหากนำไปดำเนินการไดจริง
จะชวยใหเกิดผลดีขึ้นหรือคาดวาจะเกิดผลอยางไร 

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

๓) ความคิดริเริ ่มสรางสรรค โดยพิจารณาวามีความคิดริเริ ่มสรางสรรคที ่จะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานอยางไร 

๒.๒ เกณฑการประเมิน 
ดีเดน  สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงเปนพิเศษ 

เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาต ิ

ดีมาก  สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงมาก 
เปนประโยชนอยางดียิ่งตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ยอมรับได สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูง 
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน 

ปรับปรุง  ยังไมเห็นความชัดเจนวาสามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดอยางไร หรือ 
จะเปนประโยชนไดอยางไร 

ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ก.พ. สามารถใหผูขอประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดนั้นได 

เกณฑผานการประเมิน 
ขอเสนอแนวคิดที่ผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได ดีมาก  

หรือดีเดน ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ใหผูขอประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดตามความเห็นของ ก.พ.  
 
 

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



ขั้นตอนการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน ระดับทรงคุณวุฒิ

อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินบุคคล

องคประกอบ : ขอมูลบุคคล ความรูความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะ / เคาโครงผลงาน / ขอเสนอ /อื่น ๆ 

ขั้นตอนการประเมินบุคคล

คณะกรรมการประเมินบุคคล
ตามองคประกอบที่ ก.พ. กําหนด

พิจารณาประเมินบุคคล

วิธีการ : พิจารณาตามองคประกอบ อาจใหมีการสอบขอเขียน 
สัมภาษณ หรือวิธีการอื่นเพิ่มเติม

เกณฑการตัดสิน

ประกาศ
ลวงหนา

ประกาศรายชื่อผูผานการประเมิน
บุคคล / เคาโครงผลงาน / 

ขอเสนอ

เห็นชอบ

ขาราชการ สงผลงาน ขั้นตอนการประเมินผลงาน

ก.พ.

ผานประเมิน

แตงตั้ง

ไมผานประเมิน

แจงใหทราบ

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุฯ 

เสนอ

แตงต้ัง

กรม

กระทรวง

แจง

(๓.๒)



 ๑

- ตัวอยาง - 
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน 

แบบแสดงขอมูลสวนบุคคล 

๑. ชื่อผูขอประเมิน ............................................................................................................................................... 

๒. ตำแหนงปจจุบัน ............................................ระดับ...............................(ดาน .......................................(ถามี)) 
ตำแหนงเลขที่ ....................................สังกัด ฝาย/กลุม/สวน .......................................................................... 
กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย .......................................................... กรม ............................................................. 

๓. ตำแหนงที่ขอประเมิน ....................................ระดับ..............................(ดาน.........................................(ถามี)) 
ตำแหนงเลขที่ ....................................สังกัด ฝาย/กลุม/สวน .......................................................................... 
กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย .......................................................... กรม ............................................................. 

๔. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. ๗) 
เกิดวันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ...........................  อายุ ................................................ 
อายุราชการ .............ป .................... เดือน       ปเกษียณ ............................................................................. 

๕. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิและวิชาเอก                        ปที่สำเร็จการศึกษา                             สถาบัน 

        (ชื่อปริญญา)                   
...................................................           .....................................             ................................................... 
...................................................           .....................................             ................................................... 
...................................................           .....................................             ................................................... 

๖. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี)  (ชื่อใบอนุญาตและหมายเลข ................................................................) 
วันออกใบอนุญาต ...........................................................วันหมดอายุ ......................................................... 

๗. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน  แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนง 
ในระดับสูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหนงในสายงานตาง ๆ) 

วัน เดือน ป                           ตำแหนง                                                สังกัด 
   ........................         ...........................................................              .................................................... 
   ........................         ...........................................................              .................................................... 
   ........................         ...........................................................              .................................................... 

- ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

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

  (วันที่) ............/.................../...................... 
-------------------------------- 
หมายเหตุ  ขอ ๑ – ๗ ใหผูขอประเมินเปนผูกรอกขอมูล และหนวยงานการเจาหนาที่เปนผูตรวจสอบความถูกตอง 

(๓.๓) 



 ๒

แบบแสดงสรุปการเสนอผลงาน (ระดับทรงคุณวุฒิ) 

ชื่อผูขอประเมิน ...................................................................................................................................................... 

ตำแหนงที่ขอประเมิน ............................................................................................................................................ 

ตอนที่ ๑   หนาที่ความรับผิดชอบ 

๑.  หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๒.  หนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนงที่จะแตงตั้ง (ตามที่ ก.พ. กำหนด) 
(ถาตำแหนงที่จะแตงตั้งเปนตำแหนงเดียวกับตำแหนงที่ดำรงอยูในปจจุบันใหระบ ุ“เชนเดียวกับขอ ๑”) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 ๓

ตอนที่ ๒ ผลงานและขอเสนอแนวคิดทีเ่สนอเพื่อขอรับการประเมิน (โดยเรียงลำดับตามความดีเดนหรือ
ความสำคัญ) 

๑. ผลงาน จำนวนไมเกิน ๓ เรื่อง  

ผลงานลำดับที่ ๑ เรื่อง ............................................................................................................................. 

ป พ.ศ. ที่ดำเนินการ .................................................................................................................................. 

สัดสวนผลงาน ........................................................................................................................................... 

กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน 

รายชื่อผูมีสวนรวมในผลงาน สัดสวนผลงาน ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนที่ผูขอประเมินปฏิบัต ิ

   

   

ผลงานลำดับที่ ๒ เรื่อง .............................................................................................................................. 

ป พ.ศ. ที่ดำเนินการ .................................................................................................................................. 

สัดสวนผลงาน ............................................................................................................................................ 

กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน 

รายชื่อผูมีสวนรวมในผลงาน สัดสวนผลงาน ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนที่ผูขอประเมินปฏิบัต ิ

   

   

ผลงานลำดับที่ ๓ เรื่อง ............................................................................................................................. 

ป พ.ศ. ที่ดำเนินการ .................................................................................................................................. 

สัดสวนผลงาน ........................................................................................................................................... 

กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน 

รายชื่อผูมีสวนรวมในผลงาน สัดสวนผลงาน ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนที่ผูขอประเมินปฏิบัต ิ

   

   

๒. ขอเสนอแนวคิด จำนวน ๑ เรื่อง  

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



 ๔

ตอนที่ ๓    การรับรองผลงาน 

๑.  คำรับรองของผูขอประเมิน 
              ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

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

(ตำแหนง) ............................................................... 
(วันที)่ ............/......................./...................... 
 

๒.  คำรับรองของผูมีสวนรวมในผลงาน  (ถามี) 
              ขอรับรองวาสัดสวนผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 

ผลงานลำดับที่ ๑ เรื่อง ............................................................................................................................ 
 

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

(ตำแหนง) ............................................................... 
  (วันที)่ ............/......................../...................... 

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

(................................................................) 
(ตำแหนง) ............................................................... 

  (วันที)่ ............/......................../...................... 
 

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

(ตำแหนง) ............................................................... 
  (วันที)่ ............/......................../...................... 

 

ผลงานลำดับที่ ๒ เรื่อง  ............................................................................................................................ 
.... 
.... 
ผลงานลำดับที่ ๓ เรื่อง  ............................................................................................................................ 
.... 
.... 

  



 ๕

ตอนที่ ๓    การรับรองผลงาน 

๓.  คำรับรองของผูบังคับบัญชา  (ผูบังคับบัญชาที่กำกับดูแล) 

              ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
              ความเห็นอื่น ๆ (ถามี) ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
 

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

(ตำแหนง) ............................................................... 
  (วันที)่ ............/......................../...................... 

๔.  คำรับรองของผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

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

(ตำแหนง) ............................................................... 
  (วันที)่ ............/......................../...................... 

๕.  คำรับรองของปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

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

(ตำแหนง) ............................................................... 
  (วันที)่ ............/......................../...................... 
 

-------------------------------- 
หมายเหตุ :  ๑) กรณีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผูมีสวนรวมในผลงานทุกคนจะตองลงชื่อในคำรบัรอง 
และเมื่อไดลงชื่อรับรองและสงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินแลว จะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได 

๒) คำรับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือ ผูบังคับบัญชาที่กำกับดูแล และผูบังคับบัญชา 
ที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เวนแตในกรณีที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนบุคคลคนเดียวกัน ก็ใหมีคำรับรองหนึ่งระดับได 

๓) เอกสารที่เกี่ยวของกับผลงานใหแนบเฉพาะที่เกี่ยวของกับผลงานและแนบเทาที่จำเปนเทานั้น 



แบบการเสนอผลงาน 
(ระดับทรงคุณวุฒิ) 

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

๑ เร่ือง ............................................................................................................................................................. 

๒. ป พ.ศ. ที่ดำเนินการ ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. บทสรุปผูบริหาร  

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

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

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

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

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

๔. เหตุผล ความจำเปน หรือที่มาของการปฏิบัติงาน  

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

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

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

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

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

๕. ความรู ความชำนาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ หรือแนวคิด หรือขอกฎหมาย ที่ใชในการปฏิบัติงาน 

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

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

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

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

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

 

(๓.๔) 



๒ 
 
๖. รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ และเปาหมายของงาน 

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

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

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

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

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

๗. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)  

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

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

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

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

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

๘. การนำไปใชประโยชน/ผลกระทบ  

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

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

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

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

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

๙. ความยุงยากและซับซอนในการดำเนนิการ  

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

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

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

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

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



๓ 
 
๑๐. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 

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

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

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

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

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

๑๑. ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

๑๒. การเผยแพรผลงาน 

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

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

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

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

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

 

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

หมายเหต ุ: ๑) กรณีผลงานเปนงานวิจัย หัวขอการนำสนอก็ใหเปนไปตามรูปแบบของงานวิจัย 
 ๒) บทสรุปผูบริหารไมใชการยอความของแตละหัวขอ หรือคัดเลือกเนื้อหาของเรื่องมา แตเปนการอธิบาย

เรื ่องราวที่เกี่ยวของกับเอกสารที่ผู ขอประเมินเสนอใหผู อานไดเขาใจเนื้อหาในเวลาสั้น ๆ พรอมมีขอเสนอแนะ 
เพ่ือความสมบูรณของเอกสาร ฉะนั้น ไมควรเกิน ๓ หนา กระดาษ A4 



แบบการเสนอขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
(ระดับทรงคุณวุฒิ) 

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

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

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

๓. บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ และขอจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแกไข 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

๔. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

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

         ผูขอประเมิน 
 (วันท่ี) ............../................/............... 

(๓.๕) 



- ตัวอยาง – 

แบบตรวจสอบขอมูลประกอบการประเมินผลงาน (ระดับทรงคุณวุฒิ) 
------------------------ 

 
๑. ชื่อผูขอประเมิน .............................................................................................................................................. 

ตำแหนงปจจุบัน  ........................................ระดับ ............................ (ดาน ................................(ถามี))  
ตำแหนงเลขที่  .............. สังกัด .............................................................................................................. 
ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบ (   ) ระบุ           (    ) ไมระบุ 

๒. ตำแหนงที่ขอประเมิน ..........................................ระดับ .....................  (ดาน......................................(ถามี)) 
ตำแหนงเลขที่.............. สังกัด ................................................................................................................. 
ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบ (   ) ระบุ           (    ) ไมระบุ 

๓. วันทีส่ำนักงาน ก.พ. รับคำขอประเมินฯ ................................................  

ผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน 

๑. ผลงาน  จำนวน ........ เรื่อง  
เรื่องที่ ๑  .............................................................................................................................  
สัดสวนผลงาน และการรับรองผลงานจากผูมีสวนรวมในผลงานและผูบังคับบัญชา  
(   ) ระบุ ครบถวน  (   ) ไมระบุ  
ผลงานเปนไปตามเงื่อนไข 
(   ) เปนไปตามเงื่อนไข  (   ) ไมเปนไปตามเงื่อนไข  
การเผยแพรผลงาน  
(   ) ม ี    (   ) ไมมี 
เรื่องที่ ๒  .............................................................................................................................  
สัดสวนผลงาน และการรับรองผลงานจากผูมีสวนรวมในผลงานและผูบังคับบัญชา 
(   ) ระบุ ครบถวน  (   ) ไมระบุ  
ผลงานเปนไปตามเงื่อนไข 
(   ) เปนไปตามเงื่อนไข  (   ) ไมเปนไปตามเงื่อนไข  
การเผยแพรผลงาน  
(   ) ม ี    (   ) ไมมี 
เรื่องที่ ๓  .............................................................................................................................  
.... 
.... 

๒. ขอเสนอแนวคิด จำนวน ........ เรื่อง  
เรื่อง  ...................................................................................................................................  

ผูตรวจสอบ ................................. 
 

(๓.๖) 



- ตัวอยาง - 
แบบฟอรมการใหคะแนนประเมินผลงาน (ระดับทรงคุณวุฒิ) 

การประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขา ....................................  
ครั้งท่ี ............./.............. วันที่ ....................................... 

 
 

ชื่อผูขอประเมิน  .................................................................................................................................................... 
ตำแหนงที่ขอประเมนิ ...................................................... (ดาน................................................................ (ถามี)) 
ตำแหนงเลขที ่................ สังกัด กอง/สำนัก............................................. กรม.................................................... 

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

องคประกอบ คะแนน คะแนนที่ไดรับ รอยละ 
๑. ประโยชนของผลงาน 

เปนประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนาในงาน 
สามารถใชเปนแบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบ
ในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาหรือแกปญหาในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนำ 
สิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือ
เทคโนโลยีใหมๆ ที่กอใหเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ระดับกระทรวงขึ้นไป 

๔๐   

๒. ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

สะทอนใหเห็นการมีความรูความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ประสบการณ ความชำนาญงานที่สั่งสมมา 
ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ หรือคิดริเริ่มใหม คิดคน 
สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือ
จัดทำเปนครั้งแรกหรือคนแรกของสวนราชการหรือของ
ประเทศ ตามความเหมาะสมกับระดับตำแหนง หรือไดใช
ความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา มขีอเสนอแนะ 
หรือวางแผนรองรับผลกระทบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับ
ระดับตำแหนง เปนที่ยอมรับในระดับกระทรวง หรือ 
วงวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

๓๐   

(๓.๗) 



๒ 
 

องคประกอบ คะแนน คะแนนที่ไดรับ รอยละ 
๓. คุณภาพของผลงาน 

มีคุณภาพของผลงานดีเดนเปนพิเศษ โดยผลงาน 
มีความสมบูรณในการวิเคราะห การเรียบเรียงเนื้อหาและ
สาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง 
ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได  
มีการนำความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือ 
ขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมายที่กำหนด 
หรือชวยประหยัดเวลา และงบประมาณ และมีความยุงยาก
ซับซอนในการดำเนินการสูงมากเปนพิเศษ 

๓๐   

๔. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เชน ความเหมาะสมในการ
ดำรงตำแหนง การใหคำปรึกษาแนะนำ (ถากำหนด) 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
 

*   

รวม ๑๐๐   
* ในกรณีที่ ก.พ. กำหนดองคประกอบการประเมินผลงานเพิ่มเติม อยางนอยคะแนนองคประกอบนั ้น จะตองไมสูงกวา
องคประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดสวนคะแนนใหสอดคลองกับหลักการกำหนดคะแนนที่กำหนดใหองคประกอบ
ประโยชนของผลงานมีน้ำหนักคะแนนสูงท่ีสุด และองคประกอบความรูฯ และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเทากัน  

เกณฑผานการประเมิน  
ผูที ่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” จากคณะกรรมการผูประเมินเกินกึ่งหนึ่ง  

โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๘๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐  

สรุปผลการประเมิน 
(   )  ผานการประเมิน                   (   )  ไมผานการประเมิน 

รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

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

(วันที)่ ............../................/............... 



- ตัวอยาง - 

แบบฟอรมการประเมินขอเสนอแนวคิด (ระดับทรงคุณวุฒิ) 
การประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขา ....................................  

 
 

ชื่อผูขอประเมิน  .................................................................................................................................................... 
ตำแหนงที่ขอประเมนิ ...................................................... (ดาน................................................................ (ถามี)) 
ตำแหนงเลขที ่................ สังกัด กอง/สำนัก............................................. กรม..................................................... 

ขอเสนอแนวคิดที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  

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

องคประกอบ ดีเดน ดีมาก ยอมรับได ปรับปรุง 
๑. ความทาทายและความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ  

หากนำขอเสนอนั้นไปดำเนินการไดจริง
จะชวยใหเกิดผลดีขึ้นหรือคาดวาจะเกิดผล
อยางไร 
๒. คุณคาและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากการนำไปปฏิบัติ 

เมื่อนำขอเสนอนั้นไปปฏิบัติตามแลว
จะใหผลคุมคา หรือจะชวยในการแกไข
ปญหาตาง ๆ  ของหนวยงานหรือสวนราชการ 
หรือประเทศชาติไดอยางไร หรือไดรับ
ประโยชนจากขอเสนอที่นำเสนอมาอยางไร 
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค  

ผูขอประเมินมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงงานอยางไร 

สามารถนำไป
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานได 
ในระดับสูง
เปนพิเศษ 
เปนประโยชน
อยางดีเยี่ยม 
ตอทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศชาติ 

สามารถนำไป
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานได 
ในระดับสูงมาก 
เปนประโยชน
อยางดยีิ่ง 
ตอทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศชาติ 

สามารถนำไป
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานได 
ในระดับสูง 
เปนประโยชน 
ตอทางราชการ 
หรือประชาชน  

ยังไมเห็น
ความชัดเจน
วาสามารถนำไป
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานได 
อยางไร หรือ 
จะเปนประโยชน 
ไดอยางไร 

เกณฑผานการประเมิน  
ขอเสนอแนวคิดที่ผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได ดีมาก หรือดีเดน 

ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ใหผูขอประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดตามความเห็นของ ก.พ.  
 

(๓.๘) 



๒ 
 
สรุปผลการประเมิน 

(   )  ดีเดน     (   )  ดีมาก     (   )  ยอมรับได     (   )  ปรับปรุง (โปรดระบุรายละเอียด) .............. 

รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ 

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

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

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

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

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

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

 



- ตัวอย่าง - 

สรุปมติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขา ........................................... 
 

 คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขา .......................................................... ได้ประเมินผลงาน 

ของ........................................... เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง................................... ระดับ.............................  
(ด้าน..................................(ถ้ามี)) ตำแหน่งเลขที่.............. สังกัด กอง/สำนัก........................................................... 
กรม....................................................  แล้ว สรุปได้ดังนี ้

 การประชุม 

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

 มติคณะกรรมการ 
 (   )   ผ่านประเมิน ไม่ก่อนวันที่ ............................................................................ 

ซึ่งเป็นวันที ่ (   ) สำนักงาน ก.พ. ได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 
    (   ) สำนักงาน ก.พ. ได้รับผลงานแก้ไข/เพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน 

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

 (   )   ไม่ผ่านประเมิน 

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

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

         ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ 

       สาขา ................................................. 

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

         เลขานุการ 

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

หมายเหตุ  ในกรณีรับโอนก็ให้มีผลไม่ก่อนวันท่ีส่วนราชการรับโอน 

(๓.๙) 


