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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สาขาสาธารณสุขศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
สายงานทีใ่ช้หลักเกณฑ์ฉบับนี ้

1. สายงานด้านสาธารณสขุศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ก) 

1.1 สายงานกิจกรรมบ าบัด 

1.2 สายงานจิตวิทยาคลินิก 

1.3 สายงานแพทย์แผนไทย 

1.4 สายงานโภชนาการ 

1.5  สายงานวิชาการสาธารณสุข 

1.6 สายงานวิชาการอาชีวบ าบัด  

1.7 สายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1.8 สายงานเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 

1.9 สายงานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

1.10 สายงานกายอุปกรณ์ 

1.11 สายงานช่างภาพการแพทย์  

  

2. สายงานด้านสาธารณสขุศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ข) 

2.1 สายงานเทคนิคการแพทย์ 

2.2 สายงานกายภาพบ าบัด 

2.3 สายงานรังสีการแพทย์ 
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1. หลักเกณฑ์ทั่วไป ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4 / ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 

1.1 การขอประเมินบุคคล 

ให้กรมเจ้าสังกัดขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงกว่าระดับต าแหน่งท่ี
ผู้นั้นด ารงอยู่ ได้ ไม่ เกิน 1 ระดับ เมื่อมีต าแหน่งว่างหรือเป็นต าแหน่งท่ีบุคคลนั้นด ารงอยู่  
โดยผู้ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามท่ี ก.พ. ก าหนดไว้
โดยครบถ้วน ในกรณี ท่ีผู้ขอรับการประเมินมีคุณคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนในขณะท่ีขอรับ 
การประเมิน ก็อาจขอประเมินล่วงหน้าได้ แต่ท้ังนี้ผู้ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ีมีค าขอประเมิน 

การขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในขณะท่ียังมีผู้อื่นด ารงอยู่ให้กระท าได้ 
ในกรณีดังต่อไปนี ้

  ก) กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุ ให้ขอประเมิน
ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนท่ีผู้ด ารงต าแหน่งนั้นจะพ้นจากราชการ 

  ข) กรณี ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งอยู่ เดิมขอลาออกจากราชการ ให้ขอประเมินล่วงหน้าได้ 
ไม่ก่อนวันท่ีผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออก ได้อนุญาตให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นลาออกจากราชการ 

  ค) กรณีอ่ืนท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น ซึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

การขอประเมินบุคคลในแต่ละระดับ ให้ด าเนนิการดังนี้ 
  ก) การขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 และระดับ 10 (ระดับเชี่ยวชาญ 

และระดับทรงคุณวุฒิ) 
- ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา และมีหนังสือ 

ขอประเมินไปยัง ก.พ. 
- ในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม และไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง แต่อยู่ในบังคับ

บัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชามีหนังสือ 
ขอประเมินไปยัง ก.พ. 

- ในสังกัดราชบัณฑิตยสถาน ให้นายกราชบัณฑิตยสถานเสนอเรื่องให้รัฐมนตรี 
เจ้าสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
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  ข) การขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ 11 (ระดับทรงคุณวุฒิ รับเงินประจ า
ต าแหน่ง 15,600 บาท) ให้ปลัดกระทรวงเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา และมีหนังสือ 
ขอประเมินไปยัง ก.พ. 

 
 1.2 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล 

  การประเมินบุคคลให้ด าเนินการ 3 ส่วน คือ  พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 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 าแหน่งในสายงาน 
ท่ีจะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
 

ระดับ 
คุณวุฒิ 6 7 8 9 10 11 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 
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 ท้ังนี้  อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอื่น
ท่ีเริ่มต้นจากระดับเดียวกัน  ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ  หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล มา
รวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ 

1.2.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  ด าเนินการโดยกรมเจ้าสังกัด   โดยให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมิน คือ  ผู้บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ขอรับ
การประเมินโดยตรง และผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเป็นผู้ประเมินคุณลักษณะ
ของผู้ท่ีจะรับการประเมิน  โดยก าหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมิน และคะแนนเต็มของแต่ละ
คุณลักษณะไว้เป็นการล่วงหนา้  ดังนี้ 
 - ความรับผิดชอบ 
 - ความคิดริเร่ิม 
 - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
 - ความประพฤติ 
 - ความสามารถในการสื่อความหมาย 
 - การพัฒนาตนเอง 
 - วิสัยทัศน์ (ระดับ 9 ขึ้นไปทุกต าแหน่ง) 
 - คุณลักษณะอื่นๆ (ตามความจ าเป็นของแต่ละต าแหน่ง) 

ท้ังนี้  อาจก าหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมินตามคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น หรือ
จะก าหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ หรือจะเพิ่มเติมคุณลักษณะอื่น นอกเหนือจากคุณลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้นก็ได้ 

1.2.3 การประเมินผลงาน 
 ก) ผลงานท่ีจะน ามาประเมิน  ได้แก่  ผลงานและ/หรือผลส าเร็จของงานท่ีเกิดจาก
การปฏิ บั ติ งานตามปกติ  ในต าแหน่ งหน้ า ท่ี ความรับผิ ดชอบของผู้ ขอประเมิ น   โดย 
ไม่จ าเป็นต้องมีการจัดท าผลงานขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ และเป็นผลงานท่ีแสดงถึง
การใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการเฉพาะด้าน เป็นท่ียอมรับในวงการ
วิชาการหรือวงการด้านนั้น ๆ 

ท้ังนี ้ ผลงานที่จะน ามาประเมินต้องแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อนใน
การด าเนินงาน ประโยชน์ของผลงาน ความรู้ ความช านาญงาน และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกล่าว  โดยมเีง่ือนไขดังนี ้
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(1)  เป็นผลงานท่ีจัดท าขึ้น ในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งในระดับท่ีต่ ากว่าระดับท่ีขอ
ประเมินไม่เกิน 1 ระดับ เว้นแต่ ก.พ. จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

(2)  ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญา  หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

(3)  กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับการ
ประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหรือผลิตผลงานในส่วนใด และเป็นสัดส่วนเท่าใด โดยมีค ารับรอง
จากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น และจากผู้บังคับบัญชาด้วย 

(4)  ผลงานท่ีได้น ามาใช้ประเมิน เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ท่ีสูงขึ้นแล้ว จะน ามาเสนอให้ประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นอีกไม่ได้ 

  ข) แนวทางการประเมินผลงาน  ใหพิ้จารณาจาก 
(1) ผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลส าเร็จของงาน จ านวนไม่เกิน 3 ชิ้น หรือ

ตามท่ี  ก .พ . ก าหนด  กรณี ท่ี ไม่อาจก าหนดเป็นชิ้น ได้  ก็อาจก าหนดเป็นอย่างอื่นได้ตาม 
ความเหมาะสม รวมท้ัง อาจมีการประเมินผลงานด้วยวิธีอื่น ๆ ประกอบด้วย  เช่น  การสัมภาษณ์  
เป็นต้น 

(2) คุณภาพของผลงานของต าแหน่งแต่ละระดับ 
(3) ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงานของต าแหน่งแต่ละระดับ 
(4) ประโยชน์ของผลงานในการน าไปใช ้ ของต าแหน่งในแต่ละระดับ 
(5) การเผยแพร่ผลงาน  โดยก าหนดให้ต าแหน่งระดับ  9 ขึ้นไป  ต้องมี 

การเผยแพร่ผลงานโดยวิธีการต่าง ๆ ยกเว้นลักษณะงานของบางต าแหน่งท่ีไม่อาจเผยแพร่ได้ 
(6) ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน เป็นการพิจารณาว่า ผลงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  ผู้ขอรับการประเมินมีความรู้ 
ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ เหมาะสมกับระดับต าแหน่งท่ี
จะแต่งตั้งมากน้อยเพียงใด 
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2. หลักเกณฑ์เฉพาะสายงานด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ   
 2.1 ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงาน 
  สายงานด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ก) เป็นต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้ งานการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ ทดสอบและตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการหรือในภาคสนาม 
รวมท้ังการส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ การให้ค าปรึกษาแนะน า การสอน อบรม และเผยแพร่
ความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรค  
การป้องกันโรค การบ าบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ  
การสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมและพัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐาน
ทางห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมท้ังการคุ้มครอง
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข เช่น ผลิตภัณฑ์ยา ชีววัตถุ อาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ 
วัตถุเสพติดวัตถุอันตราย สมุนไพร เป็นต้น 

เพื่ อประโยชน์ ในการก าหนดระดับความยากง่าย  และเพื่ อให้สอดคล้องกับงาน 
ท่ีต้องปฏิบัติในส่วนราชการต่าง ๆ จึงจ าแนกลักษณะงานดังกล่าวออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 
 ลักษณะที่ 1 งานด้านบริการทางวิชาการ 
 หมายถึง งานการศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการหรือในภาคสนาม 
รวมท้ังการส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการ การให้ค าปรึกษาแนะน าการสอน อบรม และเผยแพรค่วามรู้
ด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค  
การรักษาและควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมและพัฒนามาตรฐาน
การตรวจวิเคราะห์ มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 
 ลักษณะที่ 2 งานด้านส่งเสริมพัฒนา 

หมายถึ ง การน าเอาแนวคิ ด หลั กการ ทฤษฎี  กฎเกณฑ์  เทคนิ คและวิ ธี การต่ าง  ๆ 
ทางสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบ ระบบและวิธีการ
ปฏิบัติ งานด้านการตรวจวิเคราะห์  การชันสูตร การวินิจฉัย การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ หรือการบริการทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล 
รวมท้ังการเผยแพร่ความรู้ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ เทคนิค หรือวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาวิชาการ หรือการพัฒนาบริการทางวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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ลักษณะที่ 3 งานด้านวางแผน 
หมายถึง  การศึกษา การส ารวจ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบ 

การพิจารณาจัดท าเป็นแผนงาน โครงการ ระบบงาน รวมท้ังระบบการประสานงาน และระบบการติดตาม 
ประเมินผล  ในงานวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยให้มีความสอดคล้อง
กับนโยบาย และสภาวะแวดล้อม ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมท้ังสภาพและปัญหา 
ด้านสาธารณสุข 

ลักษณะที่ 4 งานด้านวิจัย 
หมายถึง กระบวนการในการศึกษา การส ารวจ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ

ประดิษฐ์ การเรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง เท่ียงตรง เชื่อถือได้ มีการอ้างอิง
หลักวิชาหรือสิ่งท่ีได้พิสูจน์มาแล้ว เพื่อพิสูจน์ทราบเกี่ยวกับทฤษฎี สมมุติฐาน หลักการ กฎเกณฑ์ หรือ
สภาวะการณ์ต่างๆ ด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีสงสัยให้ชัดเจน หรือเพื่อค้นหา
ทฤษฎีหลักการ กฎเกณฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทางวิชาการ หรือการพัฒนา
ระบบเทคนิคและวิธีการปฏิบัติในงานด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 
 

ลักษณะที่ 5 งานด้านที่ปรึกษา 
หมายถึง การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย 

เป้าหมาย และทิศทางในการด าเนินงาน หรือข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบและ
วิธีการด าเนินงานด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา  
การปรับปรุงงาน การพัฒนามาตรฐาน ระบบ และวิธีการด าเนินงานด้านสาธารณสุขศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นลักษณะงานท่ีจ าเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ ์
ทักษะ และความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ข) จ าแนก
ลักษณะงานดังกล่าวออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ 1  งานด้านบริการทางวิชาการ 
หมายถึง การปฏิบัติงาน การบริการ การแนะน า หรือการควบคุมเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย

ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์ การใช้ความร้อน แสง เสียง 
ไฟฟ้า หรือหลักกลศาสตร์ การดัด ดึง นวด หรือการบริหารร่างกาย การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ 
อุปกรณ์ เครื่องอิเลกโทรนิค การใช้เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ด้านเทคนิคการแพทย์ 
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ด้านกายภาพบ าบัด หรือด้านรังสีการแพทย์ รวมท้ังการใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษอื่น ๆ เพื่อการ
ตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์ หรือการตรวจวินิจฉัยทางกายภาพของ
มนุษย์ การศึกษาสาเหตุหรือความรุนแรงของโรค การป้องกันโรค การประเมินความพิการ  
การบ าบัด รักษา ฟื้นฟู และการแก้ไขสมรรถภาพของร่างกายท่ีเสื่อมสภาพหรือพิการ การส่งเสริม
สุขภาพ รวมท้ังการส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการ การให้ค าปรึกษาแนะน า การสอน อบรม และ
เผยแพร่ ความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ ด้านวิชาการกายภาพบ าบัด หรือด้านวิชาการรังสีการแพทย์ 

ลักษณะที่ 2  งานด้านส่งเสริมพัฒนา 
 หมายถึง การน าเอาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์ เทคนิคและวิธีการต่ าง ๆ ทาง
วิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ ด้านกายภาพบ าบัด หรือด้านรังสีการแพทย์ มาประยุกต์ ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบ ระบบ เทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห์ หรือปฏิบัติงาน หรือการดัดแปลง ปรับปรุง
เครื่องมี เครื่องใช้ อุปกรณ์ เทคนิค หรือวิธีการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ด้านกายภาพบ าบัด 
หรือด้านรังสีการแพทย์ รวมท้ังการเผยแพร่ความรู้ เทคนิค ระบบหรือวิธีการตรวจวิเคราะห์ หรือ
วิธีการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการ หรือการพัฒนาบริการทางวิชาการ 
ด้านเทคนิคการแพทย์ ด้านกายภาพบ าบัด และด้านรังสีการแพทย์ 
 ลักษณะที่ 3  งานด้านวางแผน 
 หมายถึง การศึกษา การส ารวจ การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบ 
การพิจารณาจัดท าเป็นแผนงาน โครงการ ระบบงาน รวมท้ังระบบการประสานงาน และระบบการ
ติดตาม ประเมินผลในงานวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ ด้านกายภาพบ าบัด หรือด้านรังสี
การแพทย์ โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย และสภาวะแวดล้อม ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง รวมท้ังสภาพและปัญหาด้านสาธารณสุข 
 ลักษณะที่ 4  งานด้านวิจัย 
 หมายถึง กระบวนการในการศึกษา การส ารวจ การค้นคว้า การวิ เคราะห์ การสังเคราะห์  
การประดิษฐ์ ปรับปรุง หรือดัดแปลง การทดสอบ ทดลอง หรือการเรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ มีความถูกต้อง เท่ียงตรง เชื่อถือได้ มีการอ้างอิงหลักวิชาหรือสิ่งท่ีได้พิสูจน์มาแล้ว เพื่อพิสูจน์
ทราบเกี่ยวกับทฤษฎี สมมุติฐาน หลักการ กฎเกณฑ์ หรือสภาวะการณ์ ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับวิชาการ 
ด้านเทคนิคการแพทย์ ด้านกายภาพบ าบัด หรือด้านรังสีการแพทย์ท่ีสงสัยให้ชัดเจน หรือเพื่อค้นหา
ทฤษฎีหลักการ กฎเกณฑ์ หรือวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาทางวิชาการ หรือการพัฒนา
ระบบ เทคนิคและวิธีการปฏิบัติในงานด้านเทคนิคการแพทย์ ด้านกายภาพบ าบัด หรือด้านรังสี
การแพทย ์
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 ลักษณะที่ 5  งานด้านที่ปรึกษา 
 หมายถึง การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดวัตถุประสงค์ 
นโนบาย เป้าหมาย และทิศทางในการด าเนินงาน หรือข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน รวมท้ัง 
การพัฒนาเทคนิค ระบบ และวิธีการด าเนินงานด้านเทคนิคการแพทย์ ด้านกายภาพบ าบัด หรือ
ด้านรังสีการแพทย์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา การปรับปรุงงาน การพัฒนามาตรฐาน ระบบและ
วิธีการด าเนินงาน รวมท้ังการพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เทคนิค หรือกรรมวิธีพิเศษ
อื่น ๆ ด้านเทคนิคการแพทย์ ด้านกายภาพ บ าบัด หรือด้านรังสีการแพทย์ ซึ่งเป็นลักษณะงานท่ี
จ าเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
ทางด้านเทคนคิการแพทย์ ด้านกายภาพบ าบัด หรือด้านรังสีแพทย์ 

โดยท่ีงานแต่ละลักษณะมีคุณภาพหรือความยากง่ายของงานแตกต่างกันในแต่ละลักษณะ
งานดังกล่าว จึงพิจารณาก าหนดระดับของต าแหน่งได้ ดังนี้ 
 

 ลักษณะที ่1 งานด้านบริการทางวิชาการ  ให้ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 6 ถึง 8 
 ลักษณะที ่2 งานด้านส่งเสริมพัฒนา  ให้ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 6 ถึง 9 
 ลักษณะที ่3 งานด้านวางแผน  ให้ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 6 ถึง 9 
 ลักษณะที ่4 งานด้านวิจยั  ให้ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 6 ถึง 11 
           ลักษณะที ่5 งานด้านท่ีปรึกษา ใหก้ าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 9 ถึง 11 
 

2.2 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล 
 การประเมินบุคคลให้ด าเนินการ 3 ส่วน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑ์ท่ัวไปท่ีก าหนดในหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ท่ี ว 16/2538 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 ยกเว้นเง่ือนไข ดังนี ้
 2.2.1 ผลงานท่ีจะน ามาใช้ในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผลงานประเภท
พื้นฐาน และผลงานประเภทแสดงคุณภาพ 
  - ผลงานประเภทพื้นฐาน ได้แก่ การให้บริการทางวิชาการหรือการปฏิบัติการ 
ทางวิชาการ การสอนหรือฝึกอบรม และการให้ค าปรึกษาแนะน า ซึ่งน าเสนอโดยแสดงผลงาน
ย้อนหลัง 3 ปี 
  - ผลงานประเภทแสดงคุณภาพ ได้แก่ ผลงานทางวิชาการหรือเอกสารทางวิชาการ 
และผลงานวิจัย 
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2.2.2 ในการน าเสนอผลงาน ในการขอประเมิน  เพื่ อแต่ งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ งใน 
ทุกระดับต าแหน่ง ต้องน าเสนอผลงานประเภทพื้นฐาน  โดยแสดงผลงานย้อนหลัง 3 ปี และ
ก าหนดให้น าเสนอผลงานประเภทแสดงคุณภาพ ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
    - เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดับ 9 (ระดับเชี่ยวชาญ) จ านวน 2 - 3 ชิ้น 
    -  เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดับ 10 – 11 (ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับทรงคุณวุฒิ

จ านวน 2-3 ชิ้น ซึ่งต้องเป็นผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง และเป็นผลงานทางวิชาการ
หรือเอกสารทางวิชาการ จ านวน 1 - 2 เร่ือง 

2.2.3  ผลงานประเภทแสดงคุณภาพท่ีจะน ามาใช้ในการประเมิน เป็นผลงานท่ีจัดท าขึ้น 
ในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งในระดับท่ีต่ ากว่าระดับท่ีขอประเมิน ไม่เกิน 2 ระดับ 

ส าหรับต าแหน่งในสายงานด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่ละ
ระดับต าแหน่ง ในแต่ละลักษณะ จะต้องมีผลงานท่ีจ าเป็นส าหรับการประเมิน ดังนี้ 
 

ชื่อต าแหน่ง 
คุณภาพ 
ของาน 

ผลงานทีใ่ช้ในการประเมิน 

ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน 
ระดับ 11 (ระดับทรงคุณวุฒิ

รับเงินประจ าต าแหน่ง 
15,600 บาท) 

 

ดีเลิศ 
 

1. การให้บริการทางวิชาการหรือการปฏิบัติการ
ทางวิชาการ 

 มีผลการให้บริการทางวิชาการท่ีต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะ
ด้านดีเลิศ เหมาะสมกับต าแหน่ง (โดยแสดงผลงาน
ย้อนหลัง 3 ปี เปรียบเทียบระหว่างผลงานของหน่วยงาน
และผลงานเฉพาะตัว) 
และ 2. การสอนหรือฝึกอบรม 
  สอนหรือฝึกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือในหลักสูตรหลังปริญญา ในสาขาวิชาด้าน
สาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
ให้การฝึกอบรมในสาขาวิชาการนั้นๆ แก่เจ้าหน้าท่ี
ทางการแพทย์หรือการสาธารณสุข  
(โดยแสดงผลงานย้อนหลัง 3 ปี) 
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ชื่อต าแหน่ง 
คุณภาพ 
ของาน 

ผลงานทีใ่ช้ในการประเมิน 

และ 3. การให้ค าปรึกษาแนะน า 
 ให้ค าปรึกษาแนะน า ถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
การแพทย์  แก่ เจ้าหน้ าท่ีทางการแพทย์  หรือการ
สาธารณสุข ตลอดจนองค์การ หรือหน่วยงานต่าง ๆ  
ในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมท้ังร่วมในการแก้ไข
ปัญหา หรือปรับปรุงงานวิชาการแก่ส่วนราชการท่ีสังกัด
หรือเกี่ยวข้อง (โดยแสดงผลงานย้อนหลัง 3 ปี) 
และ 4. ผลงานทางวิชาการ 
 มีผลงานเป็นเอกสารทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ
ดี เลิศ  จ านวน  1-2 เรื่อง และอย่างน้อย 1 เรื่อง  
ได้มีการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศ 
หรือวารสารทางวิชาการ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ 
และ 5. ผลงานวิจัย 
 มีการเสนอผลงานวิจัยท่ีคณะกรรมการเห็นว่า 
มีคุณภาพดีเลิศ และมีประโยชน์ต่อการแพทย์และ 
การสาธารณสุข อย่างน้อย 1 เรือ่ง ซึ่งเผยแพร่ในวารสาร 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือการสาธารณสุข หรือ
น าเสนอในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยท่ีน ามา
ประเมิน ต้องเป็นผลงานท่ีผู้ขอประเมินมีสัดส่วน 
ในการด าเนินงาน มากกว่า 60% และเป็นผู้เขียนชื่อ
แรก ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างดีเลิศ 
ต่อทางราชการและประเทศชาติ  อย่างเห็นได้ชัด 
จ านวน 2-3 เรื่อง 
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ชื่อต าแหน่ง 
คุณภาพ 
ของาน 

ผลงานทีใ่ช้ในการประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
ระดับ 10 (ระดับทรงคุณวุฒิ) 

 

ดีเด่น 
เป็นพิเศษ 

1. การให้บริการทางวิชาการหรือการปฏิบัติการ
ทางวิชาการ 

 มีผลการให้บริการทางวิชาการท่ีต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะ
ด้านดีเด่นเป็นพิเศษ เหมาะสมกับต าแหน่ง (โดยแสดง
ผลงานย้อนหลัง 3 ปี เปรียบเทียบระหว่างผลงานของ
หน่วยงานและผลงานเฉพาะตัว) 
และ 2. การสอนหรอืฝึกอบรม 
     สอนหรือฝึกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือในหลั กสู ตรหลั งปริญญา ในสาขาวิชาด้ าน
สาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ 
ให้การฝึกอบรมในสาขาวิชาการนั้น ๆ แก่เจ้าหน้าท่ี 
ทางการแพทย์หรือการสาธารณสุข (โดยแสดงผลงาน
ย้อนหลัง 3 ปี) 
และ 3. การให้ค าปรึกษาแนะน า 
     ให้ ค าปรึกษาแนะน า ถ่ายทอดความรู ้
ทางวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
การแพทย์  แก่ เจ้ าหน้ า ท่ีท างการแพทย์  หรือ 
การสาธารณสุข ตลอดจนองค์การ หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมท้ังร่วมในการแก้ไข
ปัญหา หรือปรับปรุงงานวิชาการแก่ส่วนราชการ 
ท่ีสังกัดหรือเกี่ยวข้อง (โดยแสดงผลงานย้อนหลัง 
3 ปี) 
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ชื่อต าแหน่ง 
คุณภาพ 
ของาน 

ผลงานทีใ่ช้ในการประเมิน 

และ 4. ผลงานทางวิชาการ 
 มี ผลงาน เป็ น เอกสารทางวิช าการท่ี มี
คุณภาพดีเด่นเป็นพิเศษ จ านวน 1 - 2 เรื่อง และ
อย่างน้อย 1 เรื่อง ได้มีการเผยแพร่ในวารสารทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือการสาธารณสุข ซึ่งเป็น
ท่ียอมรับในระดับชาติ 
และ 5. ผลงานวิจัย 
 มีการเสนอผลงานวิจัยท่ีคณะกรรมการเห็น
ว่ามีคุณภาพดีเด่นเป็นพิเศษ และมีประโยชน์ต่อ
การแพทย์และการสาธารณสุข อย่างน้อย 1 เร่ือง ซึ่ง
เผยแพร่ในวารสารทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
การสาธารณสุข หรือน าเสนอในการประชุมทาง
วิชาการระดับประเทศ 
 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยท่ีน ามา
ประเมิน ต้องเป็นผลงานท่ีผู้ขอประเมินมีสัดส่วนใน
การด าเนินงาน มากกว่า 60% และเป็นผู้เขียนชื่อแรก  
ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า เป็นประโยชน์อย่างดีเด่น 
เป็นพิเศษต่อทางราชการ และประเทศชาติอย่างเห็น 
ได้ชัด จ านวน 2 - 3 เรื่อง 
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ชือ่ต าแหน่ง คุณภาพ 
ของาน 

ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ระดับ 9 (ระดับเชี่ยวชาญ) 

 

ดีเด่น 1. การให้บริการทางวิชาการหรือการปฏิบัติการ 
ทางวิชาการ 
  มีผลการให้บริการทางวิชาการท่ีต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะ
ด้านดีเด่น เหมาะสมกับต าแหน่ง (โดยแสดงผลงาน
ย้อนหลัง 3 ปี เปรียบเทียบระหว่างผลงานของหน่วยงาน
และผลงานเฉพาะตัว) 
และ 2. การสอนหรือฝึกอบรม 

 สอนหรือฝึกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
หรือในหลั กสู ตรหลั งปริญญา  ในสาขาวิชาด้ าน
สาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือการ
ให้การฝึกอบรมในสาขาวิชาการนั้น ๆ แก่เจ้าหน้าท่ี 
ทางการแพทย์หรือการสาธารณสุข (โดยแสดงผลงาน
ย้อนหลัง 3 ปี) 
และ 3.  การให้ค าปรึกษาแนะน า 
 ให้ค าปรึกษาแนะน า ถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
การแพทย์แก่ เจ้ าหน้ าท่ีทางการแพทย์  หรือการ
สาธารณสุข ตลอดจนองค์การ หรือหน่วยงานต่าง ๆ  
ในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมท้ังร่วมในการแก้ไข
ปัญหา หรือปรับปรุงงานวิชาการแก่ส่วนราชการท่ีสังกัด
หรือเกี่ยวข้อง (โดยแสดงผลงานย้อนหลัง 3 ปี) 
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ชื่อต าแหน่ง คุณภาพ 
ของาน 

ผลงานที่ใช้ในการประเมิน 

  และ 4. ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 
มี ผลงาน เป็ น เอกสารท างวิช าการหรือ

ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดีเด่น จ านวน 2 - 3 เรื่อง 
และอย่างน้อย 1 เรื่อง ได้มีการเผยแพร่ในวารสาร
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือการสาธารณสุข  
ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพด้านนั้น 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยท่ีน ามา
ประเมิน ต้องเป็นผลงานท่ีผู้ขอประเมินมีสัดส่วน 
ในการด าเนินงาน มากกว่า 60% และเป็นผู้เขียนชื่อแรก 
ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างดีเด่น 
ต่อทางราชการ และประเทศชาติอย่างเห็นได้ชัด  
อย่างน้อยจ านวน 2 - 3 เร่ือง  
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3. องคป์ระกอบในการพิจารณา น้ าหนักคะแนน และเกณฑ์การตัดสิน 
  
  การให้คะแนนผลงานของผู้ขอรับการประเมิน แบ่งคะแนนตามประเภทของผลงาน 
ดังนี้ 

3.1 งานพื้นฐาน   คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
3.2 งานแสดงคุณภาพ           คะแนนเต็ม 70 คะแนน  

แบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย คือ 
-  คุณภาพของงาน (50 คะแนน) 
-  การเผยแพร่ผลงาน (20 คะแนน) 

  เกณฑ์ตัดสินใจการพิจารณาให้ผ่านการประเมิน 
1. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ระดับ 9) (ระดับเชี่ยวชาญ)  
    ต้องได้คะแนน 75 คะแนนขึ้นไป 
2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ระดับ 10) (ระดับทรงคุณวุฒิ)  

 ต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป 
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง (ระดับ 11) (ระดับทรงคุณวุฒิ รับเงินประจ าต าแหน่ง 

15,600 บาท) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
   
  
 
 
  ----------------------------------  

 

 


