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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สายงานทันตแพทย์ 

1. หลกัเกณฑ์ทัว่ไป ตามหนังสือส านกังาน ก.พ. ที่ นร 0708.4 / ว 16 ลงวนัที่ 29 กันยายน 2538 

1.1 การขอประเมินบุคคล 

ให้กรมเจ้าสังกัดขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงกว่าระดับต าแหน่ง 
ท่ีผู้นั้นด ารงอยู่ได้ไม่เกิน 1 ระดับ เมื่อมีต าแหน่งว่างหรือเป็นต าแหน่งท่ีบุคคลนั้นด ารงอยู่  
โดยผู้ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ งตามท่ี ก.พ. ก าหนดไว้
โดยครบถ้วน ในกรณีท่ีผู้ขอรับการประเมินมีคุณคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนในขณะท่ีขอรับการ
ประเมิน ก็อาจขอประเมินล่วงหน้าได้ แต่ท้ังนี้ผู้ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่มีค าขอประเมิน 

การขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในขณะท่ียังมีผู้อื่นด ารงอยู่ให้กระท าได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
   ก) กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุ ให้ขอประเมิน
ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนท่ีผู้ด ารงต าแหน่งนั้นจะพ้นจากราชการ 
   ข) กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิมขอลาออกจากราชการ ให้ขอประเมินล่วงหน้าได้ไม่
ก่อนวันท่ีผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออก ได้อนุญาตให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นลาออกจากราชการ 
   ค) กรณีอ่ืนท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น ซึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

การขอประเมินบุคคลในแต่ละระดับ ให้ด าเนินการดังนี้ 
   ก) การขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 และระดับ 10  (ระดับ
เช่ียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ) 

- ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา และมีหนังสือ 
ขอประเมินไปยัง ก.พ. 

- ในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม และไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง แต่อยู่ในบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชามีหนังสือขอ
ประเมินไปยัง ก.พ. 

- ในสังกัดราชบัณฑิตยสถาน ให้นายกราชบัณฑิตยสถานเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีเจ้า
สังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 



   ข) การขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ 11 (ระดับทรงคุณวุฒิ รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง 15,600 บาท) ให้ปลัดกระทรวงเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา และมี
หนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 

1.2 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล 

การประเมินบุคคลใด้ด าเนินการ 3 ส่วน  คือพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ดังนี้ 

1.2.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ได้แก่ 
ก) ข้อมูลทั่วไป 

 - ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
 - ประวัติการรับราชการ 
 - ประวัติการฝึกอบรม / ดูงาน 
 - ประสบการณ์ในการท างาน 
 - อัตราเงินเดือน 

ข) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 - คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 
ตามท่ี ก.พ. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ถ้ามีคุณวุฒิไม่ตรง จะต้องได้รับการยกเว้นจาก ก.พ.) 
 - ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และการปฏิบัติงานตามท่ี ก.พ. ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 - ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ี
จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง ดังนี้ 
 

ระดับ 
คุณวุฒิ 

6 7 8 9 10 11 

 
ปริญญาตรี   หรือเทียบเท่า 
ปริญญาโท   หรือเทียบเท่า 
ปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า 

 
6 ปี 
4 ปี 
2 ปี 

 
7 ปี 
5 ปี 
3 ปี 

 
8 ปี 
6 ปี 
4 ปี 

 
9 ปี 
7 ปี 
5 ปี 

 
10 ปี 
8 ปี 
6 ปี 

 
11 ปี 
9 ปี 
7 ปี 

 



 ท้ังนี้ อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอื่น
ท่ีเร่ิมต้นจากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล มารวม
เป็นระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ 

1.2.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ด าเนินการโดยกรมเจ้าสังกัด โดยให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมิน คือ ผู้บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ขอรับ
การประเมินโดยตรง และผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เป็นผู้ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล โดยก าหนดคุณลักษณะที่จะประเมิน และคะแนนเต็มของแต่ละคุณลักษณะ
ไว้เป็นการล่วงหน้า ดังนี้ 
    - ความรับผิดชอบ 
    - ความคิดริเร่ิม 
    - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
    - ความประพฤติ 
    - ความสามารถในการสื่อความหมาย 
    - การพัฒนาตนเอง 
    - วิสัยทัศน์ (ระดับ 9 ขึ้นไปทุกต าแหน่ง) 
    - คุณลักษณะอื่น ๆ (ตามความจ าเป็นของแต่ละต าแหน่ง) 
    ท้ังนี้ อาจก าหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมินตามคุณลักษณะดังกล่าว
ข้างต้น หรือจะก าหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ หรือจะเพิ่มเติมคุณลักษณะอื่นท่ีจ าเป็นและส าคัญ 
นอกเหนือจากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นก็ได้ 

1.2.3 การประเมินผลงาน 
 ก) ผลงานท่ีจะน ามาประเมิน ได้แก่ ผลงานและหรือผลส าเร็จของงานท่ีเกิดจาก 
การปฏิบัติงานตามปกติ ในต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน โดยไม่จ าเป็นต้องมี
การจัดท าผลงานขึ้นใหม่ เพื่อใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ และเป็นผลงานท่ีแสดงถึงการใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการเฉพาะด้าน เป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการ หรือ
วงการด้านนั้น ๆ  
 ท้ังนี้ ผลงานท่ีจะน ามาประเมินต้องแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้ อน 
ในการด าเนินงาน ประโยชน์ของผลงาน ความรู้ ความช านาญงาน และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ 
ในการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 



 (1) เป็นผลงานท่ีจัดท าขึ้น ในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งในระดับท่ีต่ ากว่าระดับท่ี
ขอประเมินไม่เกิน 1 ระดับ เว้นแต่ ก.พ. จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 (2) ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
 (3) กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่า 
ผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหรือผลิตผลงานในส่วนใด และเป็นสัดส่วนเท่าใด  
โดยมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น และจากผู้บังคับบัญชาด้วย 
 (4)  ผลงานท่ีได้น ามาใช้ประเมิน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นแล้ว จะน ามาเสนอให้ประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นอีกไม่ได้ 
 ข) แนวทางการประเมินผลงาน ให้พิจารณาจาก 
 (1)  ผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลส าเร็จของงาน จ านวนไม่เกิน 3 ชิ้น หรือ
ตามท่ี ก.พ. ก าหนด กรณีท่ีไม่อาจก าหนดเป็นชิ้นได้ ก็อาจก าหนดเป็นอย่างอื่นได้ตามความ
เหมาะสม รวมท้ังอาจมีการประเมินผลงานด้วยวิธีอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 (2)  คุณภาพของผลงานของต าแหน่งแต่ละระดับ 
 (3)  ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงานของต าแหน่งแต่ละระดับ 
 (4)  ประโยชน์ของผลงานในการน าไปใช้ ของต าแหน่งในแต่ละระดับ 
 (5)  การเผยแพร่ผลงาน โดยก าหนดให้ต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ต้องมีการ
เผยแพร่ผลงานโดยวิธีการต่าง ๆ ยกเว้นลักษณะงานของบางต าแหน่งท่ีไม่อาจเผยแพร่ได้ 
 (6)  ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติ งาน เป็นการพิจารณาว่า ผลงานดังกล่าวสะท้อนให้ เห็นว่า ผู้ขอรับการประเมิน  
มีความรู้ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานนั้น ๆ เหมาะสมกับระดับ
ต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งมากน้อยเพียงใด 
 
  ----------------------------------  

  



2. หลักเกณฑ์เฉพาะสายงานทันตแพทย์  

2.1. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงาน 
ลักษณะของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ในสายงานทันตแพทย์ เป็นต าแหน่งท่ีมี

หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบตัิอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
งานให้บริการท้ังทางด้านทันตกรรมและทันตสาธารณสุข เพื่อตรวจวินิจฉัยป้องกัน

บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคในช่องปากและความผิดปกติอื่น ๆ ของอวัยวะ 
ในช่องปาก และอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการรักษามาตรฐานการให้บริการ ท้ังด้านทันตกรรมและ
ทันตสาธารณสุข และการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์  

เพื่อประโยชน์ในการก าหนดระดับความยากง่าย และเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานท่ีต้อง
ปฏิบัติในส่วนราชการ จึงจ าแนกลักษณะงานท่ีปฏิบัติของสายงานทันตแพทย์ ออกเปน็ 3 ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ 1 งานด้านทันตกรรม 
หมายถึง งานตามลักษณะการประกอบโรคศิลปะ สาขาทันตกรรม ท่ีกระท า

ในสถานบริการ หรือนอกสถานบริการ เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดรักษาโรคในช่องปาก และความ
ผิดปกติอื่น ๆ ขออวัยวะในช่องปาก และอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการฟื้นฟูสภาพความผิดปกติ
ของอวัยวะต่าง ๆ ในช่องปาก ให้สามารถท าหน้าท่ีได้ดีท่ีสุดเกือบเท่าปกติ และศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการบริการทันตกรรม และระบบการบริการทันตกรรมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

ลักษณะที่ 2 งานด้านทันตสาธารณสุข 
หมายถึง ลักษณะงานท่ีต้องศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ วิจัย จัดท าแผนงาน/

โครงการ หรือด าเนินการในด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน และทันตกรรมบ าบัดเพื่อการ
พัฒนาการด าเนินงานทันตสาธารณสุข ให้เกิดการป้องกันโรคและยกระดับอนามัยในช่องปาก 
ร่วมกับชุมชนในด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การอบรมประชาชนเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วน
บุคคล การวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรก การจัดบริการทางทันตกรรม การรักษาโรคมิให้แพร่หลาย
ออกไป เพ่ือให้ประชาชนมีทันตสุขภาพท่ีดี อยู่ในสังคมได้ด้วยความสุข พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
ทันตสาธารณสุข ให้การสนับสนุนการด าเนินงานทันตสาธารณสุขชุมชนแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับ
อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน สนับสนุนงานส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกันแก่
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท้ังในสถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน และในชุมชน รวมท้ังการนิเทศ 
ควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผลงานทันตสาธารณสุขทุกระดับ 

 



ลักษณะที่ 3 งานด้านการสอน 
หมายถึง ลักษณะงานท่ีจะต้องด าเนินการสอน ให้ความรู้ท้ังทฤษฎีและ

ปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรทันตาภิบาล โดยมีกระบวนการจัดท า วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตร
การสร้างแผนการเรียนการสอน การวัดผลอย่างมีระบบ และการใช้วั สดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการสอน รวมท้ังการฝึกอบรม และให้การศึกษาต่อเนื่องแก่บุคลากรประจ าการในด้าน
ทันตสาธารณสุข การศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าและวิจัย เพื่อน าผลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับปัญหาทันตสาธารณสุขในปัจจุบัน 

นอกจากจะปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลักษณะงานของสายงานทันตแพทย์ท้ัง 3 ลักษณะ 
ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีด้านวิชาการทันตกรรม หรือทันตสาธารณสุข ท้ังนี้เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ ไปสู่ผู้เกี่ยวข้องท้ังในวงการ
เดียวกันและนอกวงการ ตลอดจนเกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความเห็น หรื อ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงงานด้านทันตกรรมหรือท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.2 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล 
การประเมินบุคคล ให้ด าเนินการ 3 ส่วน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลประเมิน

คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑ์ท่ัวไป ท่ีก าหนดในหนังสือเวียน ท่ี  
ว16/2538 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 โดยให้พิจารณาเงื่อนไขเพิ่มเติมในส่วนของการฝึกอบรม/ดูงาน 
คุณวุฒิการศึกษา และคุณลักษณะของบุคคลด้วย 
 2.2.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
   ก) ข้อมูลทั่วไป 

▪ ประวัติส่วนตัว 
     ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน อัตราเงินเดือน วัน-เดือน-ปี เกิด 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้น 1 หรือเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรม ต าแหน่งท่ีจะประเมิน 

▪ ประวัติการรับราชการ 
     จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ 
 
 



▪ ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน 
     ก าหนดให้ผู้ขอรับการประเมิน เสนอรายงาน การฝึกอบรม / ดูงาน ใน
ระหว่างท่ีด ารงต าแหน่ง ในระดับที่ต่ ากว่าระดับท่ีขอประเมิน ไม่เกิน 1 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในแต่ละ
ระดับต าแหน่งที่จะประเมิน ดังนี้ 
     ระดับ 9 - เข้าร่วมประชุมวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ ปีละ 1 ครั้ง เข้า

ร่วมอบรมระยะสั้น และ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 
    ระดับ 10-11 - เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 
หมายเหตุ การประชุมวิชาการ หมายถึง การประชุมวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งจัดโดย 

หน่วยงานทางราชการ ชมรม/สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานอื่น ๆ 
   การอบรมระยะสั้น หมายถึง การอบรมทางวิชาการทันตแพทยศาสตร์ ท่ีมีหลักสูตร

การอบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ซึ่งจัดโดยหน่วยงานทาง
ราชการ ชมรม/สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานอื่น 

   การประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การประชุมวิชาการ/สัมมนา ทางทันตแพทยศาสตร์ 
และสาขาท่ีเกี่ยวข้องในระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน 
ทางราชการ ชมรม / สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น 
การสัมมนาทันตแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น 

   การประชุมวิชาการนานาชาติ หมายถึง การประชุมวิชาการ/สัมมนา ทางทันตแพทยศาสตร ์
และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ระดับนานาชาติ ท่ีจัดในต่างประเทศ 
หรือ ในประเทศ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานทางราชการ ชมรม / 
สมาคมวิชาชีพ ในระดับภูมิภาค หรือ นานาชาติ 

▪ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
     เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง เช่นเป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน 
กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น 
หมายเหตุ บุคคลท่ีจะส่งค าขอเพื่อประเมิน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ

คุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ี ก.พ. ก าหนดเพิ่มเติมท่ีสามารถแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นได้ภายใน
ระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งจะต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ีมีค าขอประเมิน  

 
 



 ข) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   (1) ได้รับปริญญาทางทันตแพทยศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
    และต้องมี คุณวุฒิเพิ่มเติม โดยก าหนดเกณฑ์ในแต่ละระดับต าแหน่งท่ีจะ
ประเมิน ดังนี้ 
 ระดับ 8 - มีวุฒิการศึกษาเพิ่มเติม ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หรือเทียบเท่า 
 ระดับ 9 ขึ้นไป - มีวุฒิการศึกษาเพิ่มเติม ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ระดับวุฒิบัตร (เทียบเท่าปริญญาเอก) ระดับอนุมัติบัตร 
(เทียบเท่าปริญญาเอก) 

หมายเหตุ คุณวุฒิเพิ่มเติม ให้ใช้ส าหรับทันตแพทย์ ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 
เป็นต้นไป 

    (2) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
สาขาทันตกรรม ชั้น 1 
    (3) ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
     มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และปฏิบัติงาน ตามท่ี ก.พ.ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
    (4) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่งทันตแพทย์ 
   มีระยะเวลาขั้นต่ าในการปฏิบัติงานในต าแหน่งทันตแพทย์ หรือต าแหน่งอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง ดังนี้ 

คุณวุฒิ ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง (ป)ี 

 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

ระดับ 9 
5 
6 

ระดับ 10 
8 
6 

ระดับ 11 
9 
7 

 ท้ังนี้ อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นท่ี
เริ่มต้นจากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมเป็น
ระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ ตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลงาน ของส่วนราชการจะได้พิจารณาเป็นราย  ๆไป 
 
 



 2.2.2 การประเมินผลงาน 
 ก) ผลงานท่ีน ามาประเมิน 
  ได้แก่ ผลงาน และ/หรือ ผลส าเร็จของงาน ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ
ในต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน และสนองนโยบายของส่วนราชการ 
และอาจน า ผลการปฏิบัติงาน และ/หรือ ผลส าเร็จของงานนอกเหนือหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง หรือ ผลการปฏิบัติงาน และ/หรือ ผลส าเร็จของงานด้านอื่น ท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับ
งานของต าแหน่งท่ีจะประเมินมาเสนอได้ตามความเหมาะสม 
  ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ในสายงานทันตแพทย์ จะเป็นการ
ประเมินผลงานท่ีแสดงถึงการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝนจนมีความช านาญหรือความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะในสายงานทันตแพทย์ ในด้านท่ีขอประเมิน  
  ผลงานท่ีจะน ามาประเมิน ตามปกติไม่จ าเป็นต้องจัดท าขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการ
ประเมินโดยเฉพาะ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้   
  (1) เป็นผลงานท่ีจัดท าขึ้นในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งในระดับท่ีต่ ากว่าระดับท่ี  
ขอประเมินไม่เกิน 1 ระดับ และเป็นผลงานท่ีทันสมัย มีประโยชน์ในขณะท่ีด าเนินการพิจารณาประเมิน 
  (2) ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อ
ขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
  (3) กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้
ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหรือผลิตผลงานในส่วนใด อย่างไร หรือเป็นสัดส่ วน
เท่าใด และมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น และจากผู้บังคับบัญชาด้วย  
   ส าหรับผลงานเอกสารทางวิชาการหรือผลงานวิจัยท่ีก าหนดไว้ในแต่ละ
ระดับ ต้องเป็นผลงานท่ีผู้ขอประเมินเป็นผู้เขียนชื่อแรก หรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการท่ีมี
บทบาทส าคัญ 
   (4) ผลงานท่ีน ามาใช้ประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
ท่ีสูงขึ้นแล้ว จะน ามาเสนอให้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นอีกไม่ได้  

ยกเว้น   
 (ก) กรณีท่ีผลงานนั้นผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
ท่ีสูงขึ้นไปแล้ว แต่ได้มีการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และปรับปรุงเนื้อหาสาระให้กว้างขวาง หรือ
เพ่ิมเติมให้ทันสมัย และเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อได้น าไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์แล้ว
ก็อาจน ากลับมาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินในระดับท่ีสูงขึ้นได้อีก 



 (ข) กรณีท่ีผลงานนั้นไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากคุณภาพของผลงานยังไม่ได้
มาตรฐานเหมาะสมเพียงพอกับระดับต าแหน่งท่ีขอประเมิน ผู้ขอรับการประเมินอาจน าผลงาน
ดังกล่าวกลับมาใช้ประเมินได้อีก โดยต้องส่งพร้อมผลงานอื่นๆ เพิ่มเติม หรืออาจปรับปรุงแก้ไข
ผลงานนั้นโดยมีการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และปรับปรุงเนื้อหาสาระให้กว้างขวาง หรือเพิ่มเติมให้
ทันสมัย และเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อได้น าไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์แล้วก็อาจน า
กลับมาส่งประเมินใหม่ได้ 
   (5) กรณีมีผลงานท่ีส่งประเมินหลายชิ้น ให้ผู้ขอรับการประเมินจัด
เรียงล าดับผลงานตามความส าคัญ และคุณภาพของผลงานนั้น ๆ โดยคณะกรรมการจะพิจารณา
ประเมินเฉพาะผลงานท่ีแสดงไว้ในรายการท่ีส่งประเมินตามล าดับเท่านั้น 
   (6) ผลงานทางวิชาการท่ี ก.พ.ก าหนดให้มีการเผยแพร่ก่อนส่งประเมิน  
ผู้ขอรับการประเมินจะต้องเสนอผลงานฉบับจริงท่ีน าเผยแพร่ ให้คณะกรรมการประเมินพิจารณาประเมิน 
   (7) กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินมีมติให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุง
แก้ไขผลงานให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ผู้ขอรับการประเมินด าเนินการปรับปรุงแก้ไขผลงาน
ดังกล่าว และน าเผยแพร่ ตามเงื่อนไขของผลงานท่ีส่งประเมิน และส่งให้ส านักงาน ก.พ. หรือ
หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี แล้วแต่กรณีภายใน 6 เดือน หลังจากท่ีคณะกรรมการประเมินมีมติ ท้ังนี้ 
การนับระยะเวลาย้อนหลังให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขใน
สาระส าคัญของผลงานหรือไม่ อย่างไร 
 ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในสายงานทันตแพทย์ ต้องมีผลงานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการประเมิน ดังนี้  
 (1) ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ 
 (2) ผลงานสอนและฝึกอบรม 
 (3) ผลงานให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 
 (4) ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานเอกสารทางวิชาการ 

 ผลงานตามข้อ (1) - (3) ผู้ขอรับการประเมินจะต้องแสดงผลงานย้อนหลัง 3 ปี 
เปรียบเทียบให้เห็นผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวกับผลงานของหน่วยงาน 
 ผลงานตามข้อ (2) และ (3) ผู้ขอรับการประเมินจะต้องแสดงหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า
ปฏิบัติงานตามท่ีชี้แจงจริง 
  



ชื่อต าแหน่ง คุณภาพงาน ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 
 

ทันตแพทย ์9 
(ระดับเชี่ยวชาญ) 

 
ดีเด่น 

 
1.  ผลงานการให้บริการ หรือ ปฏิบัติการ ท่ีใช้หลักวิชาชีพ

เฉพาะด้านทันตแพทย์ ในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุ่งยาก
เป็นพิเศษ ของต าแหน่งท่ีจะประเมินย้อนหลัง 3 ปี ซึ่ง
ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ 

และ สรุปความดีเด่น หรือความส าคัญ และประโยชน์ใน
การน าไปใช้ของผลงานในขณะด ารงต าแหน่งระดับ 
8 (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) อย่างน้อย 1 เร่ือง 

 
และ 
2. ผลงานด้านการสอน หรือฝึกอบรมแก่นิสิต-นักศึกษา

ทันตแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ นิสิต-นักศึกษาแพทย์ 
หรือแพทย์ฝึกหัด  หรือแพทย์ประจ าบ้ าน  หรือ
เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ หรือการสาธารณสุขในระดับ
ปริญญา 

 
และ 
3. ผลงานให้ค าปรึกษา แนะน า การถ่ายทอดความรู้ทาง

วิชาการแก่เจ้าหน้าท่ีการแพทย์ หรือ การสาธารณสุข 
และ 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 ผลงานเอกสารทางวิชาการ หรือกิจกรรมทาง
วิชาการ ซึ่งแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับใน
วงการวิชาชีพ ท่ีได้จัดท าขึ้นในขณะด ารงต าแหน่ง
ระดับ 8 โดยเป็นผลงานท่ีผู้ขอประเมินเป็นผู้เขียน



ชื่อต าแหน่ง คุณภาพงาน ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 
ชื่อแรก หรือ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานท่ีมี
บทบาทส าคัญ และได้น าไปเผยแพร่ด้วยวิธีการต่าง 
ๆ อย่างน้อย 1 เร่ือง 

หรือ 
4.2 ผลงานวิจัย ท่ีด าเนินการถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่ง

แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ ท่ีได้
จัดท าขึ้นในขณะด ารงต าแหน่งระดับ 8 อย่างน้อย 1 
เรื่อง โดยเป็นผลงานท่ีผู้ขอประเมินเป็นผู้เขียนชื่อแรก 
หรือ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานท่ีมีบทบาทส าคัญ 

 
ผลงานเอกสารทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยต้องลงพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ ทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข ท่ีคณะกรรมการยอมรบั 
 
 

 
 
 
 
 
  



ชื่อต าแหน่ง คุณภาพงาน ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 
 
ทันตแพทย ์10 

(ระดับ
ทรงคุณวุฒิ) 

 
ดีเด่น 

เป็นพิเศษ 

 
1.  ผลงานการให้บริการ หรือ ปฏิบัติการ ท่ีใช้หลักวิชาชีพ

เฉพาะด้านทันตแพทย์ ในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุ่งยาก
เป็นพิเศษ ของต าแหน่งท่ีจะประเมินย้อนหลัง 3 ปี ซึ่ง
ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงมาก เป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ 

และ สรุปความดีเด่น หรือความส าคัญ และประโยชน์ใน
การน าไปใช้ของผลงานในขณะด ารงต าแหน่งระดับ 9 
(ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) อย่างน้อย 1 เร่ือง 

และ 
2. ผลงานด้านการสอน หรือฝึกอบรมแก่นิสิต-นักศึกษา

ทันตแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ นิสิต-นักศึกษาแพทย์ 
หรือแพทย์ฝึกหัด  หรือแพทย์ประจ าบ้ าน หรือ
เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ หรือการสาธารณสุขในระดับ
ปริญญา 

และ 
3. ผลงานให้ค าปรึกษา แนะน า การถ่ายทอดความรู้ทาง

วิชาการแก่เจ้าหน้าท่ีการแพทย์ หรือ การสาธารณสุข 
และ 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 ผลงานเอกสารทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ 
ซึ่งแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ 
ท่ีได้จัดท าขึ้นในขณะด ารงต าแหน่งระดับ 9 โดยเป็น
ผลงานท่ีผู้ขอประเมินเป็นผู้เขียนชื่อแรก หรือ มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานท่ีมีบทบาทส าคัญ และได้น าไป
เผยแพร่ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

และ 



ชื่อต าแหน่ง คุณภาพงาน ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 
4.2 ผลงานวิจัย ท่ีด าเนินการถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่ง

แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงมากเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ 
ท่ีได้จัดท าขึ้นในขณะด ารงต าแหน่งระดับ 9 อย่าง
น้อย 1 เรื่อง โดยเป็นผลงานท่ีผู้ขอประเมินเป็น
ผู้เขียนชื่อแรก หรือ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานท่ีมี
บทบาทส าคัญ 

 
ผลงานเอกสารทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยต้องลง

พิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
1. วารสารวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์  
2. วารสารวิชาการทางการแพทย์ท่ีอยู่ใน  

Index Medicus 
 
 

 
 

 
 
 
  



ชื่อต าแหน่ง คุณภาพงาน ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 
 
ทันตแพทย ์11 

(ระดับ
ทรงคุณวุฒ ิ

รับเงินประจ า
ต าแหน่ง  

15,600 บาท) 

 
ดีเลิศ 

 

 
1.  ผลงานการให้บริการ หรือ ปฏิบัติการ ท่ีใช้หลักวิชาชีพ

เฉพาะด้านทันตแพทย์ ในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุ่งยาก
เป็นพิเศษ ของต าแหน่งท่ีจะประเมินย้อนหลัง 3 ปี ซึ่ง
ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงมากเป็นพิ เศษ เป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

และ สรุปความดีเด่น หรือความส าคัญ และประโยชน์ใน
การน าไปใช้ ของผลงานในขณะด ารงต าแหน่งระดับ 
10 (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) อย่างน้อย 1 เร่ือง 

และ 
2. ผลงานด้านการสอน หรือฝึกอบรมแก่นิสิต-นักศึกษา

ทันตแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ นิสิต-นักศึกษาแพทย์ 
หรือแพทย์ฝึกหัด  หรือแพทย์ประจ าบ้ าน หรือ
เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ หรือการสาธารณสุขในระดับ
ปริญญา 

และ 
3. ผลงานให้ค าปรึกษา แนะน า การถ่ายทอดความรู้ทาง

วิชาการแก่เจ้าหน้าท่ีการแพทย์ หรือ การสาธารณสุข 
ตลอดจนองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในหรือนอก
ประเทศ หรือเป็นประธานในการประชุมนานาชาติ 

และ 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 ผลงานเอกสารทางวิชาการ หรือกิจกรรมทาง
วิชาการ ซึ่งแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เป็น
ท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ท่ีได้
จัดท าขึ้นในขณะด ารงต าแหน่งระดับ 10 โดยเป็น



ชื่อต าแหน่ง คุณภาพงาน ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 
ผลงานท่ีผู้ขอประเมินเป็นผู้เขียนชื่อแรก หรือ มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานท่ีมีบทบาทส าคัญ และได้
น าไปเผยแพร่ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

และ 
4.2 ผลงานวิจัย ท่ีด าเนินการถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่ง

แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ  ท่ีได้จัดท าขึ้น
ในขณะด ารงต าแหน่งระดับ 10 อย่างน้อย 1 เรื่อง 
โดยเป็นผลงานท่ีผู้ขอประเมินเป็นผู้เขียนชื่อแรก 
หรือ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานท่ีมีบทบาทส าคัญ 

 

ผลงานเอกสารทางวิชาการ และผลงานวิจัยต้องลง
พิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 

1. วารสารวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ ท่ีอยู่ใน 
Dental Literature Index 

2. วารสารวิชาการทางการแพทย์ท่ีอยู่ใน  
Index Medicus 

 
 
 

 
 
 
 
  



 ข) แนวทางการประเมินผลงาน 
 (1) องค์ประกอบในการประเมิน 
 (ก) ลักษณะของผลงาน และ/หรือ ผลการปฏิบัติงานท่ีส่งประเมิน 
  - แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ หรือการฝึกฝน
จนมีความช านาญในการปฏิบัติงานวิชาชีพของผู้ขอรับการประเมิน เหมาะสมกับลักษณะงานของ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
    - มีสัดส่วนงานบริการ และ/หรือ ปฏิบัติการ ท่ีแสดงการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 
    - คลอบคลุมภารกิจของงานแต่ละด้าน หรือครอบคุลมภารกิจ
พื้นฐานของหน่วยงาน หรือตามขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 (ข) ความยุ่งยากของผลงาน พิจารณาจากการใช้หลักวิชาชีพเฉพาะด้าน
ในการปฏิบัติงาน โดยจ าแนกตามประเภท ชนิดของผลงาน ท่ีมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ และมีอิสระในการตัดสินใจแก้ไขปัญหามากน้อยเพียงใด มีสัดส่วนของภารกิจ
พื้นฐานกับงานท่ียุ่งยากตามระดับของความรับผิดชอบ เหมาะสมกับระดับต าแหน่งท่ีขอรับการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งอย่างไร 
 (ค) คุณภาพของผลงาน มีความเหมาะสมกับระดับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง
หรือไม่ โดยพิจารณาจาก 
  - ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ ถูกหลักวิชาการหรือวิชาชีพตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานของวิชาชีพ 
  - บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดตามโครงการ แผนงาน หรือตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  - เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าวิชาการนั้น ๆ มาประยุกต์
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา หรือป้องกัน หรือแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
  - ประหยัดเวลาและงบประมาณ 
  - เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ หรือวงการด้านนั้น 
 (ง) ประโยชน์ของผลงาน พิจารณาว่าเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็น
รูปแบบ หรือ แนวทางปฏิบัติและใช้อ้างอิงได้ในระดับใด เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือ
ประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้าในงานวิชาชีพ มากน้อยเพียงใด 



 (จ) การเผยแพร่ผลงาน (ผลงานทางวิชาการ และ/หรือ ผลงานวิจัย) 
ก าหนดเงื่อนไขในการเผยแพร่ผลงาน เพื่อส่งเสริม พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการด้าน
ทันตแพทย์ แก่กลุ่มวิชาชีพ และวงการทันตแพทย์ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับ
ในคุณค่าของผลงานเพียงใด 
 (ฉ) การใช้ประสบการณ์ และ/หรือ การแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในงานวิชาชีพเฉพาะ พิจารณาจากการได้รับการยอมรับจากกลุ่มวิชาชีพในระดับต่าง 
ๆ จากผลงานให้ค าปรึกษาแนะน า ผลงานสอนและฝึกอบรม ส่วนผลงานทางวิชาการ และ/หรือ 
ผลงานวิจัยจะพิจารณาการถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีได้ จากการปฏิบัติงานไว้ ในผลงานทาง
วิชาการดังกล่าว 
 (2) เกณฑ์การพิจารณา 
       ก าหนดการให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบ และแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

 

ผลงาน 
ระดับ 

9 10 11 
1. งานบริการหรือปฏิบัตกิาร 

1.1 ปริมาณ 
1.2 คุณภาพ 

2. งานสอน และฝึกอบรม 
3. งานให้ค าปรึกษา และ

แนะน าทางวิชาการ 
4. งานวิจัย และหรือ ผลงาน

เอกสารทางวิชาการ 
 

 
30 
30 
10 
10 
 

20 

 
20 
30 
10 
10 
 

30 
 

 
10 
30 
10 
10 
 

40 

รวม (คะแนน) 
เกณฑ์การผ่านการประเมิน 

100 
(75%) 

100 
(80%)) 

100 
(85%) 

 
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนผ่าน (Passing Score) ของคะแนนรวมในแต่ละระดับ 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

แบบรายงานประกอบค าขอประเมินบุคคล 
 

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 

ทันตแพทย์ ระดับ............... 
 
 

ของ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 ต าแหน่ง ..........................................................................................................................   
 
  ต าแหน่งเลขที่ ...................ฝ่าย (กลุ่ม/งาน) ..........................................................  
 
   กรม ........................................ กระทรวง .....................................................  

 



แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1. ชื่อ ผู้ขอรับการประเมิน ........................................................................................................  
2. ต าแหน่ง (ปัจจุบัน) ..................................................................... ต าแหน่งเลขท่ี ...................  
 งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ......................................................................................................................  
 กอง/ศูนย์/ส่วน/ส านัก ......................................................... กรม .........................................  
 ด ารงต าแหน่งนี้เมื่อ ...............................................................................................................  
 อัตราเงินเดือนปัจจุบัน .................... บาท 
 อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้ว ........................... บาท 
3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ................ ด้าน................... ต าแหน่งเลขท่ี ..............  
 งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ......................................................................................................................  
 กอง/ศูนย์/ส่วน/ส านัก ....................................................... กรม ...........................................  
4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 
 เกิดวันท่ี ................ เดือน .......................... พ.ศ. ...................  
 อายุราชการ ..................... ปี ................... เดือน 
5. ประวัติการศึกษา 
 คุณวุฒิและวิชาเอก ปีท่ีส าเร็จการศึกษา สถาบัน 
 (ปริญญา/ประกาศนียบัตร) ...........   ..........................   ....................................  
  ......................................................   ..........................   ....................................  
  ......................................................   ..........................   ....................................  
  ......................................................   ..........................   ....................................  
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ชื่อใบอนุญาต ............................................................... ) 
 วันออกใบอนุญาต ............................................. วันหมดอายุ ................................................  
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีได้รับแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่ง 
ในสายงานต่าง ๆ) 

 



 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 วัน เดือน ปี ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
  ........................   .................................   ........................   ......................................  
  ........................   .................................   ........................   ......................................  
  ........................   .................................   ........................   ......................................  
8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
  ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
  ...................   ..........................  ..........................................   .........................  
  ...................   ..........................  ..........................................   .........................  
  ...................   ..........................  ..........................................   .........................  
9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างท่ีนอกเหนือจากข้อ 7 เช่น

เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น 
  ..............................................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................................  
 - ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 (ลงชื่อ) .................................................  (ผู้ขอรับการประเมิน) 
 ( ................................................) 
 (วันท่ี)  ....... / ....... / .........  

 
 หมายเหตุ ข้อ 1-9 ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และหน่วยงานการ
เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
  



 ตอนที่ 2  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 

 1. คุณวุฒิการศึกษา 
   ( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ( ) ไม่ตรง แต่ ก.พ.ยกเว้นตามมาตรา 56 
 

  2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าก าหนดไว้) 
   ( ) ตรงตามท่ีก าหนด (ใบอนุญาต.............................)  ( ) ไม่ตรงตามท่ีก าหนด 
 

  3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
   ( ) ครบตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ( ) ไม่ครบ แต่จะครบก าหนดในวันท่ี ...................................................................   
 

  4. ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะ
แต่งตั้ง (ให้รวมถึงการด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย) 

   ( ) ตรงตามท่ี ก.พ.ก าหนด 
   ( ) ไม่ตรง 
   ( ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา 
   ( )  ..........................................................................................   
 

 5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง) 
   ( ) ต่ ากว่าขั้นต่ าไม่เกิน 2 ขั้น ( ) เท่ากับขั้นต่ า 
   ( ) สูงกว่าขั้นต่ า 
 

 
 
  



   ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 
 สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
  ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้ 
  ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินผล

งานเป็นผู้พิจารณาในเร่ืองระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง 
  ( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล ......................................................................... ) 
 
 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ) ................................................ (ผู้ตรวจสอบ) 
 ( ......................................... ) 
 (ต าแหน่ง) หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี/ 
 ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ ใหจ้ัดส่งแบบแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคลจ านวน 8 ชุด 
  ส าหรับการประเมินทุกระดับ 



แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 
ชื่อผู้ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง .................................... ด้าน .................................  
 

 ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 
 

 1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม 
 - เอาใจใส่ในการท างานท่ีได้รับมอบหมายและหรืองานท่ี

เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในด้านความส าเร็จและ

ความผิดพลาด 
 - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไข

ปัญหาหรือข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น เช่น งานใดท่ีส าเร็จและได้รับ
ผลดีแล้วก็พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานใด
ท่ีพบว่ามีปัญหา หรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลย
หรือปล่อยท้ิงไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ าๆ อีก ไม ่

 2. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม 
 - ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของหน่วยงานและราชการ 
 - ปฏิบัติตามข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของ

ข้าราชการพลเรือนและวิชาชีพของตน 
 3. การท างานร่วมกับผู้อื่น พิจารณาจากพฤติกรรม 
  - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับผู้อื่น 
  - เป็นนักประชาธิปไตยท่ีสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  - มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
 

  

 
  



 

 ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 
 

4. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม 
 - วิเคราะห์สาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ  
 - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลาย

วิธี  
 - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
 - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 5. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม 
 - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งท่ีเป็น

ความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
 - สนใจและปรับตนเองให้ก้ าวทันวิทยาการใหม่ๆ 

ตลอดเวลา 
 - น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ความเสียสละ พิจารณาจากพฤติกรรม 
  - การอุทิศเวลาให้งาน 
  - สามารถช่วยเหลือหน่วยงานขององค์กรอื่น ๆ ท้ังภายใน

และภายนอกองค์กร ท้ังงานโดยตรงและงานท่ีเกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ 

  - การไม่เกี่ยงงาน 
 7. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม 
  - สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อน

ร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจ
ถูกต้องตรงกัน 

  - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชการให้ผู้อื่นเข้าใจได้
อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

   



 ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

 

8. ความคิดริเร่ิม พิจารณาจากพฤติกรรม 
 - คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีด าเนินการใหม่ๆ เพ่ือประสิทธิผล

ของงาน 
 - แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและ

สามารถปฏิบัติได้ 
 - แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสาย

วิชา/งานของตน 
 - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มี

ประสิทธิภาพ และ ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
 - สนใจในงานท่ียุ่งยากซับซ้อน 
 - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้ส่ิงเร้า

ภายนอก 
9. วิสัยทัศน์ (Vision-เป็นคุณลักษณะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง

ตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป) พิจารณาจากพฤติกรรม 
 - คาดการณ์หรือพยากรณ์สถานการณ์ข้างหน้าอย่างมี

หลักการและเหตุผล 
 - ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนด าเนินการเพื่อรองรับสิ่งท่ี

คาดว่ าจะ เกิดขึ้ น ท้ั งด้ าน ท่ี เป็นผลโดยตรง หรือ
ผลกระทบ 

   

รวม 100  

  



 ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้ประเมิน 
 ( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
 ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 

 (ระบุเหตุผล) .................................................................................................  
  .....................................................................................................................  
  .....................................................................................................................  
  .....................................................................................................................  
 

 (ลงชื่อผู้ประเมิน) ...........................................  
 ( ...................................... ) 
 (ต าแหน่ง)  ................................................  
 (วันท่ี) ........../........../.......... 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
 ( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
 ( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้  ...........  
    .....................................................................................................................  
    .....................................................................................................................  
    .....................................................................................................................  
 

 (ลงชื่อผู้ประเมิน) ...........................................  
 ( ...................................... ) 
 (ต าแหน่ง)  ................................................  
 (วันท่ี) ........../........../.......... 
 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ เห็นควรให้ผ่านการประเมิน ให้น าเสนอผลงาน
เพ่ือขอรับการประเมินได้ 
  



 

ความเห็นของผู้มีอ านาจตามมาตรา 52  (กรณีท่ีความเห็นของผู้บังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับ 
แตกต่างกัน) 

 (  ) ผ่านการประเมิน  (ระบุเหตุผล)  .......................................................................  
    ..........................................................................................................................   
    ..........................................................................................................................   
 (  ) ไม่ผ่านการประเมิน  (ระบุเหตุผล)  ...................................................................  
    ..........................................................................................................................   
    ..........................................................................................................................   

 
 
 (ลงชื่อ) ............................................  
  (...........................................) 
 (ต าแหน่ง) ............................................. 

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

 

 



เอกสารหมายเลข 3 
 

แสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 

ชื่อ ...................................................................................................................................................  
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ................................................. ด้าน .................................  
 

 ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน .....................................................................................................  
  ................................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................................  
2. หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขอประเมินปัจจุบัน ....................................................................................  
  ................................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................................  
3. หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ตามท่ี ก.พ.ก าหนด) 
 (ถ้าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นต าแหน่งเดียวกับต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันให้ระบุ “เช่นเดียวกับข้อ 

1”) 
  ................................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................................  
 



 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน และหรือผลส าเร็จของงาน 

ลักษณะงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ 

ปริมาณงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ 
พ.ศ. ......... พ.ศ. ......... พ.ศ. ......... 

หมายเหตุ กลุ่ม
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 

กลุ่ม 
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 

กลุ่ม 
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 

1. ผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
 1.1 ผลงานการให้บริการ/ปฏิบัติการงานใน

หน้าที่ตามลักษณะงาน 3 ลักษณะ คือ 
  - ด้านทันตกรรม 
  - ด้านทันตสาธารณสุข 
  - ด้านการสอน 
   (ทันตกรรมและหรือทันตสาธารณสุข) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
หมายเหตุ 1. ให้ระบุจ านวนและวุฒิการศึกษาหลังปริญญาของทันตแพทย์ในหน่วยงานใน

แต่ละปีที่เสนอผลงาน 
 2. ให้ระบุการลาประเภทต่าง ๆ ท่ีมีผลปริมาณงานด้านบริการ/ปฏิบัติการ 



สรุปผลการปฏิบัติงานที่เป็นงานเด่น 
เพ่ือประกอบการขอประเมินบุคคล 

(ส าหรับผู้ขอประเมินฯ ลักษณะงานด้านทันตกรรม) 
 

งาน หน่วย 
พ.ศ. ........ พ.ศ. ........ พ.ศ. ........ 

หน่วย 
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 

หน่วย 
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 

หน่วย 
งาน 

เฉพาะ 
ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 



สรุปผลการปฏิบัติงานที่เป็นงานเด่น 
เพ่ือประกอบการขอประเมินบุคคล 

(ส าหรับผู้ขอประเมินฯ ลักษณะงานด้านทันตสาธารณสุข, ด้านการสอน) 
 

1. ชื่องาน/โครงการเด่น 
2. แนวคิดและความเป็นมาของโครงการ 
3. วิธีการ/ขั้นตอน ในการด าเนินงาน 
4. ประโยชน์ที่น าไปใช้ 
5. บทสรุป 

 
  



1.2  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงานดีเด่น 
(เรียงล าดับความดีเด่นหรือความส าคัญ) 

การน า 
ผลงาน 
ไปใช ้
ประโยชน์/ 
อ้างอิง 

การ
เผย 
แพร่ 

ผลงาน 
ระดับ 9 
ขึ้นไป 

ล าดับ
ที ่

ผลการปฏิบัติงาน/
ผลส าเร็จของงาน 
(ปี พ.ศ. ที่ด าเนิน 
การ) 

สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 
ขั้นตอน 
ในการ 
ด าเนิน 
การ 

ลักษณะท่ี 
แสดงถึง 
ค ว า ม
ยุ่งยาก 
ของงาน 

จ านวน 
ผู้ร่วม 
ด าเนิน 
การ 

สัดส่วนหรือ 
ลักษณะงาน 
ของผลงาน 
ที่ตนปฏิบัต ิ

ระบุราย 
ล ะ เ อี ย ด
ของ 
ผลงาน 
เฉพาะส่วน 
ที่ตนปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
หมายเหตุ 1. ผลงานและหรือผลส าเร็จของงานท่ีเสนอเพื่อประเมินมีจ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 2. ให้จัดส่งแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน จ านวน 8 ชุด ส าหรับการประเมิน

ทุกระดับ 
 3. กรณีท่ีมีผลงานท่ีส่งประเมินในรูปรายงาน เอกสารอ้างอิง หรือหลักฐานการ

ปฏิบัติงานหรือในลักษณะอื่นให้แนบมาด้วย จ านวน 5 ชุด 
 4. การเผยแพร่ผลงาน หมายถึง การน าผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งได้

รวบรวมจัดพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการ หรือบทความ หรือจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มโดยได้
น าไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ (พร้อมกับระบุแหล่งที่เผยแพร่ และปีท่ีเผยแพร่) 
  



1.3 ผลงานเอกสารทางวิชาการ 

 1. ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อผลงาน 
ปีที่

ด าเนินการ 
พ.ศ. 

ผู้ร่วม 
ด าเนินการ 

ความรับผดิชอบ 
ของผู้ประเมนิ 

(ในฐานะ) 

สัดส่วนในการ
ด าเนินการ

ของผู้ประเมนิ 
(คิดเปน็%) 

 
 
 
 
 
 
 

    

 2. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อผลงาน 
จ านวนหน้า 
 (เนื้อหา/ 
ภาคผนวก) 

วัน เดือน ป ี
ที่เผยแพร่ 

แหล่งเผยแพร่ 
สัดส่วนใน 

การเผยแพร่ 
ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 



ค ารับรองของผู้ร่วมจัดท าผลงานทางวิชาการ 
 
โดยหนงัสือฉบับนี้ขอรับรองว่า ผลงานทางวิชาการเรื่อง “..................................................” แต่ละ
คนมีส่วนร่วมดังนี ้
 

ชื่อผู้ร่วมงาน มีส่วนคิดเป็น % ลายเซ็น 

1. นาย/นาง/นางสาว.................................. 
2. นาย/นาง/นางสาว.................................. 
3. นาย/นาง/นางสาว.................................. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 ผู้รับรองการจัดสัดส่วนผลงาน 
 
  ................................................  
 ( ............................................... ) 
 ต าแหน่ง ................................................  
 

หมายเหตุ 1) กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน ผู้ร่วมจัดท าผลงานทุกคนจะต้องลงชื่อในค า
รับรองและเมื่อได้ลงชื่อรับรองและส่งเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 

2) ผู้ลงนามรับรองการจัดสัดส่วนผลงานจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ขอประเมิน 
3) หากพิสูจน์ได้ว่ามีผลงานร่วมรายใดได้ให้ค ารับรองท่ีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

โดยมีเจตนาช่วยเหลือผู้ขอประเมินนั้น ผู้ขอประเมินอาจถูกลงโทษทางวินัยตาม
ควรแก่กรณี 



แบบแสดงผลงานทางวิชาการที่ได้ใช้ประเมินในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่ขอประเมิน 
 

ล าดับ ชือ่ผลงาน 
ปีที่ด าเนินการ 

(พ.ศ.) 
แหล่งเผยแพร่ ขอประเมินระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  



 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน และหรือผลส าเร็จของงาน 

2. ผลงานด้านการสอนหรือฝึกอบรม (งานพิเศษนอกเหนือไปจากงานปกติ เช่น เป็นอาจารย์พิเศษ  
เป็นต้น 

ปีงบประมาณ วิชาที่ฝึกอบรม ผูร้ับการฝึกอบรม จ านวนคน จ านวนชั่วโมง หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  



3. ผลงานการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 

เรื่องท่ีให้
ค าปรึกษา 

ผู้รับค าปรึกษา 
ปี......... ปี......... ปี......... 

หมาย
เหตุ 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

  



 ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน 

 
1. ค ารับรองของผู้ขอรับการประเมิน 
 ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 (ลงชื่อ) ........................................................  
 ( ..................................................... ) 
 (ต าแหน่ง)....................................................  
 (วันท่ี)  .......... / ......... / ...........  
 
 
2. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาท่ีควบคมุดูแลการปฏิบัติงานระดับฝ่าย) 
 ได้ตรวจสอบผลงานของ .....................................................................................................  
 ท่ีเสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 
 ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................  
 
 (ลงชื่อ) ........................................................  
 ( ..................................................... ) 
 (ต าแหน่ง)....................................................  
 (วันท่ี)  .......... / ......... / ...........  
 
 
 
 

  



3. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานระดับกอง) 
   ได้ตรวจสอบผลงานของ ....................................................................................  
 ท่ีเสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
 ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................  
  
 (ลงชื่อ) ........................................................  
 ( ..................................................... ) 
 (ต าแหน่ง)....................................................  
 (วันท่ี)  .......... / ......... / ...........  
 
 
4. ค ารับรองของปลัดกระทรวง (กรณีขอประเมินระดับ 9 ขึ้นไป) 
  ...........................................................................................................................................   
  ...........................................................................................................................................   
 
 
 (ลงชื่อ) ........................................................  
 ( ..................................................... ) 
 (ต าแหน่ง)....................................................  
 (วันท่ี)  .......... / ......... / ...........  
 
 
 

  
 
 
 
 


