
 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ 

(ระดับเชี่ยวชาญ) 
------------------------ 

 

๑. ผลงาน 
๑.๑ ผลงาน ควรเปนการนำเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น สะทอนใหเห็นถึงความรู

ความสามารถ และความชำนาญในงาน รวมทั้งสามารถระบุผลสำเร็จของงานหรือประโยชนที่เกิดจากงานนั้น 
หรือการนำไปใช หรือผลงานการใหบริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐใหม  
เปนตน โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง  

๑.๒ ขอเสนอแนวคิด ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ของหนวยงานหรือสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายของสวนราชการ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานโดยใหมีการสัมภาษณ หรือ 
การสาธิต หรือวิธีการอื่นตามท่ีเห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

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

ตองเกี่ยวของกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง  
๒.๒ ขอเสนอแนวคิด จำนวน ๑ เรื่อง เปนขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

๓. เงื่อนไขของผลงาน 
๓.๑ เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีเสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล  

 ๓.๒ เปนผลงานที่จัดทำขึ้นในระหวางที่ดำรงตำแหนงในระดับที่ต่ำกวาระดับที่ขอประเมิน ๑ ระดับ หรือ
เปนผลงานไมเกิน ๕ ป หรือ เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกำหนดเปนอยางอื่น  
 ๓.๓ ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที ่เปนสวนหนึ ่งของการศึกษาเพื ่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม ของผูขอประเมิน  

กรณีผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินจัดทำขึ้นในชวงระยะเวลาเดียวกับที่ศึกษาหรือฝกอบรม 
ผลงานนั้นตองไดรับคำรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่จัดการฝกอบรม วาไมเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝกอบรม แลวแตกรณี 
 ๓.๔ กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผูขอประเมินจะตองแสดงใหเห็นวา ไดมีสวนรวม 
ในการจัดทำผลงานในสวนใด สัดสวนเทาใด อยางไร โดยมีคำรับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานและผูบังคับบัญชาดวย  
 ๓.๕ ผลงานสวนใดที่นำมาใชประเมินเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในระดับใด เพื่อขอรับ
เงินประจำตำแหนง หรือเพื่อขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตำแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) แลว จะนำผลงาน
สวนนั้นมาใชเสนอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได เวนแตคณะกรรมการ
ประเมินผลงานจะกำหนดเปนอยางอ่ืน 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๒ 



๒ 

 ๓.๖ เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานเห็นควรกำหนดเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสม 
ในการประเมินผลงาน  

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

๔. แนวทางการประเมินผลงาน 
๔.๑ องคประกอบในการประเมิน ไดแก  

๑) ประโยชนของผลงาน 
๒) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน 
๓) คุณภาพของผลงาน 

  ๔) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

๔.๒ การพิจารณาในแตละองคประกอบ  
๑) ประโยชนของผลงาน  

พิจารณาจากผลงานนั ้นเปนการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปนแบบอยาง  
เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือแกปญหา 
ในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนำสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่กอใหเกิด
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสวนราชการหรือ 
ตอประชาชนหรือตอประเทศชาติ  

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
ระดับเชี่ยวชาญ    เปนประโยชนอยางดียิ่งตอการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของระดับกรมขึ้นไป 

๒) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน  
พิจารณาจากผลงานนั้นไดแสดงถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ  

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

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
ระดับเชี่ยวชาญ    มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงเปนที่ยอมรับใน

ระดับกรม หรือระดับกระทรวง หรือวงวิชาการ/วิชาชีพนั้น ๆ 
 
 
 

 



๓ 

๓) คุณภาพของผลงาน  
พิจารณาจากความสมบูรณของเนื้อหาสาระ ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสำคัญไดครบถวน 

เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได มีการนำความรูในเรื่องนั้น 
ไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมายที่กำหนดตามโครงการหรือแผนงาน
และสนองนโยบายของสวนราชการ หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการ
ดำเนินการที่ยอมรับได 

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
ระดับเชี่ยวชาญ    มีคุณภาพของผลงานดีเดน 

๔.๓ การเผยแพรผลงาน  
ผลงานที่นำมาเสนอเพื่อเขารับการประเมิน อยางนอยตองมีผลงานที่มีการนำไปเผยแพรใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผูอื่นไดทราบและสามารถนำไปใชประโยชน หรืออางอิงตอไปได มาแลว เชน เผยแพรใน
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซตของสวนราชการ หรือผานทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน YouTube หรือ 
เสนอตอที ่ประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ หรือการบรรยาย หรือตีพิมพในรูปแบบตาง ๆ  
เชน วารสาร รายงานประจำป คูมือการปฏิบัติงาน เปนตน ยกเวนลักษณะงานของบางตำแหนงที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานอาจกำหนดใหไมตองเผยแพรก็ได   

๔.๔ รูปแบบและวิธีการเสนอผลงาน 
๑) ผลงาน ใหจัดทำสรุปสาระสำคัญของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ความรูความสามารถ แนวคิด 

หรือขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน ความยุงยากซับซอนในการดำเนินงาน ประโยชนที่เกิดจากงานดังกลาว  
การวิเคราะหความสำเร็จหรือปญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมถึงความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
โดยอยางนอยใหมหีัวขอการนำเสนอ ดังนี้ 

(๑) เรื่องท่ีนำเสนอ  
(๒) ระยะเวลาการดำเนินการ  
(๓) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณที่ใชในการปฏิบัติงาน 
(๔) สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเปาหมายของงาน 
(๕) ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
(๖) การนำไปใชประโยชน/ผลกระทบ 
(๗) ความยุงยากและซับซอนในการดำเนินการ 
(๘) ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 
(๙) ขอเสนอแนะ 
(๑๐) การเผยแพรผลงาน  
(๑๑) ผูมีสวนรวมในผลงาน (ถามี) 

 

 



๔ 

 ๒) คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานโดยใหมีการสัมภาษณ 
หรือการสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

๔.๕ เกณฑการตัดสิน  
 

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

รวม ๑๐๐ 

* ในกรณีที ่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนดองคประกอบการประเมินผลงานเพิ ่มเติม  
อยางนอยคะแนนองคประกอบนั้น จะตองไมสูงกวาองคประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดสวนคะแนน
ใหสอดคลองกับหลักการกำหนดคะแนนที่กำหนดใหองคประกอบประโยชนของผลงานมีน้ำหนักคะแนนสูงที่สุด 
และองคประกอบความรูฯ และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเทากัน  

เกณฑผานการประเมิน  
ผู ที ่ผานการประเมินจะตองไดร ับการพิจารณาให “ผาน” จากคณะกรรมการผูประเมิน 

เกินกึ่งหนึ่ง โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๖๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ 
ไมนอยกวารอยละ ๖๐  

๕. แนวทางการประเมินขอเสนอแนวคิด 
๕.๑ องคประกอบและแนวทางในการประเมิน ไดแก 

๑) ความทาทายและความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิโดยพิจารณาวาหากนำไปดำเนินการไดจริง 
จะชวยใหเกิดผลดีขึ้นหรือคาดวาจะเกิดผลอยางไร 

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

๓) ความคิดริเร ิ ่มสรางสรรค โดยพิจารณาวามีความคิดริเร ิ ่มสรางสรรคที ่จะพัฒนาหรือ 
ปรับปรุงงานอยางไร 

๕.๒ รูปแบบและวิธีการเสนอขอเสนอแนวคิด 
ขอเสนอแนวคิด ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 

ของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายของสวนราชการ โดยอยางนอย 
ใหมีหัวขอการนำเสนอ ดังนี้ 

 



๕ 

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

๕.๓ เกณฑการประเมิน 
ดีเดน  สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงเปนพิเศษ 

เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ดีมาก  สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูงมาก 
เปนประโยชนอยางดียิ่งตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาต ิ

ยอมรับได สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดับสูง 
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน 

ปรับปรุง  ยังไมเห็นความชัดเจนวาสามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดอยางไร หรือ 
จะเปนประโยชนไดอยางไร 

ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง คณะกรรมการประเมินผลงานสามารถใหผู ขอประเมิน
ปรับปรุงขอเสนอแนวคิดนั้นได 

เกณฑผานการประเมิน 
ขอเสนอแนวคิดที่ผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได ดีมาก 

หรือดีเดน ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ใหผูขอประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดตามความเห็นของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

๖. การดำเนินการประเมินผลงาน 
ใหสวนราชการจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นในการประเมินโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบ

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

 
 

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



 

 

 

แนวทางการพิจารณาผลงาน 

(ระดับเชี่ยวชาญ) 
------------------------ 

 

ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ตำแหน่งที่ต้องดำเนินการศึกษา วิจัย สั่งสมความรู้หรือ
ผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ และสอน ฝึกอบรม หรือเผยแพร่ความรู้ใน
ระดับกรม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตำแหน่งสำหรับผู ้ปฏิบัติงานที ่มีความเชี ่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยาก
และซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง 

(๒) ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง หรือกรม ซึ่งใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง 

การประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญจึงเป็นการประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
หรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ขอประเมินนั้นเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงมาก เหมาะสมกับตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ   

๑. แนวทางการประเมินผลงาน 

๑.๑ องค์ประกอบในการประเมินผลงาน ได้แก่  
๑) ประโยชน์ของผลงาน 

๒) ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

๓) คุณภาพของผลงาน 

๔) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

๑.๒ การพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ  
๑) ประโยชน์ของผลงาน  

พิจารณาจากผลงานนั้นเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน สามารถใช้เป็นแบบอย่าง  
เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติได้ หรือเป็นการประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือแก้ปัญหา  

ในการปฏิบัติงาน หรือเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือ 

ต่อประชาชนหรือต่อประเทศชาติ  
แนวทางการพิจารณาตามระดับเชี่ยวชาญ  

ผลงานเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน สามารถใช้เป็นแบบอย่าง  
เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติได้ หรือเป็นการประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือแก้ปัญหา 

(๒.๑) 



๒ 

 

ในการปฏิบัติงาน หรือเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในระดับกรมข้ึนไป 

๒) ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
พิจารณาจากผลงานนั้นได้แสดงถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์  

ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม่ คิดค้น สร้าง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ปรับปรุงหรือ
แก้ไขใหม่ หรือจัดทำเป็นครั ้งแรกหรือคนแรกของส่วนราชการหรือของประเทศ ตามความเหมาะสมกับ  

ระดับตำแหน่ง หรือได้ใช้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา กำหนดข้อเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับ
ผลกระทบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับระดับตำแหน่ง 

แนวทางการพิจารณาตามระดับเชี่ยวชาญ  
ผลงานสะท้อนให้เห็นถึงการมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์ 

ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ หรือคิดริเริ่มใหม่ คิดค้น สร้าง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
ปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ หรือจัดทำเป็นครั้งแรกหรือคนแรกของส่วนราชการ ตามความเหมาะสมกับระดับตำแหน่ง 
หรือได้ใช้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา มีข้อเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบต่าง ๆ  
ได้เหมาะสมกับระดับตำแหน่งเป็นที่ยอมรับในระดับกรม หรือระดับกระทรวง หรือวงวิชาการ/วิชาชีพนั้น ๆ 

๓) คุณภาพของผลงาน  
พิจารณาจากความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสำคัญได้ครบถ้วน 

เป็นระบบ มีคำอธิบายที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการนำความรู้ในเรื่องนั้น 

ไม่ว่าจะหลักการ วิธีการ หรือข้อกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามโครงการหรือแผนงาน
และสนองนโยบายของส่วนราชการ หรือช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการ
ดำเนินการที่ยอมรับได้ 

แนวทางการพิจารณาตามระดับเชี่ยวชาญ  
ผลงานมีคุณภาพดีเด่น โดยผลงานมีความสมบูรณ ์มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสำคัญ 

ได้ครบถ้วน เป็นระบบ มีคำอธิบายที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการนำความรู้ 
ในเรื ่องนั ้นไม่ว่าจะหลักการ วิธีการ หรือข้อกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายที ่กำหนด หรือ 

ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินการสูงมาก 

๔. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

และการพัฒนาข้าราชการ ตลอดจนเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในบางสายงานหรือบางระดับ  
ก็อาจกำหนดองค์ประกอบอื่นในการพิจารณาผลงานร่วมด้วยก็ได้ เช่น ความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง  
การให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นต้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานโดยให้มีการสัมภาษณ์ 
หรือการสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นว่าเหมาะสมประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 



๓ 

 

๑.๓ การเผยแพร่ผลงาน  
ผลงานที่นำมาเสนอเพื่อเข้ารับการประเมิน อย่างน้อยต้องมีผลงานที่มีการนำไปเผยแพร่ใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรืออ้างอิงต่อไปได้ มาแล้ว เช่น เผยแพร่ใน
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ของส่วนราชการ หรือผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น YouTube หรือ 

เสนอต่อที ่ประชุมทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการบรรยาย หรือตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น วารสาร รายงานประจำปี คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น ยกเว้นลักษณะงานของบางตำแหน่งที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานอาจกำหนดให้ไม่ต้องเผยแพร่ก็ได้   

๑.๔ เกณฑ์การตัดสิน  

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนน 

๑. ประโยชน์ของผลงาน ๔๐ 

๒. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ๓๐ 

๓. คุณภาพของผลงาน ๓๐ 

๔. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น ความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง การให้คำปรึกษาแนะนำ * 
 รวม  ๑๐๐ 

* ในกรณีที ่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนดองค์ประกอบการประเมินผลงานเพิ ่มเติม  
อย่างน้อยคะแนนองค์ประกอบนั้น จะต้องไม่สูงกว่าองค์ประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดส่วนคะแนน
ให้สอดคล้องกับหลักการกำหนดคะแนนที่กำหนดให้องค์ประกอบประโยชน์ของผลงานมีน้ำหนักคะแนนสูงที่สุด 
และองค์ประกอบความรู้ฯ และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเท่ากัน  

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ผู้ที ่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการพิจารณาให้ “ผ่าน” จากคณะกรรมการผู้ประเมิน 

เกินกึ่งหนึ่ง โดยจะต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

๒. แนวทางการประเมินข้อเสนอแนวคิด 

๒.๑ องค์ประกอบและแนวทางในการประเมิน ได้แก่ 

๑) ความท้าทายและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาว่าหากนำไปดำเนินการได้จริง
จะช่วยให้เกิดผลดีขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดผลอย่างไร 

๒) คุณค่าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการนำไปปฏิบัติ โดยพิจารณาว่าข้อเสนอนั้น
เมื ่อปฏิบัติตามแล้วจะให้ผลคุ ้มค่า หรือจะช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ  
หรือประเทศชาติได้อย่างไร หรือได้รับประโยชน์จากข้อเสนอที่นำเสนอมาอย่างไร 

๓) ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ โดยพิจารณาว่ามีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานอย่างไร 



๔ 

 

๒.๒ เกณฑ์การประเมิน 

ดีเด่น  สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ในระดับสูงเป็นพิเศษ 

เป็นประโยชน์อย่างดีเยี่ยมต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ดีมาก  สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ในระดับสูงมาก 

เป็นประโยชน์อย่างดียิ่งต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

ยอมรับได้ สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ในระดับสูง 
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือประชาชน 

ปรับปรุง  ยังไมเ่ห็นความชัดเจนว่าสามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้อย่างไร หรือ
จะเป็นประโยชน์ได้อย่างไร 

ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นปรับปรุง คณะกรรมการประเมินผลงานสามารถให้ผู ้ขอประเมิน
ปรับปรุงข้อเสนอแนวคิดนั้นได้ 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน 

ข้อเสนอแนวคิดที่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได้ ดีมาก  
หรือดีเด่น ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นปรับปรุง ให้ผู้ขอประเมินปรับปรุงข้อเสนอแนวคิดตามความเห็นของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 

 

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



ขั้นตอนการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ

อ.ก.พ. กรม ก ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินบุคคล

องค์ประกอบ : ข้อมูลบุคคล ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
สมรรถนะ / เค้ำโครงผลงำน / ข้อเสนอ /อื่น ๆ 

ขั้นตอนการประเมินบุคคล

คณะกรรมกำรประเมินบุคคล
ตำมองค์ประกอบที่ ก.พ. ก ำหนด

พิจำรณำประเมินบุคคล

วิธีกำร : พิจำรณำตำมองค์ประกอบ อำจให้มีกำรสอบข้อเขียน 
สัมภำษณ์ หรือวิธีกำรอื่นเพิ่มเติม

เกณฑ์กำรตัดสิน

ประกำศ
ล่วงหน้ำ

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมิน
บุคคล / เค้ำโครงผลงำน / 

ข้อเสนอ

เห็นชอบ

ข้ำรำชกำร ส่งผลงำนขั้นตอนการประเมินผลงาน

อ.ก.พ. กระทรวง

คณะกรรมกำรประเมินผลงำน
ตำมองค์ประกอบที่ ก.พ. ก ำหนด 

(วำระ ๒ ปี)
พิจำรณำผลงำน

แต่งต้ัง

ผ่ำนประเมิน

ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ. และ 
คกก. ประเมินผลงำน ก ำหนด

เพิ่มเติม

แต่งตั้ง

ไม่ผ่ำนประเมิน

แจ้งให้ทรำบ

ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุฯ 

เสนอ

แต่งต้ัง

องค์ประกอบ คกก.ประเมินผลงำน :

- ประธำน : ผู้ทรงคุณวุฒิจำกบัญชีที่ ก.พ. 
ก ำหนด /จำกส่วนรำชกำร
- กรรมกำร ๒ – ๔ คน :

- ขรก.พลเรือนสำมัญที่ด ำรงหรือเคยด ำรง
ต ำแหน่งในสำยงำนเดียวกันหรือที่จัดกลุ่ม 
ไม่ต่ ำกว่ำระดับที่จะแต่งต้ัง และ

- ผู้ทรงคุณวุฒิจำกบัญชีที่ ก.พ. ก ำหนด/
จำกส่วนรำชกำร  (อย่ำงน้อย ๑ คน)

กรม

กระทรวง

แจ้ง

(๒.๒)



แบบการเสนอผลงาน 

(ระดับเชี่ยวชาญ) 
------------------------- 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลบุคคล/ตำแหน่ง 

ชื่อผู้ขอประเมิน................................................................................................................................................ 
 ตำแหน่งปัจจุบัน............................................................................................................................. 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งปัจจุบัน ....................................................................................... 

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

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

......................................................................................................................................................................... 
  ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ...................................................................................................................... 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง .................................................................................. 

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

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

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

ส่วนที่ ๒ ผลงานทีเ่ป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน 

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

๒. ระยะเวลาการดำเนินการ ............................................................................................................................ 

๓. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

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

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

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

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

๔. สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเป้าหมายของงาน 

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

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

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

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

 

(๒.๓) 



๒ 

 

๕. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

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

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

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

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

๖. การนำไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 

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

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

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

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

๗. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนนิการ 

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

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

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

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

๘. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 

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

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

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

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

๙. ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

 

 

 

 



๓ 

 

๑๐. การเผยแพร่ผลงาน  

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

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

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

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

๑๑. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) 

๑)........................................................................... สดัสว่นผลงาน ................................................. 
๒)........................................................................... สดัสว่นผลงาน ................................................. 
๓)........................................................................... สดัสว่นผลงาน ................................................. 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

ผู้ขอประเมิน 

ขอรับรองว่าสัดส่วนการดำเนินการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ถ้ามี) 

รายช่ือผู้มีส่วนร่วมในผลงาน ลายมือชื่อ 

  

  

  

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

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

 

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

            ผู้บังคับบัญชาทีเ่หนือขึ้นไป 

------------------------- 
หมายเหตุ   คำรับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ 
เว้นแต่ในกรณีทีผู่้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีคำรับรองหนึ่งระดับได้ 



แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

(ระดับเชี่ยวชาญ) 
------------------------- 

 

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

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

๓. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 

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

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

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

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

๔. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

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

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

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

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

๕. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

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

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

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

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

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

         ผู้ขอประเมิน 

 (วันที่) ............../................/............... 

(๒.๔) 



- ตัวอย่าง – 

แบบตรวจสอบข้อมูลประกอบการประเมินผลงาน (ระดับเช่ียวชาญ) 
------------------------ 

 

๑. ชื่อผู้ขอประเมิน ..............................................................................................................................................  
ตำแหน่งปัจจุบัน  ........................................ระดับ ............................ (ด้าน ................................(ถ้ามี))  
ตำแหน่งเลขท่ี  .............. สังกัด ....................................................................................................... ....... 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (   ) ระบุ           (    ) ไม่ระบุ 

๒. ตำแหน่งที่ขอประเมิน ..........................................ระดับ .....................  (ด้าน......................................(ถ้ามี)) 
ตำแหน่งเลขท่ี.............. สังกัด ................................................................................................ ................. 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (   ) ระบุ           (    ) ไม่ระบุ 

๓. วันทีก่ระทรวงรับคำขอประเมินฯ ................................................  

ผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน 

๑. ผลงาน  จำนวน ........ เรื่อง  
เรื่องท่ี ๑  .............................................................................................................................   
สัดส่วนผลงาน และการรับรองผลงานจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานและผู้บังคับบัญชา  
(   ) ระบุ ครบถ้วน  (   ) ไม่ระบุ  
ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไข 

(   ) เป็นไปตามเง่ือนไข  (   ) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  
การเผยแพร่ผลงาน  
(   ) ม ี    (   ) ไม่มี 

เรื่องท่ี ๒  .............................................................................................................................   
สัดส่วนผลงาน และการรับรองผลงานจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานและผู้บังคับบัญชา 

(   ) ระบุ ครบถ้วน  (   ) ไม่ระบุ  
ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไข 

(   ) เป็นไปตามเง่ือนไข  (   ) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  
การเผยแพร่ผลงาน  
(   ) ม ี    (   ) ไม่มี 

เรื่องท่ี ๓  .............................................................................................................................   
.... 
.... 

๒. ข้อเสนอแนวคิด จำนวน ........ เรื่อง  
เรื่อง  ...................................................................................................................................   

ผู้ตรวจสอบ ................................. 
 

(๒.๕) 



- ตัวอยาง -   

แบบฟอรมการใหคะแนนประเมินผลงาน  (ระดับเชี่ยวชาญ) 
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ครั้งท่ี ............./.............. วันที่ ....................................... 

 
 

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

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

องคประกอบ คะแนน คะแนนที่ไดรับ รอยละ 
๑. ประโยชนของผลงาน 

เปนประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนาในงาน 
สามารถใชเปนแบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือ 
เปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อให
เกิดการพัฒนาหรือแกปญหาในการปฏิบัติงาน หรือ 
เปนการนำสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ 
หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่กอใหเกิดนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
ที่เก่ียวของในระดับกรมขึ้นไป 

๔๐   

๒. ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

สะทอนใหเห็นถึงการมีความรูความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ประสบการณ ความชำนาญงานที่สั่งสมมา 
ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ หรือคิดริเริ่มใหม  
คิดคน สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือ 
แกไขใหม หรือจัดทำเปนครั้งแรกหรือคนแรกของ 
สวนราชการ ตามความเหมาะสมกับระดับตำแหนง  
หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา  
มขีอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบตาง ๆ  
ไดเหมาะสมกับระดับตำแหนงเปนที่ยอมรับในระดับกรม 
หรือระดับกระทรวง หรือวงวิชาการ/วิชาชีพนั้น ๆ 

๓๐   

(๒.๖) 



๒ 
 

องคประกอบ คะแนน คะแนนที่ไดรับ รอยละ 
๓. คุณภาพของผลงาน 

มีคุณภาพของผลงานดีเดน โดยผลงานมีความสมบูรณ 
มีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ 
มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูล 
ที่ถูกตองและเชื่อถือได มีการนำความรูในเรื่องนั้นไมวาจะ
หลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง 
บรรลุเปาหมายที่กำหนด หรือชวยประหยัดเวลาและ
งบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการดำเนินการ
สูงมาก 

๓๐   

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

*   

รวม ๑๐๐   
* ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนดองคประกอบการประเมินผลงานเพิ่มเติม อยางนอยคะแนนองคประกอบนั้น 
จะตองไมสูงกวาองคประกอบท้ังสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดสวนคะแนนใหสอดคลองกับหลักการกำหนดคะแนนท่ีกำหนดให
องคประกอบประโยชนของผลงานมีน้ำหนักคะแนนสูงท่ีสุด และองคประกอบความรูฯ และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเทากัน  

เกณฑผานการประเมิน  
ผูที ่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” จากคณะกรรมการผูประเมินเกินกึ่งหนึ่ง 

โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๖๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ 
ไมนอยกวารอยละ ๖๐  

สรุปผลการประเมิน 
(   )  ผานการประเมิน                   (   )  ไมผานการประเมิน 

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

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



- ตัวอย่าง - 

แบบฟอร์มการประเมินข้อเสนอแนวคิด (ระดับเช่ียวชาญ) 
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ครั้งที่ ............./.............. วันที่ ....................................... 

 

 

ชื่อผู้ขอประเมิน  ................................................................................................................................. ................... 
ตำแหน่งที่ขอประเมิน ...................................................... (ด้าน................................................................ (ถ้ามี)) 
ตำแหน่งเลขที ่................ สังกัด กอง/สำนัก............................................. กรม..................................................... 

ข้อเสนอแนวคิดที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน  

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

องค์ประกอบ ดีเด่น ดีมาก ยอมรับได้ ปรับปรุง 
๑ . ความท้าทายและความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ  

หากนำข้อเสนอนั้นไปดำเนินการได้จริง
จะช่วยให้เกิดผลดีขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดผล
อย่างไร 
๒. คุณค่าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการนำไปปฏิบัติ 

เมื่อนำข้อเสนอนั้นไปปฏิบัติตามแล้ว
จะให้ผลคุ้มค่า หรือจะช่วยในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ  ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
หรือประเทศชาติได้อย่างไร หรือได้รับ
ประโยชน์จากข้อเสนอที่นำเสนอมาอย่างไร 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

ผู้ขอประเมินมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงงานอย่างไร 

สามารถนำไป
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานได้ 
ในระดับสูง
เป็นพิเศษ 

เป็นประโยชน์
อย่างดีเยี่ยม 

ต่อทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศชาติ 

สามารถนำไป
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานได้ 
ในระดับสูงมาก 

เป็นประโยชน์
อย่างดียิ่ง 
ต่อทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศชาติ 

สามารถนำไป
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานได้ 
ในระดับสูง 
เป็นประโยชน์ 
ต่อทางราชการ 
หรือประชาชน  

ยังไม่เห็น
ความชัดเจน
ว่าสามารถนำไป
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานได้ 
อย่างไร หรือ 
จะเป็นประโยชน์ 
ได้อย่างไร 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ข้อเสนอแนวคิดที่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได้ ดีมาก หรือดีเด่น 

ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นปรับปรุง ให้ผู้ขอประเมินปรับปรุงข้อเสนอแนวคิดตามความเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

(๒.๗) 



๒ 

 

สรุปผลการประเมิน 

(   )  ดีเด่น     (   )  ดีมาก     (   )  ยอมรับได้     (   )  ปรับปรุง (โปรดระบุรายละเอียด) .............. 

รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ 

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

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

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

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

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

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

 

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

                                                                    (................................................) 
                                                             (วันที่) ............../................/............... 

 



- ตัวอย่าง – 

สรุปมติคณะกรรมการประเมินผลงาน 

 คณะกรรมการประเมินผลงาน ได้ประเมินผลงานของ...........................................  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง................................... ระดับ............................. (ด้าน..................................(ถ้ามี)) ตำแหน่งเลขที่.....  
สังกัด กอง/สำนัก............................................. กรม....................................................  แล้ว สรุปได้ดังนี้ 

 การประชุม 

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

 มติคณะกรรมการ 
 (   )   ผ่านประเมิน ไม่ก่อนวันที่ ............................................................................ 
  ซึ่งเป็นวันที ่ (   ) กรม/กระทรวง ได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 

(   ) กรม/กระทรวง ได้รับผลงานแก้ไข/เพิ่มเติม ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน   
      ครบถ้วนสมบูรณ ์

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

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

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

        ประธานกรรมการประเมินผลงาน 

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

      เลขานุการ 

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

หมายเหตุ  ในกรณีรับโอนก็ให้มีผลไม่ก่อนวันท่ีส่วนราชการรับโอน 

(๒.๘) 


