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หลักเกณฑ	และวิธีการประเมินบุคคล สายงานวิชาการศึกษา 

1.  หลกัเกณฑ	ทั่วไป ตามหนังสอืสํานักงาน ก.พ. ที ่นร 0708.4/ว 16 ลงวนัที่ 29 กันยายน 2538 

 1.1 การขอประเมินบุคคล  

ให'กรมเจ'าสังกัดขอประเมินเพ่ือแต�งตั้งให'ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงกว�าระดับตําแหน�ง 
ท่ีผู' น้ันดํารงอยู�ได'ไม�เกิน 1 ระดับ เม่ือมีตําแหน�งว�างหรือเป4นตําแหน�งท่ีบุคคลน้ันดํารงอยู�  
โดยผู'ขอรับการประเมินจะต'องมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหน�งท่ีจะแต�งตั้งตามท่ี ก.พ. กําหนดไว'
โดยครบถ'วน ในกรณีท่ีผู'ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไม�ครบถ'วนในขณะท่ีขอรับการประเมิน  
ก็อาจขอประเมินล�วงหน'าได' แต�ท้ังน้ีผู'ขอรับการประเมินจะต'องมีคุณสมบัติครบถ'วนภายใน
ระยะเวลา 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) กรณีอ่ืนท่ีมีเหตุผลและความจําเป4น ซึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเป4นราย 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�วนราชการท่ีมีฐานะเป4นกรม และไม�สังกัดกระทรวงหรือทบวง แต�อยู�ในบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส�วนราชการท่ีมีฐานะเป4นกรม และมีหัวหน'าส�วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต�อนายกรัฐมนตรี ให'อธิบดีผู'บังคับบัญชามีหนังสือ 
ขอประเมินไปยัง 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  
และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 

 1.2 หลักเกณฑ	การประเมินบุคคล 

การประเมินบุคคลให'ดําเนินการ 3 ส�วน คือ การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  
การประเมินคุณลักษณะของบุคคล และการประเมินผลงาน ดังน้ี 

1.2.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ได'แก� 
ก) ข'อมูลท่ัวไป 

 - ประวัติส�วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
 - ประวัติการรับราชการ 
 - ประวัติการฝKกอบรม / ดูงาน 
 - ประสบการณMในการทํางาน 
 - 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�งในสายงาน 
ท่ีจะแต�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 หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข'องหรือเก้ือกูล  
มารวมเป4นระยะเวลาขั้นต่ําดังกล�าวได' 

1.2.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ดําเนินการโดยกรมเจ'าสังกัด โดยให'
ผู'บังคับบัญชาของผู'ขอรับการประเมิน คือ ผู'บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู'ขอรับ
การประเมินโดยตรง และผู'บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีกหน่ึงระดับ เป4นผู'ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล โดยกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมิน และคะแนนเต็มของแต�ละคุณลักษณะ
ไว'เป4นการล�วงหน'า ดังน้ี 
    - ความรับผิดชอบ 
    - ความคิดริเร่ิม 
    - การแก'ไขปPญหาและการตัดสินใจ 
    - ความประพฤติ 
    - ความสามารถในการส่ือความหมาย 
    - การพัฒนาตนเอง 
    - วิสัยทัศนM (ระดับ 9 ขึ้นไปทุกตําแหน�ง) 
    - คุณลักษณะอ่ืน ๆ (ตามความจําเป4นของแต�ละตําแหน�ง) 
    ท้ังน้ี อาจกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมินตามคุณลักษณะดังกล�าว
ข'างต'น หรือจะกําหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ หรือจะเพ่ิมเติมคุณลักษณะอ่ืนท่ีจําเป4นและสําคัญ 
นอกเหนือจากคุณลักษณะดังกล�าวข'างต'นก็ได' 

1.2.3 การประเมินผลงาน 
 ก) ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน ได'แก� ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ในตําแหน�งหน'าท่ีความรับผิดชอบของผู'ขอประเมิน โดยไม�จําเป4นต'องมีการ
จัดทําผลงานขึ้นใหม� เพ่ือใช'ในการประเมินโดยเฉพาะ และเป4นผลงานท่ีแสดงถึงการใช'ความรู' 
ประสบการณM ความเช่ียวชาญในงานวิชาการเฉพาะด'าน เป4นท่ียอมรับในวงการวิชาการ หรือ
วงการด'านน้ัน ๆ  
 ท้ังน้ี ผลงานท่ีจะนํามาประเมินต'องแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุ�งยากซับซ'อนในการ
ดําเนินงาน ประโยชนMของผลงาน ความรู' ความชํานาญงาน และประสบการณMท่ีจําเป4นต'องใช'ในการ
ปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกล�าว โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
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 (1) เป4นผลงานท่ีจัดทําขึ้น ในระหว�างท่ีดํารงตําแหน�งในระดับท่ีต่ํากว�าระดับ 
ท่ีขอประเมินไม�เกิน 1 ระดับ เว'นแต� ก.พ. จะกําหนดเป4นอย�างอ่ืน 
 (2) ไม�ใช�ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธMท่ีเป4นส�วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือขอรับ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเป4นส�วนหน่ึงของการฝKกอบรม 
 (3) กรณีท่ีเป4นผลงานร�วมกันของบุคคลหลายคน จะต'องแสดงให'เห็นว�าผู'ขอรับ
การประเมินได'มีส�วนร�วมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในส�วนใด และเป4นสัดส�วนเท�าใด โดยมี 
คํารับรองจากผู'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�อาจกําหนดเป4นช้ินได' ก็อาจกําหนดเป4นอย�างอ่ืนได'ตามความ
เหมาะสม รวมท้ังอาจมีการประเมินผลงานด'วยวิธีอ่ืน ๆ ประกอบด'วย เช�น การสัมภาษณM เป4นต'น 
 (2)  คุณภาพของผลงานของตําแหน�งแต�ละระดับ 
 (3) ความยุ�งยากซับซ'อนของผลงานของตําแหน�งแต�ละระดับ 
 (4) ประโยชนMของผลงานในการนําไปใช' ของตําแหน�งในแต�ละระดับ 
 (5)  การเผยแพร�ผลงาน โดยกําหนดให'ตําแหน�งระดับ 9 (ระดับเช่ียวชาญ) ขึ้นไป 
ต'องมีการเผยแพร�ผลงานโดยวิธีการต�าง ๆ ยกเว'นลักษณะงานของบางตําแหน�งท่ีไม�อาจเผยแพร�ได' 
 (6)  ความรู' ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญ และประสบการณMในการ
ปฏิ บัติ งาน เป4นการพิจารณาว�า ผลงานดังกล�าวสะท'อนให' เห็นว�า ผู'ขอรับการประเมิน  
มีความรู'ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญ และประสบการณMในงานน้ัน ๆ เหมาะสมกับระดับ
ตําแหน�งท่ีจะแต�งตั้งมากน'อยเพียงใด 
 
  ----------------------------------  
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2. หลักเกณฑ	เฉพาะสายงานวิชาการศึกษา  

2.1. ลักษณะหน+าที่ความรับผิดชอบของสายงาน 
   ลักษณะของตําแหน�งของสายงานในสาขาวิชาการศึกษา เป4นตําแหน�งท่ีมีหน'าท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติอย�างใดอย�างหน่ึง หรือหลายอย�างเก่ียวกับการศึกษา 
วิเคราะหM วิจัยหรือทดลอง เพ่ือการส�งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การวางแผนการศึกษา 
การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหนังสือเรียน ส่ือการเรียนการสอน และนวัตกรรม 
ทางการศึกษา การพัฒนาการแนะแนวและเคร่ืองมือการแนะแนว การเผยแพร�ทางการศึกษา 
ตลอดจนการให'คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการเก่ียวกับการศึกษา 
   เพ่ือประโยชนMในการกําหนดระดับความยากง�าย และเพ่ือให'สอดคล'องกับงานท่ีต'อง
ปฏิบัติในส�วนราชการต�าง ๆ จึงจําแนกลักษณะงานท่ีปฏิบัติออกเป4น 8 ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ 1 งานด+านวิจัยการศึกษา 
      หมายถึง การศึกษา วิเคราะหM หรือทดลอง ในการพิสูจนMหาความรู'  
ข'อเท็จจริง กฎ หรือทฤษฎีใหม� ๆ ทางการศึกษา หรือเพ่ือทดสอบความรู' ข'อเท็จจริง กฎ หรือ
ทฤษฎีท่ีมีอยู�เดิม โดยวิธีการทางตรรกวิทยาอย�างเป4นระบบและเช่ือถือได' ท้ังน้ี  เพ่ือประโยชนM 
ในการพัฒนาความรู' หรือความก'าวหน'าทางวิชาการเก่ียวกับการศึกษา หรือเพ่ือนําไปประยุกตMใช'
ในการกําหนดนโยบาย แผนงาน การบริหาร และการดําเนินงานเก่ียวกับการศึกษา 

ลักษณะที่ 2 งานด+านส�งเสริมมาตรฐานการศึกษา 
หมายถึง การส�งเสริมมาตรฐานการจัดการศึกษา การจัดหลักสูตรและ 

การเรียนการสอน การจัดอัตรากําลังครู - อาจารยM อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณMการเรียนการสอน 
งบประมาณการจัดการศึกษา และข'อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง เพ่ือการดําเนินงานส�งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การจัดทําหรือปรับปรุงเกณฑMมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมท้ังการศึกษา  
วิเคราะหM วิจัยท่ีเก่ียวกับการส�งเสริมมาตรฐานการศึกษา 

ลักษณะที่ 3 งานด+านแผนงานทางการศึกษา 
      หมายถึง การยกร�าง ประสานและประมวลสรุปแผนงาน โครงการ 
รายงานสถิติการศึกษา และ/หรืองบประมาณทางการศึกษา ในการจัดทําหรือพัฒนาแผน 
การศึกษาแห�งชาติ แผนพัฒนาการศึกษา แผนงานทางการศึกษาระดับกระทรวง หรือระดับกรม  
การติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และ/หรือการใช'จ�าย
งบประมาณทางการศึกษา รวมท้ังการศึกษา วิจัย วิเคราะหM ข'อมูลและสถิติท่ีเก่ียวข'อง 
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ลักษณะที่ 4 งานด+านพัฒนาหลักสูตร 
      หมายถึง การกําหนดรูปแบบ หลักการ จุดหมาย โครงสร'าง และ
จุดประสงคMรายวิชาในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร รวมท้ังการศึกษา
วิเคราะหM วิจัย หรือทดลองเก่ียวกับสภาพและปPญหาการใช'หลักสูตร แนวความคิด แนวทาง 
รูปแบบของหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร 

ลักษณะที่ 5 งานด+านพัฒนาหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน 
      หมายถึง การกําหนดแผนการผลิต มาตรฐานการผลิต และคุณภาพของ 
หนังสือเรียน และส่ือการเรียนการสอนประเภทต�าง ๆ การจัดทํา ทดลอง และพัฒนาหนังสือเรียน
และส่ือการเรียนการสอนตามหลักสูตร การตรวจพิจารณาหนังสือเรียนและส่ือการเรียนการสอน
ก�อนอนุมัติให'ใช'ในสถานศึกษา รวมท้ังการศึกษา วิเคราะหM วิจัยเก่ียวกับสภาพปPญหา คุณภาพ 
และมาตรฐานหนังสือเรียน และความต'องการอ�าน เพ่ือประโยชนMในการพัฒนาหนังสือเรียนและ
ส่ือการเรียนการสอน 

ลักษณะที่ 6 งานด+านการแนะแนว 
      หมายถึง กระบวนการช�วยเหลือให'บุคคลสามารถพ่ึงตนเองในการดําเนิน
ชีวิตได'อย�างเหมาะสม การพัฒนาบุคลากรแนะแนว การพัฒนาเคร่ืองมือการแนะแนว  
การพัฒนาการให'บริการแนะแนว รวมท้ังการศึกษา วิเคราะหM วิจัย หรือทดลองเก่ียวกับทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติด'านการแนะแนว การรวบรวมและจัดระบบข'อมูล หรือความก'าวหน'าทางวิทยาการ 
ท่ีเก่ียวข'อง เพ่ือประโยชนMในการให'บริการแนะแนว หรือการพัฒนาการแนะแนว 

ลักษณะที่ 7 งานด+านเผยแพร�ทางการศึกษา 
      หมายถึง การประยุกตMหรือปรับใช'ส่ือการศึกษาประเภทต�าง ๆ ในการเผยแพร�
และให'ความรู' เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมท้ัง
การศึกษา วิจัย วิเคราะหMข'อมูล สถิติ หลักสูตร ข�าวสาร หรือความก'าวหน'าทางวิทยาการด'านต�าง ๆ 
เพ่ือประโยชนMในงานเผยแพร�ทางการศึกษา 

ลักษณะที่ 8 งานด+านให+คําปรึกษา 
      หมายถึง การให'คําปรึกษาทางวิชาการระดับสูงด'านใดด'านหน่ึง หรือ
หลายด'านเก่ียวกับวิชาการศึกษา ซึ่งอาจเป4นการให'คําปรึกษาหรือข'อแนะนําด'านการวางแผน 
การจัดทําโครงการ การวิเคราะหM วิจัยหรือการดําเนินงานท่ีเก่ียวข'อง ท่ีต'องอาศัยความรู'
ความสามารถ ประสบการณMและความเช่ียวชาญระดับสูง 
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2.2 หลักเกณฑ	การประเมินบุคคล 
 การประเมินบุคคลให'ดําเนินการ 3 ส�วน คือ 
  - การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
  - การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
  - การประเมินผลงาน 

 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล และการประเมินคุณลักษณะของบุคคล เป4นไปตาม
หลักเกณฑMท่ัวไปท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 
(หรือตามท่ี ก.พ. จะกําหนดต�อไป) โดยมีแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามเอกสารในภาคผนวก 

 การประเมินผลงาน 
 ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน ได'แก�  ผลงานและหรือผลสําเ ร็จของงานท่ีเกิดจาก 
การปฏิบัติงานตามปกติในตําแหน�งหน'าท่ีความรับผิดชอบของผู'ขอประเมินและสอดคล'องกับ
นโยบายของส�วนราชการ โดยไม�จําเป4นต'องมีการจัดทําผลงานขึ้นใหม�เพ่ือใช'ในการประเมิน
โดยเฉพาะ และเป4นผลงานท่ีแสดงถึงการใช'ความรู' ประสบการณM ความเช่ียวชาญในงานวิชาการ
เฉพาะด'าน เป4นท่ียอมรับในวงวิชาการ หรือวงการด'านน้ัน ๆ และอาจนําผลการปฏิบัติงานและ
หรือผลสําเร็จของงานด'านอ่ืนท่ีเก่ียวข'องหรือเก้ือกูลกับงานของตําแหน�งท่ีจะประเมินมาเสนอได'
ตามความเหมาะสม ท้ังน้ี ผลงานท่ีจะนํามาประเมินจะต'องแสดงขอบเขตความรับผิดชอบ  
คุณภาพ ความยุ�งยากซับซ'อนในการดําเนินงาน ประโยชนMของผลงาน ความรู' ความชํานาญงาน  
ความเช่ียวชาญ และประสบการณMท่ีจําเป4นต'องใช'ในการปฏิบัติงานหรือในการผลิตผลงานดังกล�าว  

 ประเภทของผลงาน ผลงานท่ีจะใช'ประเมิน แบ�งออกเป4น 3 ประเภท คือ 
 ก. ผลงานทางวิชาการเฉพาะด'าน เป4นผลงานและหรือผลสําเร็จของงานตามลักษณะงาน
และหน'าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�งท่ีจะประเมิน เป4นผลงานหลักสําหรับการประเมิน 
ในตําแหน�งแต�ละประเภทและแต�ละระดับ (ทุกตําแหน�งท่ีจะประเมินจะต'องมีผลงานทางวิชาการ
เฉพาะด'าน) 
 ข. เอกสารวิชาการ ได'แก� หนังสือ ตํารา บทความ รายงาน เอกสารประกอบ 
การปฏิบัติงาน หรือส่ือประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวข'องกับงานในหน'าท่ีความรับผิดชอบ เป4นผลงานรอง 
ซึ่งอาจจะนํามาใช'ประกอบการประเมินได'ตามความเหมาะสม 
 ค. ผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืน ได'แก� ผลงานด'านปฏิบัติการหรือบริการทางวิชาชีพ
หรือวิชาการ เช�น การให'คําปรึกษาแนะนําหรือนิเทศ การบรรยายหรืออภิปราย การประชุม  
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การร�วมงานในคณะกรรมการ คณะทํางานหรือโครงการ ฯลฯ ท่ีเก่ียวข'องกับงานในหน'าท่ี 
ความรับผิดชอบเป4นผลงานรองซึ่งอาจจะนํามาใช'ประกอบการประเมินได'ตามความเหมาะสม 

 ลักษณะของผลงานทางวิชาการเฉพาะด+านในแต�ละลักษณะ 

ลักษณะที่ 1 ด+านวิจัยทางการศึกษา 
      ได'แก� ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานวิจัย รายงานการวิจัย 
ท่ีเกิดจากงานในหน'าท่ี ความรับผิดชอบของตําแหน�ง และได'รับความเห็นชอบจากส�วนราชการ  
ซึ่งผลงานดังกล�าวเป4นประโยชนMต�อราชการและผู'ท่ีเก่ียวข'องอย�างเห็นได'ชัด 

ลักษณะที่ 2 ด+านส�งเสริมมาตรฐานการศึกษา 
      ได'แก� ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน เพ่ือส�งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา หรือการจัดทําเกณฑMมาตรฐานการจัดการศึกษา ซึ่งเป4นผลงานท่ีเกิดจากงานในหน'าท่ี
ความรับผิดชอบของตําแหน�งและได'รับความเห็นชอบจากส�วนราชการ และผลงานดังกล�าว 
เป4นประโยชนMต�อราชการและผู'ท่ีเก่ียวข'องอย�างเห็นได'ชัด 

ลักษณะที่ 3 ด+านแผนงานทางการศึกษา 
      ได'แก� ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเก่ียวกับการจัดทํา
แผนงาน โครงการ หรือรายงานการติดตามประเมินผล แผนงาน โครงการ รายงานสถิติการศึกษา 
และหรืองบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป4นผลงานท่ีเกิดจากงานในหน'าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง 
และได'รับความเห็นชอบจากส�วนราชการ และผลงานดังกล�าวเป4นประโยชนMต�อราชการและ 
ผู'ท่ีเก่ียวข'องอย�างเห็นได'ชัด 

ลักษณะที่ 4 ด+านพัฒนาหลักสูตร 
      ได'แก� ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเก่ียวกับการจัดทํา
หลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร หรือการติดตามประเมินผลเก่ียวกับหลักสูตร ซึ่งเป4นผลงาน 
ท่ีเกิดจากงานในหน'าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง และได'รับความเห็นชอบจากส�วนราชการ 
และผลงานดังกล�าวเป4นประโยชนMต�อราชการและผู'ท่ีเก่ียวข'องอย�างเห็นได'ชัด 

ลักษณะที่ 5 ด+านพัฒนาหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน 
      ได'แก� ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเก่ียวกับการจัดทํา
ต'นฉบับ การตรวจต'นฉบับหนังสือเรียน หรือส่ือการเรียนการสอน หรือรายงานการติดตามการใช'
หนังสือเรียน หรือส่ือการเรียนการสอน ซึ่งเป4นผลงานท่ีเกิดจากงานในหน'าท่ีความรับผิดชอบของ
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ตําแหน�ง และได'รับความเห็นชอบจากส�วนราชการ และผลงานดังกล�าวเป4นประโยชนMต�อราชการ
และผู'ท่ีเก่ียวข'องอย�างเห็นได'ชัด 

ลักษณะที่ 6 ด+านการแนะแนว 
      ได'แก� ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเก่ียวกับการพัฒนาการ
แนะแนว การพัฒนาเคร่ืองมือการแนะแนว หรือการติดตามประเมินผลการแนะแนว ซึ่งเป4น
ผลงานท่ีเกิดจากงานในหน'าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง และได'รับความเห็นชอบจาก 
ส�วนราชการ และผลงานดังกล�าวเป4นประโยชนMต�อราชการและผู'ท่ีเก่ียวข'องอย�างเห็นได'ชัด 

ลักษณะที่ 7 ด+านเผยแพร�ทางการศึกษา 
      ได'แก� ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเก่ียวกับการเผยแพร�
ทางการศึกษาในลักษณะใดลักษณะหน่ึง รวมถึงการประยุกตMใช'ส่ือประเภทต�าง ๆ ในการเผยแพร� 
ซึ่งเป4นผลงานท่ีเกิดจากงานในหน'าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง และได'รับความเห็นชอบจาก
ส�วนราชการ และผลงานดังกล�าวเป4นประโยชนMต�อราชการและผู'ท่ีเก่ียวข'องอย�างเห็นได'ชัด 

ลักษณะที่ 8 ด+านให+คําปรึกษา 
      ไ ด' แก�  ผลการปฏิ บั ติ ง านและห รือผล สํ า เ ร็ จของง าน เ ก่ี ย ว กับ 
การให'คําปรึกษาหรือคําแนะนําทางวิชาการระดับสูงด'านการศึกษา หรือด'านอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณภาพ 
ในระดับเดียวกัน ซึ่งเป4นผลงานท่ีเกิดจากงานในหน'าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง และได'รับ
ความเห็นชอบจากส�วนราชการ และผลงานดังกล�าวเป4นประโยชนMต�อราชการและผู'ท่ีเก่ียวข'อง
อย�างเห็นได'ชัด 

 การเสนอผลงานเพ่ือประเมิน 
 ผู'ขอรับการประเมินจะต'องเสนอผลงานเฉพาะด'าน ซึ่งเรียงลําดับความดีเด�นหรือ
ความสําคัญ และเป4นผลงานท่ีนําไปใช'ประโยชนMแก�ราชการ ดังน้ี 
 การขอประเมินเพ่ือแต�งตั้งให'ดํารงตําแหน�งระดับ 9 ขึ้นไป (ระดับเช่ียวชาญขึ้นไป) 
นอกจากจะต'องเสนอผลงานทางวิชาการเฉพาะด'าน จํานวน 1 - 3 ช้ินแล'ว ยังต'องเสนอเอกสาร
วิชาการและ/หรือผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืน เพ่ือนํามาประเมินด'วย 
 กรณีท่ีเป4นผลงานร�วมกันของบุคคลหลายคน จะต'องแสดงให'เห็นว�าผู'ขอประเมินได'มี 
ส�วนร�วมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในส�วนใด เป4นสัดส�วนเท�าใด และมีคํารับรองจากผู'ร�วมจัดทํา
ผลงานน้ัน และจากผู'บังคับบัญชาด'วย สําหรับการประเมินเพ่ือแต�งตั้งให'ดํารงตําแหน�งระดับ 9 ขึ้นไป
(ระดับเช่ียวชาญขึ้นไป) ผู'ขอรับการประเมินจะต'องเสนอผลงานเฉพาะด'านท่ีมีส�วนร�วม 
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ในการจัดทําผลงานในสัดส�วนท่ีสูง (เกินกว�า 60%) หรือรับผิดชอบเป4นประธานหรือหัวหน'า
โครงการ หรือประธานคณะทํางาน เป4นต'น อย�างน'อย 1 ช้ินผลงาน 

 ลักษณะผลงาน/ผลการปฏิบัติงานของตําแหน�งประเภทวิชาการ ในสายงาน 
วิชาการศึกษา 
 ตําแหน�งในสายงานวิชาการศึกษาแต�ละระดับตําแหน�ง ในแต�ละลักษณะงาน จะต'องมี
ลักษณะของผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน ท่ีจําเป4นสําหรับการประเมินดังน้ี 
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 ตําแหน�งนักวิชาการศึกษา 9 (ระดับเช่ียวชาญ) 
 1. ขอบเขตของผลงาน 
  มีผลการปฏิ บัติ ง านและ/ห รือผล สํา เ ร็จของงาน ท่ี เ กิดจากงานในหน' า ท่ี 
ความรับผิดชอบของตําแหน�งนักวิชาการศึกษา และสนองนโยบายทางด'านการศึกษา 
ของส�วนราชการ เป4นผลงานเฉพาะด'าน โดยผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลสําเร็จของงานดังกล�าว
อย�างน'อย 1 ช้ิน จะต'องจัดทําในรูปของเอกสารการวิจัยท่ีแสดงถึงความก'าวหน'า และเป4นประโยชนM
ต�อวงการวิชาการด'านน้ัน ๆ หรือมีผลงานอ่ืนท่ีมีคุณค�าเทียบเท�างานวิจัย และมีรายงานหรือ
เอกสารวิชาการ หรือตํารา หรือคู�มือท่ีเก่ียวข'องโดยตรงกับงานวิชาการศึกษา ท้ังน้ี อาจนํา 
ผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการด'านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข'องเก้ือกูลกับงาน 
ของตําแหน�งนักวิชาการศึกษาท่ีขอประเมิน มาประเมินได'ตามท่ีคณะกรรมการประเมิน 
จะเห็นเหมาะสม 
 2. คุณภาพของผลงาน 
  มีคุณภาพของผลงานดีเด�น 
 3. ความยุ�งยากซับซ'อนของผลงาน 
  ใช'หลักวิชาการเฉพาะทางอย�างลึกซึ้งในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุ�งยากและซับซ'อนมาก 
 4. ประโยชนMของผลงาน 
  มีการนําไปใช'และเป4นประโยชนMอย�างดี ย่ิงต�อราชการ หรือประชาชน หรือ
ประเทศชาติ  หรือต�อความก'าวหน'าทางวิชาการ หรือต�อการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก
อย�างเห็นได'ชัด 
 5. การเผยแพร�ผลงาน 
  มีผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลสําเร็จของงานอย�างน'อย 1 ช้ิน ท่ีได'นําไปเผยแพร�
อย�างกว'างขวางด'วยวิธีการต�าง ๆ เช�น จัดพิมพMในรายงานประจําป; เอกสารวารสารต�าง ๆ  
การออกอากาศทางสถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทัศนM เป4นต'น 
 6. ความรู' ความเช่ียวชาญและประสบการณM 
  มีความรู' ความเช่ียวชาญ และประสบการณMในงานด'านการศึกษาสูงมาก เป4นท่ี
ยอมรับในระดับกรมและระดับกระทรวง หรือระดับชาติ หรือวงการวิชาการด'านน้ัน ๆ 
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 ตําแหน�งนักวิชาการศึกษา 10 (ระดับทรงคุณวุฒิ)  
 1. ขอบเขตของผลงาน 
  มีผลการปฏิ บัติ ง านและ/ห รือผล สํา เ ร็จของงาน ท่ี เ กิดจากงานในหน' า ท่ี 
ความรับผิดชอบของตําแหน�งนักวิชาการศึกษา และสนองนโยบายทางด'านการศึกษา 
ของส�วนราชการ เป4นผลงานเฉพาะด'าน โดยผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลสําเร็จของงาน 
อย�างน'อย 1 ช้ิน จะต'องจัดทําในรูปของเอกสารการวิจัยท่ีแสดงถึงความก'าวหน'าและเป4นประโยชนM
ต�อวงการวิชาการด'านน้ัน ๆ หรือมีผลงานอ่ืนท่ีมีคุณค�าเทียบเท�างานวิจัย และมีรายงานหรือ
เอกสารวิชาการ หรือตํารา หรือคู�มือท่ีเก่ียวข'องโดยตรงกับงานวิชาการศึกษา ท้ังน้ี อาจนํา 
ผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการด'านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข'องเก้ือกูลกับงาน 
ของตําแหน�งนักวิชาการศึกษาท่ีขอประเมิน มาประเมินได'ตามท่ีคณะกรรมการประเมิน 
จะเห็นเหมาะสม 
 2. คุณภาพของผลงาน 
  มีคุณภาพของผลงานดีเด�นเป4นพิเศษ 
 3. ความยุ�งยากซับซ'อนของผลงาน 
  ใช'หลักวิชาการเฉพาะทางอย�างลึกซึ้งในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุ�งยากและซับซ'อน
เป4นพิเศษ 
 4. ประโยชนMของผลงาน 
  มีการนําไปใช'และเป4นประโยชนMอย�างดีย่ิงต�อราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ  
หรือต�อความก'าวหน'าทางวิชาการ หรือต�อการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมากเป4นพิเศษ
อย�างเห็นได'ชัด 
 5. การเผยแพร�ผลงาน 
  มีผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลสําเร็จของงานอย�างน'อย 1 ช้ิน ท่ีได'นําไปเผยแพร�อย�าง
กว'างขวางด'วยวิธีการต�าง ๆ เช�น จัดพิมพMในรายงานประจําป;  เอกสารวารสารต�าง ๆ  
การออกอากาศทางสถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทัศนM  เป4นต'น 
 6. ความรู'  ความเช่ียวชาญและประสบการณM 
  มีความรู' ความเช่ียวชาญ และประสบการณMในงานด'านการศึกษาสูงมากเป4นพิเศษ 
เป4นท่ียอมรับในระดับกรมและระดับกระทรวง และระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือวงการ
วิชาการด'านน้ัน ๆ     
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 ตําแหน�งนักวิชาการศึกษา 11 (ระดับทรงคุณวุฒิ รับเงินประจําตําแหน�ง 15,600 บาท)  
 1. ขอบเขตของผลงาน 
  มีผลการปฏิ บัติ ง านและ/ห รือผล สํา เ ร็จของงาน ท่ี เ กิดจากงานในหน' า ท่ี 
ความรับผิดชอบของตําแหน�งนักวิชาการศึกษา และสนองนโยบายทางด'านการศึกษา 
ของส�วนราชการ เป4นผลงานเฉพาะด'าน โดยผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลสําเร็จของงาน 
อย�างน'อย 1 ช้ิน จะต'องจัดทําในรูปของเอกสารการวิจัยท่ีแสดงถึงความก'าวหน'าและเป4นประโยชนM
ต�อวงการวิชาการด'านน้ัน ๆ หรือมีผลงานอ่ืนท่ีมีคุณค�าเทียบเท�างานวิจัย และมีรายงานหรือ
เอกสารวิชาการ หรือตํารา หรือคู�มือท่ีเก่ียวข'องโดยตรงกับงานวิชาการศึกษา ท้ังน้ี อาจนํา 
ผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการด'านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข'องเก้ือกูลกับงาน 
ของตําแหน�งนักวิชาการศึกษาท่ีขอประเมิน มาประเมินได'ตามท่ีคณะกรรมการประเมิน 
จะเห็นเหมาะสม 
 2. คุณภาพของผลงาน 
  มีคุณภาพของผลงานดีเลิศ 
 3. ความยุ�งยากซับซ'อนของผลงาน 
  ใช'หลักวิชาการเฉพาะทางอย�างลึกซึ้งในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุ�งยาก และซับซ'อน
มากเป4นพิเศษ 
 4. ประโยชนMของผลงาน 
  มีการนําไปใช'และเป4นประโยชนMอย�างดีเย่ียมเป4นพิเศษต�อราชการ หรือประชาชน 
หรือประเทศชาติ หรือต�อความก'าวหน'าทางวิชาการ หรือต�อการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับ 
สูงมากเป4นพิเศษอย�างเห็นได'ชัด 
 5. การเผยแพร�ผลงาน 
  มีผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลสําเร็จของงานอย�างน'อย 1 ช้ิน ท่ีได'นําไปเผยแพร�
อย�างกว'างขวางด'วยวิธีการต�าง ๆ เช�น จัดพิมพMในรายงานประจําป; เอกสารวารสารต�าง ๆ   
การออกอากาศทางสถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทัศนM เป4นต'น 
 6. ความรู' ความเช่ียวชาญและประสบการณM 
  มีความรู' ความเช่ียวชาญ และประสบการณMในงานด'านการศึกษาสูงมากเป4นพิเศษ 
เป4นท่ียอมรับในวงวิชาการด'านน้ัน ๆ ในระดับกระทรวง และระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
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 2.3 การกําหนดคะแนนในแต�ละองค	ประกอบ 

องค	ประกอบ คะแนนเต็ม 

1. คุณภาพของผลงาน 35 
2. ความยุ�งยากซับซ'อนในกระบวนการทําผลงาน 25 
3. การเผยแพร�และประโยชนMของผลงาน 20 
4. ความรู' ความชํานาญงาน ความเช่ียวชาญ 

ประสบการณM 
20 

รวม 100 

 2.4 การตัดสิน 
 ผู'ท่ีผ�านการประเมินจะต'องได'รับการพิจารณาให' “ผ�าน” จากคณะกรรมการผู'ประเมิน 
เกินกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ และต'องได'คะแนนรวมเฉล่ีย ดังน้ี 
 - ระดับ 9 (ระดับเช่ียวชาญ)                 คะแนนท่ี “ผ�าน”  คือ ร'อยละ 70 ขึ้นไป 
 - ระดับ 10 - 11 (ระดับทรงคุณวุฒิขึ้นไป) คะแนนท่ี “ผ�าน”  คือ ร'อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 ท้ังน้ี   คะแนนร'อยละ 70  ขึ้นไป  หมายถึง  คุณภาพของผลงานอยู�ในระดับดีมาก 
     คะแนนร'อยละ 80  ขึ้นไป  หมายถึง  คุณภาพของผลงานอยู�ในระดับดีเด�น 
 
 

-------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
 

�  แบบประเมินคณุลักษณะของบุคคล 
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(เอกสารแนบ) 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  (โดยผู+บังคับบัญชา 2 ระดับ) 
 

ช่ือผู'ขอรับการประเมิน.............................................ตําแหน�ง...........................ระดับ.................... 
ขอประเมินเพ่ือแต�งตั้งให'ดํารงตําแหน�ง……………………………….………..………….ระดับ.................... 
ส�วนราชการ………………………………… 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได+รับ 

1. ความรับผิดชอบ 
2. ความคิดริเร่ิม 
3. การแก'ปPญหาและการตัดสินใจ 
4. ความประพฤติ 
5. ความสามารถในการส่ือความหมาย 
6. การพัฒนาตนเอง 
7. วิสัยทัศนM (ระดับ 9 ขึ้นไป ทุกตําแหน�ง) 
8. คุณลักษณะอ่ืน ๆ (ถ'ามี) 

      15 
      15 
      15 
      10 
      15 
      15 
      15 

 

รวม              100  

แนวทางการประเมิน 
  กําหนดระดับการประเมินเป4น  4  ระดับ  คือ 

-  ดีมาก       หมายถึง   คะแนน 91 – 100% ของคะแนนเต็ม 
-  ดี       หมายถึง   คะแนน 71 – 90% ของคะแนนเต็ม 
-  พอใช'       หมายถึง   คะแนน 60 – 70%   ของคะแนนเต็ม 
-  ต'องแก'ไข  หมายถึง   คะแนนต่ํากว�า 60%   ของคะแนนเต็ม 

  ผู'ขอรับการประเมินต'องได'คะแนนรวมท่ีผู'บังคับบัญชา 2 ระดับ ประเมินไม�ต่ํากว�า 
ร'อยละ 60 และมีความเห็นสอดคล'องกัน จึงจะถือว�าผ�านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล  
แล'วจึงจะเสนอผลงานต�อไปได' ในกรณีท่ีผู'บังคับบัญชาแต�ละระดับมีความเห็นแตกต�างกัน   
ให'เสนอผู'มีอํานาจตามมาตรา 52 เป4นผู'พิจารณาช้ีขาด 
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สรุปความเห็นในการประเมิน 

1.  ความเห็นของผู'ประเมิน 
(   )  ผ�านการประเมิน 
(   )  ไม�ผ�านการประเมิน 

เหตุผล............................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือผู'ประเมิน……………………………….… 
        (.......................................) 
       ตําแหน�ง…………...….……………….………….. 
 

2.  ความเห็นของผู'บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ 
(   )  เห็นด'วยกับการประเมินข'างต'น 
(   )  มีความเห็นแตกต�างจากการประเมินข'างต'น 

เหตุผล............................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือผู'ประเมิน……………………………….… 
        (.......................................) 
       ตําแหน�ง…………...….……………….………….. 
 

3.  ความเห็นของผู'มีอํานาจตามมาตรา 52 (กรณีความเห็นของผู'บังคับบัญชา 2 ระดับ  
    แตกต�างกัน) 

(   )  ผ�านการประเมิน (เหตุผล)………………………………………………………………………….……….... 
(   )  ไม�ผ�านการประเมิน (เหตุผล)………………………………………………………………………..……….. 

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

        ลงช่ือ......................……………………….… 
                          (...................................................) 
      ตําแหน�ง……………………….………………… 

 

 


