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1. สายงานที่ใช+หลักเกณฑ�ฉบับนี ้

  1. สายงานการทูต (นักการทูต) 

  2. สายงานคุมประพฤติ (พนักงานคุมประพฤติ) 

  3. สายงานจัดการงานท่ัวไป (นักจัดการงานท่ัวไป) 

  4. สายงานเจ%าหน%าท่ีคดีพิเศษ (เจ%าหน%าท่ีคดีพิเศษ) 

  5. สายงานทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคล) 

  6. สายงานทะเบียนวิชาชีพ (นักทะเบียนวิชาชีพ) 

  7. สายงานปฏิบัติการปกครอง (เจ%าพนักงานปกครอง) 

  8. สายงานพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ) 

  9. สายงานพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการ) 

10. สายงานวิเคราะห4นโยบายและแผน (นักวิเคราะห4นโยบายและแผน) 

11. สายงานวิชาการทัณฑวิทยา (นักทัณฑวิทยา) 

12. สายงานวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ) 

13. สายงานวิชาการยุติธรรม (นักวิชาการยุติธรรม) 

14. สายงานวิชาการส;งเสริมการปกครองท%องถิ่น (นักส;งเสริมการปกครองท%องถิ่น) 

15. สายงานวิเทศสหการ (นักวิเทศสหการ) 

16. สายงานวิเทศสัมพันธ4 (นักวิเทศสัมพันธ4) 

17. สายงานสืบสวนสอบสวน (นักสืบสวนสอบสวน) 

18. สายงานอาลักษณ4 (อาลักษณ4) 

19. สายงานวิเคราะห4งบประมาณ (นักวิเคราะห4งบประมาณ) 

20. สายงานวิชาการอุตสาหกรรม (นักวิชาการอุตสาหกรรม) 

21. สายงานการข;าว (นักการข;าว) 

22. สายงานประชาสัมพันธ4 (นักประชาสัมพันธ4) 

23. สายงานวิชาการขนส;ง (นักวิชาการขนส;ง) 
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24. สายงานวิชาการเผยแพร; (นักวิชาการเผยแพร;) 

25. สายงานส่ือสารมวลชน (นักส่ือสารมวลชน) 

26. สายงานวิชาการกษาปณ4 (นักวิชาการกษาปณ4) 

27. สายงานวิชาการพลังงาน (นักวิชาการพลังงาน) 

28. สายงานพัฒนาการท;องเท่ียว (นักพัฒนาการท;องเท่ียว) 

29. สายงานพัฒนาสังคม (นักพัฒนาสังคม) 

30. สายงานวิเคราะห4ผังเมือง (นักวิเคราะห4ผังเมือง) 

31. สายงานวิชาการพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชน) 

32. สายงานวิชาการพัฒนาฝ?มือแรงงาน (นักวิชาการพัฒนาฝ?มือแรงงาน) 

33. สายงานวิชาการแรงงาน (นักวิชาการแรงงาน) 

34. สายงานสังคมสงเคราะห4 (นักสังคมสงเคราะห4) 
 

  ----------------------------------  
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หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินบุคคล สายงานการบริหาร 
2. หลกัเกณฑ�ทัว่ไป ตามหนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 0708.4 / ว 16 ลงวันที ่29 กันยายน 2538 

2.1 การขอประเมินบุคคล 
ให%กรมเจ%าสังกัดขอประเมินเพ่ือแต;งตั้งให%ดํารงตําแหน;งในระดับท่ีสูงกว;าระดับตําแหน;ง 

ท่ีผู% น้ันดํารงอยู;ได%ไม;เกิน 1 ระดับ เม่ือมีตําแหน;งว;างหรือเปCนตําแหน;งท่ีบุคคลน้ันดํารงอยู;  
โดยผู%ขอรับการประเมินจะต%องมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหน;งท่ีจะแต;งตั้งตามท่ี ก.พ. กําหนดไว%
โดยครบถ%วน ในกรณีท่ีผู%ขอรับการประเมินมีคุณคุณสมบัติยังไม;ครบถ%วนในขณะท่ีขอรับการ
ประเมินก็อาจขอประเมินล;วงหน%าได% แต;ท้ังน้ีผู%ขอรับการประเมินจะต%องมีคุณสมบัติครบถ%วน
ภายในระยะเวลา ไม;เกิน 1 ป? นับแต;วันท่ีมีคําขอประเมิน 

การขอประเมินเพ่ือแต;งตั้งให%ดํารงตําแหน;งในขณะท่ียังมีผู%อ่ืนดํารงอยู;ให%กระทําได%ในกรณี
ดังต;อไปน้ี 
   ก) กรณีท่ีผู%ดํารงตําแหน;งอยู;เดิมจะต%องพ%นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุ ให%ขอประเมิน
ล;วงหน%าได%ไม;เกิน 6 เดือน ก;อนท่ีผู%ดํารงตําแหน;งน้ันจะพ%นจากราชการ 
   ข) กรณีท่ีผู%ดํารงตําแหน;งอยู;เดิมขอลาออกจากราชการ ให%ขอประเมินล;วงหน%าได%ไม;
ก;อนวันท่ีผู%มีอํานาจอนุญาตการลาออก ได%อนุญาตให%ผู%ดํารงตําแหน;งน้ันลาออกจากราชการ 
   ค) กรณีอื่นท่ีมีเหตุผลและความจําเปCน ซึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเปCนราย ๆ ไป 

การขอประเมินบุคคลในแต;ละระดับ ให%ดําเนินการดังน้ี 
   ก) การขอประเมินเพ่ือแต;งตั้งให%ดํารงตําแหน;งระดับ 9 และระดับ 10 (ระดับ 
เช่ียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ) 

- ให%อธิบดีผู%บังคับบัญชาเสนอเร่ืองให%ปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณา และมีหนังสือ 
ขอประเมินไปยัง ก.พ. 

- ในส;วนราชการท่ีมีฐานะเปCนกรม และไม;สังกัดกระทรวงหรือทบวง แต;อยู;ในบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส;วนราชการท่ีมีฐานะเปCนกรม และมีหัวหน%าส;วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต;อนายกรัฐมนตรี ให%อธิบดีผู%บังคับบัญชามีหนังสือขอ
ประเมินไปยัง ก.พ. 

- ในสังกัดราชบัณฑิตยสถาน ให%นายกราชบัณฑิตยสถานเสนอเร่ืองให%รัฐมนตรี         
เจ%าสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
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   ข) การขอประเมินเพ่ือแต;งตั้งให%ดํารงตําแหน;งระดับ 11 (ระดับทรงคุณวุฒิ รับเงิน
ประจําตําแหน;ง 15,600 บาท) ให%ปลัดกระทรวงเสนอเร่ืองให%รัฐมนตรีเจ%าสังกัดพิจารณา และมี
หนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 

2.2 หลักเกณฑ�การประเมินบุคคล 

การประเมินบุคคลให%ดําเนินการ 3 ส;วน  คือ การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล การประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล และการประเมินผลงาน ดังน้ี 

2.2.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ได%แก; 
ก) ข%อมูลท่ัวไป 

 - ประวัติส;วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
 - ประวัติการรับราชการ 
 - ประวัติการฝMกอบรม / ดูงาน 
 - ประสบการณ4ในการทํางาน 
 - อัตราเงินเดือน 

ข) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน;ง 
 - คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน;งท่ีจะแต;งตั้ง 
ตามท่ี ก.พ. กําหนดไว%ในมาตรฐานกําหนดตําแหน;ง ถ%ามีคุณวุฒิไม;ตรง จะต%องได%รับการยกเว%นจาก ก.พ.) 
 - ระยะเวลาการดํารงตําแหน;ง และการปฏิบัติงานตามท่ี ก.พ. กําหนดไว%ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน;ง 
 - ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน;ง หรือเคยดํารงตําแหน;งในสายงานท่ี
จะแต;งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหน;งท่ีจะแต;งตั้ง ดังน้ี 

                    ระดับ 
คุณวุฒิ 

6 7 8 9 10 11 

 
ปริญญาตรี   หรือเทียบเท;า 
ปริญญาโท   หรือเทียบเท;า 
ปริญญาเอก  หรือเทียบเท;า 

 
6 ป? 
4 ป? 
2 ป? 

 
7 ป? 
5 ป? 
3 ป? 

 
8 ป? 
6 ป? 
4 ป? 

 
9 ป? 
7 ป? 
5 ป? 

 
10 ป? 
8 ป? 
6 ป? 

 
11 ป? 
9 ป? 
7 ป? 
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 ท้ังน้ี อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน;ง หรือเคยดํารงตําแหน;งในสายงานอ่ืน        
ท่ีเร่ิมต%นจากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข%องหรือเกื้อกูล             
มารวมเปCนระยะเวลาขั้นต่ําดังกล;าวได% 

2.2.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ดําเนินการโดยกรมเจ%าสังกัด โดยให%
ผู%บังคับบัญชาของผู%ขอรับการประเมิน คือ ผู%บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู%ขอรับ
การประเมินโดยตรง และผู%บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีกหน่ึงระดับ เปCนผู%ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล โดยกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมิน และคะแนนเต็มของแต;ละคุณลักษณะ
ไว%เปCนการล;วงหน%า ดังน้ี 
    - ความรับผิดชอบ 
    - ความคิดริเร่ิม 
    - การแก%ไขปPญหาและการตัดสินใจ 
    - ความประพฤติ 
    - ความสามารถในการส่ือความหมาย 
    - การพัฒนาตนเอง 
    - วิสัยทัศน4 (ระดับ 9 ขึ้นไปทุกตําแหน;ง) 
    - คุณลักษณะอ่ืน ๆ (ตามความจําเปCนของแต;ละตําแหน;ง) 
    ท้ังน้ี อาจกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมินตามคุณลักษณะดังกล;าว
ข%างต%น หรือจะกําหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ หรือจะเพ่ิมเติมคุณลักษณะอ่ืนท่ีจําเปCนและสําคัญ 
นอกเหนือจากคุณลักษณะดังกล;าวข%างต%นก็ได% 

2.2.3 การประเมินผลงาน 
 ก) ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน ได%แก; ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ในตําแหน;งหน%าท่ีความรับผิดชอบของผู%ขอประเมิน โดยไม;จําเปCนต%องมีการ
จัดทําผลงานขึ้นใหม; เพ่ือใช%ในการประเมินโดยเฉพาะ และเปCนผลงานท่ีแสดงถึงการใช%ความรู% 
ประสบการณ4 ความเช่ียวชาญในงานวิชาการเฉพาะด%าน เปCนท่ียอมรับในวงการวิชาการ หรือวงการ
ด%านน้ัน ๆ  
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 ท้ังน้ี ผลงานท่ีจะนํามาประเมินต%องแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุ;งยากซับซ%อนในการ
ดําเนินงาน ประโยชน4ของผลงาน ความรู% ความชํานาญงาน และประสบการณ4ท่ีจําเปCนต%องใช%ในการ
ปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกล;าว โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
 (1) เปCนผลงานท่ีจัดทําขึ้น ในระหว;างท่ีดํารงตําแหน;งในระดับท่ีต่ํากว;าระดับท่ีขอ
ประเมินไม;เกิน 1 ระดับ เว%นแต; ก.พ. จะกําหนดเปCนอย;างอ่ืน 
 (2) ไม;ใช;ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ4ท่ีเปCนส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเปCนส;วนหน่ึงของการฝMกอบรม 
 (3) กรณีท่ีเปCนผลงานร;วมกันของบุคคลหลายคน จะต%องแสดงให%เห็นว;าผู%ขอรับ
การประเมินได%มีส;วนร;วมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในส;วนใด และเปCนสัดส;วนเท;าใด โดยมีคํา
รับรองจากผู%มีส;วนร;วมในผลงานน้ัน และจากผู%บังคับบัญชาด%วย 
 (4)  ผลงานท่ีได%นํามาใช%ประเมิน เพ่ือเล่ือนขึ้นแต;งตั้งให%ดํารงตําแหน;งในระดับท่ี
สูงขึ้นแล%ว จะนํามาเสนอให%ประเมินเพ่ือเล่ือนขึ้นดํารงตําแหน;งในระดับสูงขึ้นอีกไม;ได% 
 ข) แนวทางการประเมินผลงานให%พิจารณาจาก 
 (1)  ผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลสําเร็จของงาน จํานวนไม;เกิน 3 ช้ิน หรือ
ตามท่ี ก.พ. กําหนด กรณีท่ีไม;อาจกําหนดเปCนช้ินได% ก็อาจกําหนดเปCนอย;างอ่ืนได%ตามความ
เหมาะสม รวมท้ังอาจมีการประเมินผลงานด%วยวิธีอื่น ๆ ประกอบด%วย เช;น การสัมภาษณ4 เปCนต%น 
 (2)  คุณภาพของผลงานของตําแหน;งแต;ละระดับ 
 (3) ความยุ;งยากซับซ%อนของผลงานของตําแหน;งแต;ละระดับ 
 (4) ประโยชน4ของผลงานในการนําไปใช% ของตําแหน;งในแต;ละระดับ 
 (5) การเผยแพร;ผลงาน โดยกําหนดให%ตําแหน;งระดับ 9 ขึ้นไป ต%องมีการเผยแพร;
ผลงานโดยวิธีการต;าง ๆ ยกเว%นลักษณะงานของบางตําแหน;งท่ีไม;อาจเผยแพร;ได% 
 (6) ความรู% ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญ และประสบการณ4ในการ
ปฏิ บัติ งาน เปCนการพิจารณาว;า ผลงานดังกล;าวสะท%อนให% เห็นว; า ผู%ขอรับการประเมิน  
มีความรู%ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญ และประสบการณ4ในงานน้ัน ๆ เหมาะสมกับระดับ
ตําแหน;งท่ีจะแต;งตั้งมากน%อยเพียงใด 
  ----------------------------------  
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3. หลักเกณฑ�เฉพาะสาขาการบริหาร 
3.1 ลักษณะหน+าที่ความรับผิดชอบของสายงาน 

ลักษณะของตําแหน;งในสายงานต;าง ๆ ในสาขาการบริหารเปCนตําแหน;งท่ีมีหน%าท่ี
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติอย;างใดอย;างหน่ึงหรือหลายอย;าง ดังน้ี งานการศึกษา 
วิเคราะห4 วิจัย เพ่ือการเสนอแนะนโยบาย แผนงาน โครงการมาตรการ หรือแนวทางการพัฒนา
ด%านการบริหาร การบริหารการพัฒนา การปกครอง ความสัมพันธ4ระหว;างประเทศ และด%านข;าวกรอง 
การพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ4 แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติในการดําเนินงาน 
รวมท้ังการกํากับ ติดตาม ประเมินผล การส;งเสริม สนับสนุน การให%คําปรึกษาแนะนํา การสอน 
อบรม และเผยแพร;ความรู%เทคนิค หรือวิธีการดําเนินงานด%านการบริหาร การบริหารการพัฒนา 
การปกครอง ความสัมพันธ4ระหว;างประเทศ และด%านข;าวกรอง 

เพ่ือประโยชน4ในการกําหนดระดับความยากง;าย และเพ่ือให%สอดคล%องกับงานท่ีต%อง
ปฏิบัติในส;วนราชการต;าง ๆ จึงจําแนกลักษณะงานดังกล;าว ออกเปCน 4 ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ 1 งานด+านนโยบายและแผนงาน 
หมายถึง งานการศึกษา วิเคราะห4 หรือวิจัยและพัฒนา เพ่ือเสนอแนะนโยบาย  

แผนงาน โครงการ มาตรการ หรือแนวทางการพัฒนาด%านการบริหาร การบริหารการพัฒนา      
การปกครอง ความสัมพันธ4ระหว;างประเทศ และด%านข;าวกรอง การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการดําเนินงาน รวมท้ังการส;งเสริม สนับสนุน การให%คําปรึกษา แนะนํา การสอน อบรม  
และเผยแพร;ความรู% เทคนิค หรือวิธีการดําเนินงานในความรับผิดชอบเพ่ือประโยชน4ในการบริหาร
หรือการพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ หรือภารกิจในความรับผิดชอบหรือท่ีเกี่ยวข%อง 

ลักษณะที่ 2 งานด+านวิจัยและพัฒนา 
หมายถึง กระบวนการในการศึกษา การสํารวจ การค%นคว%า การวิเคราะห4 การสังเคราะห4 

การประดิษฐ4 และการเรียบเรียงข%อมูลต;าง ๆ อย;างเปCนระบบ มีความถูกต%องเท่ียงตรง เช่ือถือได%   
มีการอ%างอิงหลักวิชาหรือส่ิงท่ีได%พิสูจน4มาแล%ว เพ่ือพิสูจน4ทราบเกี่ยวกับทฤษฎี สมมุติฐาน  
หลักการ กฎเกณฑ4 หรือสภาวการณ4ต;าง ๆ ด%านการบริหาร การบริหารการพัฒนา การปกครอง 
ความสัมพันธ4ระหว;างประเทศ ด%านข;าวกรอง และเทคนิคด%านการบริหารสมัยใหม; หรือเพ่ือค%นหา
ทฤษฎีหลักการ กฎเกณฑ4หรือวิธีการใหม;ๆ เพ่ือประโยชน4ในการพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนา
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ระบบ รูปแบบ  มาตรฐาน หลักเกณฑ4 เทคนิคและวิธีการปฏิบัติในงานด%านการบริหาร การบริหาร
การพัฒนา การปกครอง ความสัมพันธ4ระหว;างประเทศ ด%านข;าวกรอง หรือเทคนิคด%านการบริหาร
สมัยใหม; รวมท้ังการส;งเสริม สนับสนุนการให%คําปรึกษา แนะนํา การสอน อบรม และเผยแพร;
ความรู%เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาด%านการบริหารในความรับผิดชอบหรือท่ีเกี่ยวข%อง 

ลักษณะที่ 3 งานด+านส�งเสริมการพัฒนาการบริหาร 
หมายถึง การนําเอาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ4 เทคนิคและวิธีการต;าง ๆ  

ทางการบริหาร มาประยุกต4ใช%ในการส;งเสริม สนับสนุน การให%คําปรึกษา แนะนํา การกํากับ  
ติดตาม พัฒนา และการประสานงานเชิงวิชาการ เพ่ือเสริมสร%างและพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหาร หรือการดําเนินงานด%านการบริหาร การบริหารการพัฒนา การปกครอง  
ความสัมพันธ4ระหว;างประเทศ หรือด%านข;าวกรองในความรับผิดชอบหรือท่ีเกี่ยวข%อง รวมท้ังการสอน  
อบรม และเผยแพร;ความรู%เกี่ยวกับระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการเสริมสร%างและพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารในความรับผิดชอบหรือท่ีเกี่ยวข%อง 

ลักษณะที่ 4 งานด+านที่ปรึกษา 
หมายถึง การให%ความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนางานด%าน

การบริหาร การบริหารการพัฒนา การปกครอง ความสัมพันธ4ระหว;างประเทศ และด%านข;าวกรอง  
รวมท้ังการพิจารณา วินิจฉัย และแก%ไขปPญหาเชิงวิชาการในความรับผิดชอบหรือท่ีเกี่ยวข%อง  
รวมท้ังการส;งเสริม สนับสนุน การให%คําปรึกษาแนะนํา การสอน อบรม และเผยแพร;ความรู%
เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการเสริมสร%างและพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานในความรับผิดชอบ หรือท่ีเกี่ยวข%อง 

โดยท่ีงานแต;ละลักษณะมีคุณภาพหรือความยากง;ายของงานในแต;ละลักษณะงาน
เหมือนกันหรือใกล%เคียงกัน  ขึ้นอยู;กับเหตุผลความจําเปCน บทบาท หน%าท่ี ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน;งในแต;ละสายงาน และในแต;ละส;วนราชการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด  
และขึ้นกับความรู% ความสามารถ ประสบการณ4 ความชํานาญงานหรือความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคล  
จึงพิจารณากําหนดระดับของตําแหน;งท่ีรับผิดชอบงานลักษณะต;าง ๆ เปCนตําแหน;งในระดับ 6-11 
เช;นเดียวกัน สําหรับทุกตําแหน;งและทุกลักษณะงานดังกล;าว 
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3.2 หลกัเกณฑ�การประเมิน 
การประเมินบุคคลให%ดําเนินการ 3 ส;วน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมิน

คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑ4ท่ัวไปท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 0708.4 / ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 โดยกําหนดหลักเกณฑ4และวิธีการเพ่ิมเติม ดังน้ี 

3.2.1 กําหนดองค4ประกอบและคะแนนในการประเมินคุณลักษณะของบุคคลซึ่งประเมิน
โดยผู%บังคับบัญชา 2 ระดับ คือ 

(1) กรณีการประเมินบุคคลเพ่ือแต;งตั้งให%ดํารงตําแหน;ง ระดับ 9 ขึ้นไป 
องค4ประกอบ         คะแนน 
1) ความรับผิดชอบ       15 คะแนน 
2) ความประพฤติ        15 คะแนน 
3) การทํางานร;วมกับผู%อื่น      15 คะแนน 
4) การแก%ไขปPญหาและการตัดสินใจ   15 คะแนน 
5) การพัฒนาตนเอง       10 คะแนน 
6) ความเสียสละ        10 คะแนน 
7) ความสามารถในการส่ือความหมาย   10 คะแนน  
8) ความคิดริเร่ิม          5 คะแนน 
9) วิสัยทัศน4           5 คะแนน 
                                       คะแนนรวม  100 คะแนน 

3.2.2 ผลงานทางวิชาการไม;เกิน 3 เร่ือง  
- ผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ ในตําแหน;ง

หน%าท่ีความรับผิดชอบของผู%ขอประเมิน โดยไม;จําเปCนต%องมีการจัดทําผลงานขึ้นใหม; เพ่ือใช%ในการ
ประเมินโดยเฉพาะ และเปCนผลงานท่ีแสดงถึงความรู% ประสบการณ4 ความเช่ียวชาญในงานวิชาการ
เฉพาะด%าน เปCนท่ียอมรับในวงการวิชาการ หรือวงการด%านน้ัน ๆ 

ท้ังน้ี ผลงานท่ีจะนํามาประเมินต%องแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุ;งยากซับซ%อน
ในการดําเนินงาน ประโยชน4ของผลงาน ความรู% ความชํานาญงาน และประสบการณ4ท่ีจําเปCนต%อง
ใช%ในการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกล;าว โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 
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(๑) เปCนผลงานท่ีจัดทําขึ้น ในระหว;างท่ีดํารงตําแหน;งในระดับท่ีต่ํากว;า
ระดับท่ีขอประเมิน ไม;เกิน 1 ระดับ เว%นแต; ก.พ. จะกําหนดเปCนอย;างอ่ืน 

(๒) ไม;ใช;ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ4ท่ีเปCนส;วนหน่ึงของการศึกษา        
เพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเปCนส;วนหน่ึงของการฝMกอบรม 

(๓) กรณีท่ีเปCนผลงานร;วมกันของบุคคลหลายคน จะต%องแสดงให%เห็นว;า    
ผู%ขอรับการประเมินได%มีส;วนร;วมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในส;วนใด และเปCนสัดส;วนเท;าใด   
โดยมีคํารับรองจากผู%ส;วนร;วมในผลงานน้ัน และจากผู%บังคับบัญชาด%วย 

(๔) ผลงานท่ีได%นํามาใช%ประเมินเพ่ือเล่ือนขึ้นแต;งตั้งให%ดํารงตําแหน;ง        
ในระดับท่ีสูงขึ้นแล%ว จะนํามาเสนอให%ประเมินเพ่ือเล่ือนขึ้นดํารงตําแหน;งในระดับสูงขึ้นอีกไม;ได% 

- การเผยแพร; ต%องมีการเผยแพร;ผลงานโดยวิธีการต;าง ๆ ยกเว%นลักษณะงาน
ของบางตําแหน;งท่ีไม;อาจเผยแพร;ได% 

3.2.3 องค4ประกอบท่ีใช%ในการพิจารณาประเมินคุณสมบัติของบุคคลและคุณภาพของผลงาน  
ประกอบด%วย 

(1) คุณภาพของผลงาน 
(2) ระดับความยากง;ายในการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงาน 
(3) ประโยชน4ของผลงาน 
(4) การเผยแพร;ผลงาน (กรณีการประเมิน ฯ ในระดับ 9 - 11) 
(5) พ้ืนฐานและประสบการณ4ของบุคคลผู%ขอรับการประเมิน 

3.2.4 เกณฑ4การพิจารณา 
(1) องค4ประกอบและคะแนนองค4ประกอบ ในการประเมินบุคคลและผลงานของ   

ผู%ขอรับการประเมินในแต;ละระดับของสายงานต;าง ๆ ในสาขาการบริหาร  กําหนดไว%ดังน้ี 
(1.1) การประเมินเพ่ือแต;งตั้งให%ดํารงตาํแหน;งในระดับ 9 - 11 มี 4 องค4ประกอบ คือ 

องค4ประกอบ       คะแนนองค4ประกอบ 
- คุณภาพของผลงาน และระดับความยาก  30 
ในการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงาน 

- ประโยชน4ของผลงาน     50 
- การเผยแพร;ผลงาน      10 
- พ้ืนฐานและประสบการณ4ของบุคคล   10 
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(1.2) เกณฑ4การพิจารณาตัดสิน 
การพิจารณาตัดสินให%ผ;านการประเมิน ผู%ขอรับการประเมินในทุกระดับ

ต%องได%รับคะแนนในแต;ละองค4ประกอบ ไม;น%อยกว;า 60% และได%รับคะแนนรวมทุกองค4ประกอบ 
ไม;น%อยกว;า 60% 

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


