
การประเมิน 

ส าหรบั 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดบัช านาญการ / ช านาญการพิเศษ 

บคุคลและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งสงูข้ึน 

(กล ุม่พฒันาระบบงานและอตัราก าลงั) 

กองการเจา้หนา้ท่ี 



การพิจารณาคดัเลือกบคุคล 
สามารถทกัทว้งไดภ้ายใน 30 วนั  

นบัจากวนัท่ีประกาศผล 

ช่ือผลงานท่ีจะสง่ประเมิน 

เคา้โครงเรือ่ง 

สดัสว่นของผลงานท่ีตนเองปฏิบติั 

+รายช่ือผ ูร้ว่มจดัท าผลงาน 

เสนอ 
โดยให ้

ระบใุนเอกสาร

หมายเลข 3  

สง่ผลงานฉบบัสมบรูณเ์ขา้รบัการประเมินตามช่ือเรือ่ง 

ท่ีไดเ้สนอไวใ้นขัน้ตอนการคดัเลือก 

การสง่ผลงานและประเมินผลงาน 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 

ประกาศ อ.ก.พ. กรม (17 ก.พ. 2560) 

- 

- 

ถึง กองการเจา้หนา้ท่ี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

นบัแต่วนัท่ีประกาศรายช่ือผ ูท่ี้ไดร้บัการคดัเลือก 

เอกสารหมายเลข 1-4  

ผลงานวิชาการ จดัสง่ 
จ านวน               

10  ชดุ 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลงาน ตามประกาศ อ.ก.พ. กรม (17 ก.พ. 2560) 

1 วิธีการเสนอผลงานเพ่ือขอรบัการประเมิน 

2 หลกัเกณฑแ์ละผลงานวิชาการท่ีสง่ประเมิน 

3 เง่ือนไขของผลงานวิชาการท่ีสง่ประเมิน 

4 ลกัษณะของผลงาน 

5 เกณฑก์ารพิจารณาผลงาน 
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1 

วิธีการเสนอ

ผลงาน 

เพ่ือขอรบั

การประเมิน 

แบบประเมินคณุสมบติัของบคุคล 

เอกสารวิชาการ 
จดัท าและสง่ผลงานวิชาการฉบบัสมบรูณ ์ 

ท่ีเป็นช่ือเรือ่งเดียวกนักบัผลงานและครบตามจ านวน 
ตามท่ีเสนอ 

คณะกรรมการคดัเลือก 

เอกสาร

หมายเลข 1 
เอกสาร

หมายเลข 2 
เอกสาร

หมายเลข 3 
เอกสาร

หมายเลข 4 

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

แบบประเมิน

คณุลกัษณะบคุคล 

แบบแสดงรายละเอียด

การเสนอผลงาน 

ผลงาน

ยอ้นหลงั 3 ปี 
ผลงานท่ีจะขอรบั

การประเมินฯ 
ขอ้เสนอ / แนวคิด 

วิธีการ  

ในรปูแบบของงาน / 

โครงการ /หรอืกิจกรรม

ท่ีจะด าเนินการ   
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2 

หลกัเกณฑ์

และผลงาน

วิชาการ 

ท่ีสง่ประเมิน 

ผลการด าเนนิงานท่ีผา่นมา 

ผลส าเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานในต าแหนง่หนา้ท่ี

ความรบัผดิชอบของผูน้ัน้ 

ผลงานตรงตามหนา้ท่ีความรบัผดิชอบของต าแหนง่

ท่ีจะขอรบัการประเมนิ 

มปีระโยชน ์สามารถตอบโจทยย์ทุธศาสตรก์ระทรวงฯ 

และกรมฯ ได ้

มกีารเผยแพร่ตอ่สาธารณะ 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลงาน ตามประกาศ อ.ก.พ. กรม (17 ก.พ. 2560) 

ผลงานไม่เกนิ 5 ปี นบัจากวนัสิ้นสดุการด าเนินการ ตามท่ีระบใุนขอ้เสนอโครงการหรอืตามหลกัฐานการขอขยายเวลา  

  ผลงานท่ีน ามาใชป้ระเมิน เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสงูขึ้นแลว้ จะน ามาเสนอให้

ประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตัง้ในระดบัท่ีสงูขึ้นอีกไม่ได ้

จ านวนผลงานท่ีสง่เขา้รบัการประเมิน ไม่เกนิ 3 เรือ่ง  

ผลงานเรือ่งเดียวกบัท่ีน าเสนอในขัน้ตอนการคดัเลือก  

ผลงานท่ีจดัท าข้ึนในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีต ่ากว่าระดบัท่ีขอประเมิน 1 ระดบั      

ผลงานท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน  

มีเลขทะเบียนผลงานวิชาการหรอืวิจยัจากกรมปศสุตัวเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

ผลงานท่ีเผยแพรแ่ลว้  

ไม่ใช่ผลงานวิจยั หรอืวิทยานิพนธ ์
เป็นสว่นหนึง่ของการศึกษา เพื่อขอรบัปริญญาหรือประกาศนยีบตัร  

เป็นสว่นหนึง่ของการฝึกอบรม 

ระบสุดัสว่นผลงาน และค ารบัรองของผ ูข้อรบัการประเมิน ผ ูร้ว่มด าเนินการ และผ ูบ้งัคบับญัชา 

       ด าเนินการแจง้เวียนมาตรการในการป้องกนัและลงโทษผ ูแ้จง้ขอ้มลูเท็จเกีย่วกบัคณุสมบติัและการประเมินผลงานของบคุคล 

ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท าการ 

3 

เง่ือนไขของ

ผลงาน

วิชาการท่ี

สง่ประเมิน 
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4 

ลกัษณะ

ของผลงาน 

ระดบัช านาญการ ระดบัช านาญการพิเศษ 

เป็นผลการปฏิบติังาน / ผลส าเรจ็ของงาน 

ท่ีเกดิจากงานในหนา้ท่ีรบัผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ 

เช่ือถือได ้ ดีมาก 

ย ุง่ยากมาก ย ุง่ยากมากเป็นพิเศษ 

เป็นประโยชนต่์อทางราชการ 

หน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
เป็นประโยชนต่์อทางราชการ / ประชาชน 

/ ประเทศชาติ / การพฒันาการปฏิบติังานในระดบัท่ีสงูมาก 

สามารถปฏิบติังานในความรบัผิดชอบ 

ไดด้ว้ยตนเอง 
สงูมากเป็นพิเศษ 
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5 

เกณฑ ์

การพิจารณา

ผลงาน 

60 20 
20 

ประสบการณ ์

ในการปฏิบติังาน คณุภาพผลงาน 

ประโยชนข์อง

ผลงานท่ีน าไปใช ้

แนวคิด 

วิธี 

ด าเนินการ 

ความย ุง่ยาก 

ผลงานท่ีไมผ่า่น

การประเมิน 

แกไ้ขผลงานในสาระส าคญั 

ผลงานวิชาการท่ีสง่มาประเมิน มีเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงไมผ่า่นการประเมิน 

เรือ่งท่ีผา่นการประเมิน มีสดัสว่นการปฏิบติังานรวมกนัแลว้ไมถึ่ง 100% 

ไม่วิเคราะหข์อ้มลู / เป็นเพียงสรปุผลการปฏิบติังาน /  

ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือเรือ่ง,วตัถปุระสงค ์ 

แนวคิด วิธีการด าเนินงานขาดความถกูตอ้งและคณุภาพ 



ท่ีพบจากจากการด าเนินการ 

ประเมินบคุคลและผลงานท่ีผา่นมา 



การสง่ผลงานลา่ชา้เกินกว่าก าหนด หรอื เรง่จดัท าผลงานสง่ในช่วงระยะเวลาใกลห้มด 

การรอประกาศรายช่ือผ ูไ้ดร้บัการคดัเลือกจากกรมฯกอ่น  แลว้จึงท าผลงานฉบบัสมบรูณ ์

ท่ีตอ้งท า 
- 

- 

- 

ตอ้งทราบว่า จะมีคณุสมบติัครบถว้น ใหส้ง่ผลงานประเมินไดเ้ม่ือไหร ่

เตรยีมตวัท าผลงาน 1 หรอื 2 ปี กอ่นครบก าหนดท่ีจะเขา้สง่ผลงาน  

จดัสรรเวลาใหค้ณะกรรมวิชาการของกอง/ส านกั/เขต ช่วยในการพิจารณา 

concept paper กอ่นน าเสนอคณะกรรมการคดัเลือก และพิจารณาผลงานฉบบั

สมบรูณก์อ่นน าเสนอคณะกรรมการวิชาการประเมินของกรม  

การเปลี่ยนช่ือเรือ่ง  ภายหลงัจากไดร้บัการพิจารณาคดัเลือกใหส้ง่ผลงานฉบบัสมบรูณ ์

การเสนอ Concept paper ภายหลงัจากมีการประกาศรายช่ือ 

ท่ีตอ้งท า 
- 

 

ควรเสนอ Concept Paper ใหค้ณะกรรมการวิชาการกอง/ส านกั/เขต                   

กอ่นเสนอช่ือผลงานเขา้รบัการคดัเลือก 

(พิจารณาชือ่เร่ืองผลงาน / แนวคิดวิธีการศึกษา / วตัถปุระสงค ์/ ขอบเขตการศึกษา ฯลฯ) 



ท่ีตอ้งท า 
- 

 

- 

ตรวจทานความเรยีบรอ้ย ความถกูตอ้งของเอกสาร  

กอ่นด าเนินการจดัสง่ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 

หากมีขอ้สงสยัประการใด สามารถสอบถามยงัเจา้หนา้ท่ีได ้

จดัท าเอกสารหมายเลข 1-4 ไมถ่กูตอ้งตามแบบฟอรม์ 

รวมทัง้เอกสารต่างๆท่ีใชป้ระกอบการประเมิน  เช่น หนงัสือมาตรการเวียน / 

ระยะเวลาด าเนินการ ฯลฯ 

แบบฟอรม์ท่ีจดัท าในบางหนา้ ไมมี่หวัตาราง 

ไมร่ะบผุลการศึกษา ในขอ้ 9 

ไมร่ะบคุวามย ุง่ยาก ในขอ้ 10 



11 

20 

12 

13 14 15 16 17 18 19 

ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ

ประเมินบคุคลและผลงาน 10 สง่ผลงานภายในวนัท่ี 10 ของทกุเดือน  
 

สง่หลงัวนัวนัท่ี 10 เสนอคณะกรรมการพิจารณาเดือนถดัไป 

จะด าเนินการตามปฏิทิน 

ตรวจสอบเอกสาร 1-4  ผลงานวิชาการ 

และเอกสารประกอบการประเมิน 
11 20 

สง่ผลงานท่ีตรวจสอบถกูตอ้งเรยีบรอ้ยใหก้รรมการ

อ่านลว่งหนา้ 

หากพบขอ้ผิดพลาด ใหผ้ ูส้ง่ผลงานด าเนินการแกไ้ข 

(1 – 2 สปัดาห)์ 

21 9 
ของเดือน 

ถดัไป 

ประชมุคณะกรรมการพิจารณาผลงาน 

(ก าหนดการอาจเป็นไปตามความเหมาะสม  

ในกรณีท่ีมีผ ูส้ง่ผลงานเขา้มาในรอบเดียวกนัเป็นจ านวนมาก) 

21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 

10 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 







ตอ้งตรงกบัประกาศรายช่ือ 

ผ ูไ้ดร้บัการคดัเลือก  

ใหเ้ขา้รบัการประเมินผลงาน 

** ใหเ้ป็นปัจจบุนั 

ณ วนัท่ีสง่ผลงาน 

ตรวจสอบอตัราเงินเดือน และแกไ้ขอตัราเงินเดือน 

และปีงบประมาณ ใหเ้ป็นปัจจบุนั 

ตวัอย่าง >>> 

นายสมชาย สง่เอกสาร 1-4 เขา้รบัการคดัเลือก  

วนัที่ 12 มิ.ย. 2560  

เมื่อจะสง่ ผลงานเขา้รบัการประเมิน  

ตอ้งปรบัแกไ้ข เป็นอตัราเงนิเดอืน  

ณ วนัที่ 1 ต.ค. 2560 (ปีงบประมาณ 2561)  



* ใหเ้ป็นปัจจบุนั ณ วนัท่ีส่งผลงาน 

 

 



(วนัท่ีปรบัเขา้ระบบแท่ง) 

(วนัท่ีเขา้ส ู่ต าแหน่งตามการปรบัปรงุโครงสรา้งหน่วยงานภายในใหม่) 

 

 

 

 

 

- ต าแหน่งนายสตัวแพทย ์ 

 

 

- ต าแหน่งนกัวิชาการสตัวบาล  

เช่น 
ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติังาน 

ดา้นการควบคมุ ป้องกนั รกัษาโรค 

ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติังาน 

ดา้นปรบัปรงุพนัธ ุส์ตัว ์ปรบัปรงุพืชอาหารสตัว ์

ระบตุามค าสัง่ของหน่วยงาน และวนัท่ี 



 



ดจูากแบบบรรยายลกัษณะงาน 

ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดั  

กล ุม่พฒันาสขุภาพสตัว ์ 

ต าแหน่งนายสตัวแพทย ์ระดบัช านาญการพิเศษ 

(ตรวจสอบใหต้รงตามต าแหน่งเลขท่ี  

ท่ีจะขอรบัการประเมินดว้ย) 

ขอประเมินต าแหน่ง 

นายสตัวแพทยช์ านาญการพิเศษ  

กล ุม่พฒันาสขุภาพสตัว ์ 

ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดั  

ปัจจบุนั ด ารงต าแหน่ง 

นายสตัวแพทยช์ านาญการ  

กล ุม่พฒันาสขุภาพสตัว ์ 

ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดั 

ดจูากแบบบรรยายลกัษณะงาน 

ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดั  

กล ุม่พฒันาสขุภาพสตัว ์ 

ต าแหน่งนายสตัวแพทย ์ระดบัช านาญการ 

(ตรวจสอบใหต้รงตามต าแหน่งเลขท่ี ท่ีครองดว้ย) 





ผลการปฏิบติังานยอ้นหลงั 3 ปี 

ใหน้บัจากปีปัจจบุนั ยอ้นหลงัไป 3 ปี โดยนบัรวมปีท่ีขอรบัการคดัเลือก 

เช่น ปีงบประมาณ 2561  

ผลการปฏิบติังานยอ้นหลงั 3 ปี คือ 2561    2560    2559  

ผลการปฏิบติังานยอ้นหลงั 3 ปี  

น ามาใชเ้ป็นเกณฑป์ระกอบการใหค้ะแนนการประเมินองคป์ระกอบ 

ดา้นประสบการณใ์นการปฏิบติังาน 





เป็นช่ือเรื่องเดียวกบัประกาศรายช่ือผ ูไ้ดร้บัการคดัเลือก ใหเ้ขา้รบัการประเมินผลงาน 

ระบรุะยะเวลาด าเนินการใหต้รงกบั Concept paper และตรงกบัท่ีระบใุนหนา้ปกเอกสารวิชาการ 

อธิบายถึงการศึกษา 

หรอืการด าเนินการเรือ่งท่ีเขา้รบัการประเมิน 

มีความย ุง่ยาก / ปัญหา / อปุสรรค อะไรหรอือยา่งไร? 

ตอ้งใชค้วามร ู ้ทกัษะ ความช านาญการดา้นใดบา้ง? 

อธิบายถึงผลการศึกษาท่ีได ้

จะน าไปใชป้ระโยชนอ์ะไร? อยา่งไร?  

ต่อใคร? หรอืหน่วยงานใด? ใหช้ดัเจน 

เม่ือผลงานท่ีสง่เขา้ประเมิน  

ด าเนินการเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ 

ใหป้รบัแกไ้ขจากหวัขอ้ท่ี 8  

(ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั) 

น ามาระบใุนหวัขอ้ท่ี 9 

(ระบผุลส าเรจ็ของงานหรอืผลการศึกษา) 

โดยสรปุผลการศึกษาท่ีไดอ้ยา่งชดัเจน 

เช่น สรปุตามวตัถปุระสงค ์ในแต่ละประเด็น

ไดผ้ลการศึกษาเป็นอยา่งไร? 

ระบใุหต้รงกบัท่ี Concept paper และในเอกสารวิชาการ  

ไมต่อ้งระบ ุเน่ืองจากช่วงเวลาสง่ผลงานเพ่ือเขา้รบัการประเมิน ผลการศึกษาไดเ้สรจ็สมบรูณแ์ลว้) 



ใหส้ าเนาเอกสาร โดยไมต่อ้งลงนามใหม่ 





เป็นเรือ่งเดียวกนั 

มีเน้ือเรือ่ง/ขอ้ความเดียวกนั 

กบัเรือ่งท่ีเสนอในเอกสารหมายเลข 3 

เป็นเรือ่งเดียวกนั 

ไม ่

ถา้ 
กบัเรือ่งท่ีเสนอในเอกสารหมายเลข 3 

ระบถึุงการน าผลการศึกษาท่ีไดม้า

พฒันาหรอืต่อยอดอยา่งไร 

แสดงแนวคิด หรอืวิสยัทศัน ์

หรอืแผนงาน 

ท่ีจะท าในอนาคต  

เพ่ือพฒันางานในต าแหน่ง 

ท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้ 

แนวคิดหรอืแผนงาน 

ท่ีปฏิบติัไดจ้รงิ 

และมีการก าหนด 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 





ช่ือผลงาน 
ใหต้รงกบัประกาศรายช่ือผ ูไ้ดร้บัการคดัเลือก

ใหเ้ขา้รบัการประเมินผลงาน 

ใหต้รงกบัช่ือเรือ่งในเอกสารหมายเลข 3 ช่ือผ ูด้ าเนินการ 
ไม ่ใสค่ าน าหนา้ 

ให ้เรยีงช่ือตามสดัสว่น 

การปฏิบติังาน 



จดัพิมพข้ึ์นใหม ่

ถ่ายส าเนาจากเอกสาร หรือ 

วารสารตน้ฉบบัท่ีเผยแพร ่

การจดัท า 

เอกสาร 





แบบประเมินคณุสมบติัของบคุคล 
(เอกสารหมายเลข 1-4) 

สีปก      สี 

เอกสารผลงานวิชาการ ทกุเรือ่ง 
สีปกเหมือนกนั แต่ต่างจาก แบบประเมินคณุสมบติัของบคุคล 

เอกสารผลงานวิชาการ ทกุเรือ่ง 
แบบประเมินคณุสมบติัของบคุคล 

สนัปกสีเดียวกนั 



จดัท าแบบประเมินคณุสมบติัของบคุคล 

และผลงานวิชาการฉบบัสมบรูณ ์

คณะกรรมการวิชาการ

ส านกั/กองพิจารณา 

ขอเลขทะเบียนวิชาการ 

จากกล ุม่พฒันาวิชาการปศสุตัว ์

แจง้เวียนมาตรการ 

ลอกเลียนผลงาน 

เผยแพรผ่ลงาน 

จดัสง่แบบประเมินคณุสมบติัของบคุคล

และผลงานวิชาการเพ่ือขอประเมิน 

ตรวจสอบความถกูตอ้งผลงานกอ่นเผยแพร ่ 

และกอ่นเสนอคณะกรรมการประเมินบคุคลและผลงาน 

เพ่ือสามารถน าผลงานดงักลา่วไปเผยแพรไ่ด ้

สามารถป้องกนัการลอกเลียนผลงาน 

จดัท าหนงัสือเวียนและติดประกาศ 

พรอ้มบทคดัยอ่ รายช่ือผ ูร้ว่มจดัท า สดัสว่นการปฏิบติังาน 

ไมน่อ้ยกว่า 15 วนัท าการ 

สามารถใชอ้า้งอิงและป้องกนัการลอกเลียนผลงาน 

กระบวนงานของผ ูร้บัการประเมิน 



รบัเอกสาร 

ตรวจสอบ 

สง่ใหค้ณะกรรมการ 

ประเมินบคุคลและผลงาน (อ่านลว่งหนา้) 

บคุคลและผลงาน 
ประชมุพิจารณา 

รายงานผลการประเมิน 

กระบวนงานของกองการเจา้หนา้ท่ี 

(กล ุม่พฒันาระบบงานและอตัราก าลงั) 

เสนอแต่งตัง้ 

สง่คืนแกไ้ข 

สง่คืนแกไ้ข 
ไม่ใช่สาระส าคญั 



Person1@dld.go.th 

จดัสง่เอกสาร 



ติดต่อประสานงาน เจา้หนา้ท่ีผ ูร้บัผิดชอบ 




