
การประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงานตําแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 

ระดบัชํานาญการ - ชํานาญการพิเศษ

ครัง้ท่ี 1/2565

ระหว่างวนัท่ี 26 – 27 มกราคม 2564

เวลา 09.00 – 16.30 น.

ผ่านระบบออนไลน ์



เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 1



เร่ืองเพ่ือทราบระเบียบวาระท่ี 2

-หลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ และระดบัชํานาญการพิเศษ 

(ตามหนงัสือสํานกังาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 14 ลว.11 สิงหาคม 2564

และ ท่ี นร 1006/ว 25 ลว.19 ตุลาคม 2564 )



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเล่ือนตําแหน่งประเภทวิชาการ

ระดบัตําแหน่ง ผูมี้อํานาจสัง่บรรจุฯ ม.57 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ (เดิม) หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ (ใหม่)

ปฏิบติัการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เช่ียวชาญ

ทรงคณุวฒิุ รมต.

รมต. (สนง.รมต.)

/ปลดักระทรวง

รมต. (สนง.รมต.)

/อธิบดี

รมต. (สนง.รมต.)

/อธิบดี

รมต. (สนง.รมต.)

/อธิบดี

ส่วนราชการคดัเลือกบุคคลก่อนส่งให ้ก.พ. 

ประเมินบุคคลและผลงาน

ผ่านประเมินแลว้ ผูมี้อํานาจฯ เสนอ ครม.

ส่วนราชการคดัเลือกบุคคลก่อนส่งให ้ก.พ. 

ประเมินบุคคลและผลงาน

ผ่านประเมินแลว้ ผูมี้อํานาจฯ แต่งตัง้

อ.ก.พ. กรม กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ผูมี้อํานาจ/คกก. ท่ี อ.ก.พ. กรมแต่งตัง้ เป็นผู ้

ประเมินบุคคลก่อนส่งผลงานให ้คกก.ประเมินผลงานท่ี

อ.ก.พ. กรม แต่งตัง้ ประเมินผลงานเพ่ือเล่ือนระดบั

เม่ือผ่านประเมินเสนอผูมี้อํานาจแต่งตัง้

อ.ก.พ. กระทรวง กําหนดหลกัเกณฑก์ารประเมิน

บุคคล และแต่งตัง้ คกก. ประเมินบุคคล

ก.พ. เป็นผูป้ระเมินผลงาน

ผ่านประเมินแลว้ ผูมี้อํานาจฯ เสนอ ครม.

อ.ก.พ. กรม กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน

บุคคลและแต่งตัง้ คกก. ประเมินบุคคล

อ.ก.พ. กระทรวง แต่งตัง้ คกก. ประเมินผลงาน

ผ่านประเมินแลว้ เสนอผูมี้อํานาจฯ แต่งตัง้

อ.ก.พ. กรม กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ผูมี้อํานาจ/คกก. ท่ี อ.ก.พ. กรมแต่งตัง้เป็นผู ้

ประเมินบุคคล ก่อนส่งผลงานให ้คกก. ประเมินผลงานท่ี 

อ.ก.พ. กรมแต่งตัง้ประเมินผลงาน เพ่ือเล่ือนระดบั

เม่ือผ่านประเมินเสนอผูมี้อํานาจแต่งตัง้



องคป์ระกอบคณะกรรมการประเมินผลงาน ระดบัชํานาญการ - ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ 1. ตาํแหน่งประเภทบริหาร หรือตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ หรือ

2. ขรก. ตาํแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอาํนวยการ หรือประเภทวิชาการที่อยูใ่น

สายงานเดยีวกนัหรือสายงานที่จดัอยูใ่นกลุม่ตาํแหน่งเดยีวกนักบัสายงานที่จะ

แตง่ตัง้ในระดบัไมต่ํ่ากวา่ระดบัชาํนาญการพเิศษ หรือ

3. ผูเ้คยเป็น ขรก. ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการที่อยูใ่นสายงานเดยีวกนัหรือ

สายงานที่จดัอยูใ่นกลุม่ตาํแหน่งเดยีวกนักบัสายงานที่จะแตง่ตัง้ไมต่ ํ่ากวา่ระดบั

ชาํนาญการพเิศษ

1. ตาํแหน่งประเภทบริหาร หรือตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัสูง 

หรือ

2. ขรก. ตาํแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอาํนวยการ ระดบัสูง หรือ

ประเภทวิชาการที่อยูใ่นสายงานเดยีวกนัหรือสายงานที่จดัอยูใ่นกลุม่

ตาํแหน่งเดยีวกนักบัสายงานที่จะแตง่ตัง้ในระดบัไมต่ํ่ากวา่ระดบั

เชี่ยวชาญ หรือ

3. ผูเ้คยเป็น ขรก. ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการที่อยูใ่นสายงาน

เดยีวกนัหรือสายงานที่จดัอยูใ่นกลุม่ตาํแหน่งเดยีวกนักบัสายงานที่จะ

แตง่ตัง้ไมต่ ํ่ากวา่ระดบัเชี่ยวชาญ

กรรมการ
(จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 2 คน

แตไ่มเ่กนิ 4 คน)

1. ขรก. ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการที่อยูใ่นสายงาน

เดยีวกนัหรือสายงานที่จดัอยูใ่นกลุม่ตาํแหน่งเดยีวกนักบัสายงานที่จะแตง่ตัง้ไมต่ ํ่า

กวา่ระดบัขาํนาญการ หรือ

2. ผูท้รงคุณวุฒเิฉพาะดา้นที่มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ มผีลงานเป็นที่ประจกัษแ์ละ

ยอมรบัในสาขาวิชาชพีน้ัน

1. ขรก. ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการที่อยู ่

ในสายงานเดยีวกนัหรือสายงานที่จดัอยูใ่นกลุม่ตาํแหน่งเดยีวกนักบั

สายงานที่จะแตง่ตัง้ไมต่ ํ่ากวา่ระดบัขาํนาญการพเิศษ หรือ

2. ผูท้รงคุณวุฒเิฉพาะดา้นที่มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ มผีลงานเป็นที่

ประจกัษแ์ละยอมรบัในสาขาวิชาชพีน้ัน

เลขานุการ ขรก. ประเภทวิชาการ ไมต่ํ่ากวา่ระดบัชาํนาญการ ขรก. ประเภทวิชาการ ไมต่ํ่ากวา่ระดบัชาํนาญการ



อ.ก.พ. สป. แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลงานระดบัชํานาญการ - ชํานาญการพิเศษ

ระดบัชํานาญการ

ทุกสายงานยกเวน้สายงานนิติกร
ระดบัชํานาญการพิเศษ ระดบัชํานาญการ-ชํานาญการพิเศษ

จงัหวดั สํานกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

(ส่วนกลาง)

เขตสุขภาพ
-นายแพทย์ -ทนัตแพทย์ -เภสชักร

นกักายภาพบําบดั

นกัเทคนิคการแพทย์

นกัรงัสีการแพทย์

นกัวิชาการสาธารณสุข

พยาบาลวิชาชีพ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

นกัจดัการงานทัว่ไป นกัทรพัยากรบุคคล

นกัวิชาการเงินและบญัชี

นกัวิชาการพสัดุ

นกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย์



คณุสมบติัการเล่ือนระดบั

ระดบั

คณุสมบติั

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ อ่ืน ๆ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6 ปี 10 ปี มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพฯ (เฉพาะสายงานท่ี

กาํหนด)
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลกัสตูร 5 ปี) * 5 ปี 9 ปี

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลกัสตูร 6 ปี) * 4 ปี 8 ปี

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 4 ปี 8 ปี

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือวฒิุบตัร หรือหนงัสืออนุมติั 2 ปี 6 ปี

* หมายถึง  คณุวฒิุปริญญาตรีท่ีมีหลกัสตูรกาํหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย 

(เฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. กาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนตามหลกัสตูร 5 ปี) และคณุวฒิุปริญญาตรีท่ีมีหลกัสตูรกาํหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ย

กว่า 6 ปี ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี ก.พ. กาํหนดเป็นคณุสมบติัเฉพาะสําหรบัตาํแหน่งสายงานท่ีกาํหนด

ตามหนงัสือสํานกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 12 ลงวนัท่ี 15 มิถนุายน 2554



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทวิชาการ

(ระดบัชํานาญการ และระดบัชํานาญการพิเศษ)

ตามหนงัสือสํานกังาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 14 ลว.11 ส.ค.2564 และท่ี นร 1006/ว 25 ลว.19 ต.ค.2564)

ผลงาน ขอ้เสนอแนวคิด เง่ือนไขของผลงาน

ไม่เกิน 3 เร่ือง

เรียงลําดบัตามความดีเด่นหรือความสําคญั 

โดยอย่างนอ้ย 1 เร่ืองตอ้งเก่ียวขอ้งกบั

ตําแหน่งท่ีจะแต่งตัง้

1 เร่ือง

เป็นขอ้เสนอแนวคิดการพฒันาหรือ

ปรบัปรงุงาน

1) เป็นผลงานเร่ืองเดียวกนักบัเร่ืองท่ีเสนอในขัน้ตอนประเมินบุคคล

2) เป็นผลงานท่ีจดัทําข้ึนระหว่างดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีตํา่กว่าระดบั

ท่ีขอประเมิน 1 ระดบั หรือเป็นผลงานไม่เกิน 5 ปี

3) ไม่ใช่ผลงานวิจยัหรือวิทยานิพนธท่ี์เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา

4) กรณีท่ีเป็นผลงานร่วม ผูข้อประเมินตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าไดมี้ส่วน

ร่วมในสดัส่วนเท่าใด อย่างไร โดยมีคํารบัรองจากผูมี้ส่วนร่วมและ

ผูบ้งัคบับญัชาดว้ย

5) ผลงานท่ีถกูนําไปใชป้ระเมินในกรณีใดแลว้ จะนําผลงานส่วนนัน้มา

ประเมินเพ่ือเล่ือนเป็นระดบัสงูข้ึนอีกไม่ได้

6) เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีกรรมการประเมินเห็นสมควร



องคป์ระกอบในการประเมิน คะแนน

1. ประโยชนข์องผลงาน 40

2. ความรู ้ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณใ์นการปฏิบติังาน 30

3. คณุภาพของผลงาน 30

รวม 100
เกณฑผ่์านการประเมิน :

ผูผ่้านการประเมินจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาให ้ “ผ่าน” จากคณะกรรมการผูป้ระเมินเกินก่ึงหน่ึง โดยจะตอ้งไดค้ะแนนในแต่ละ

องคป์ระกอบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 และไดค้ะแนนรวมทุกองคป์ระกอบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60

แนวทางการพิจารณาตามระดบัตําแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ :

ระดบัชํานาญการ มีคณุภาพของผลงานท่ีเช่ือถือไดห้รือดี โดยผลงานมีความสมบรูณ ์มีการเรียบเรียงเน้ือหาและสาระสําคญัไดค้รบถว้น 

เป็นระบบ มีคําอธิบายท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและเช่ือถือได ้มีการนําความรูใ้นเร่ืองนัน้ไม่ว่าจะ

หลกัการ วิธีการ หรือขอ้กฎหมายมาใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด หรือช่วยประหยดัเวลาและงบประมาณ และมี

ความยุ่งยากซบัซอ้นในการดําเนินการพอสมควรท่ียอมรบัได้

ระดบัชํานาญการพิเศษ มีคณุภาพของผลงานดีมาก โดยผลงานมีความสมบรูณมี์การเรียบเรียงเน้ือหาและสาระสําคญัไดค้รบถว้น เป็นระบบ มี

คําอธิบายท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและเช่ือถือได ้มีการนําความรูใ้นเร่ืองนัน้ไม่ว่าจะหลกัการ วิธีการ 

หรือขอ้กฎหมายมาใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้งบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด หรือช่วยประหยดัเวลาและงบประมาณ และมีความยุ่งยาก

ซบัซอ้นในการดําเนินการมากพอสมควรท่ียอมรบัได้

แนวทางการประเมินผลงาน/เกณฑก์ารตดัสิน1.



แนวทางการประเมินขอ้เสนอแนวคิด/เกณฑก์ารประเมิน2.
ดีเด่น สามารถนําไปพฒันาหรือปรบัปรุงงานไดใ้นระดบัสงูเป็นพิเศษ เป็นประโยชนอ์ย่างดีเย่ียมต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ

ดีมาก สามารถนําไปพฒันาหรือปรบัปรุงงานไดใ้นระดบัสงูมาก เป็นประโยชนอ์ย่างดีย่ิงต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ

ยอมรบัได้ สามารถนําไปพฒันาหรือปรบัปรุงงานไดใ้นระดบัสงู เป็นประโยชนต่์อทางราชการ หรือประชาชน

ปรบัปรุง ยงัไม่เห็นความชดัเจนว่าสามารถนําไปพฒันาหรือปรบัปรุงงานไดอ้ย่างไร หรือจะเป็นประโยชนไ์ดอ้ย่างไร

เกณฑผ่์านการประเมิน :

ขอ้เสนอแนวคิดท่ีผ่านการประเมินจะตอ้งไดร้บัผลการพิจารณาในระดบัยอมรบัได ้ดีมาก หรือดีเด่น ทัง้น้ี หากผลการพิจารณาเป็นปรบัปรุง 

ใหผู้ข้อประเมินปรบัปรงุขอ้เสนอแนวคิดตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงาน

องคป์ระกอบและแนวทางในการประเมิน ไดแ้ก่ :

1. ความทา้ทายและความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั พิจารณาว่าหากนําไปดําเนินการไดจ้ริงจะช่วยใหเ้กิดผลดีข้ึนหรือคาดว่าจะเกิดผลอย่างไร

2. คณุค่าและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั

จากการนําไปปฏิบติั
พิจารณาว่าขอ้เสนอนัน้เม่ือปฏิบติัตามแลว้จะใหผ้ลคุม้ค่า หรือจะช่วยในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ

ของหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือประเทศชาติไดอ้ย่างไร หรือไดร้บัประโยชนจ์ากขอ้เสนอท่ี

นําเสนอมาอย่างไร

3. ความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค์ พิจารณาว่ามีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรคท่ี์จะพฒันาหรือปรบัปรงุงานอย่างไร



เร่ืองเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3
-กาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานการเล่ือนขา้ราชการพลเรือนสามญั 

เพ่ือแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ และระดบั

ชํานาญการพิเศษ 



ตารางสรุปผลงานวิชาการท่ีใชใ้นการประเมิน (ตามหนงัสือสํานกังาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2548)

ตําแหน่ง/สายงาน ผลงานท่ีเสนอใหป้ระเมิน ระดบั หมายเหตุ

ชาํนาญการ ชาํนาญการพเิศษ

1.นายแพทย์ 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล (แบบประเมินผลงาน) และผล

การดําเนินงานท่ีผ่านมา (ผลงานเด่นเฉพาะตวั)

ตามขอ้ 1

- ⁄

-ผลการปฏิบติังานยอ้นหลงั - ไม่ตอ้งเสนอผลการปฏิบติังานยอ้นหลงั

2. ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา ท่ีเป็นฉบบัเต็ม (Full 

paper) อย่างใด อย่างหน่ึง ดงัน้ี

2.1 ผลงานวิจยั หรือ

2.2 ผลงานวิเคราะห ์วิจารณ ์หรือ

2.3 กรณีศึกษา

2.4 เอกสารประกอบการสอนนกัศึกษาแพทย์

เท่านัน้

-

1. ระดบัชํานาญการเพ่ือขอรบัเงินประจําตําแหน่ง

1.1 ใหส่้งสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 10 ขอ้ ตามแบบฟอรม์ในแบบ

ประเมินผลงานโดยระบุเน้ือหาใหล้ะเอียดและชดัเจน

1.2 ไม่ส่ง Full paper

2. ระดบัชํานาญการพิเศษ

2.1 ไม่ส่ง Full paper (ฉบบัเต็ม)

2.2 ใหส่้งเฉพาะเอกสารเผยแพร่ ทัง้น้ี หากมีแกไ้ข กรรมการอาจขอดฉูบบัเต็มไดภ้ายใน 2 เดือน

*หากสง่ผลงานวิจยัที่ทาํร่วมกบัผูอ่ื้น ตอ้งมสีดัสว่นในการดาํเนินการ 60% ข้ึนไป 

และหากมสีว่นร่วมไมถึ่ง 60% จะตอ้งสง่ผลงานวิจยั 2 เร่ืองข้ึนไป

**สาํหรบัผลงานที่ เป็นวิเคราะหว์จิารณ ์หรือกรณีศึกษาตอ้งดาํเนินการเพยีงผูเ้ดยีว

3. จาํนวนผลงาน - ไมน่อ้ยกวา่ 1 เร่ือง

4. การเผยแพร่ผลงาน - ⁄ -ไดร้บัการเผยแพร่ โดยการลง Website ของหน่วยงาน หรือ Website อ่ืน ๆ ที่มี

องคก์รรองรบัหรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการของหน่วยงาน หรือเผยแพร่รูปแบบใด

รูปแบบหน่ึงที่มอีงคก์รรองรบั

5. ขอ้เสนอแนวคิดเพ่ือพฒันางาน/ปรบัปรุงงาน - ⁄



แบบสรุปมติคณะกรรมการประเมินผลงาน ระดบัชํานาญการ - ชํานาญการพิเศษ
1. นายแพทย ์(สาขา........)

ระดบั แบบประเมินผลงาน จํานวน  

ผลงาน

ผลงานวิชาการท่ีส่ง

ประเมิน

ผลงานวิชาการ การเผยแพร่ผลงาน (ตาม

หลกัเกณฑใ์หม่ ไม่ได้

กําหนด) แต่หาก คกก. จะ

กําหนดจาก

ขอ้เสนอ

แนวคิดเพ่ือ

พฒันา

งาน/

ปรบัปรุง

งาน        

(1 เร่ือง)

ความเห็น

ของ

กรรมการ

ชาํนาญการ

ขอ้มูล

บุคคล

ผลงานยอ้นหลงั สรุป

ผลงาน 

11 

หวัขอ้

สง่ 

Full 

paper

ไมส่ง่ 

Full 

paper

สง่

เฉพาะ

เอกสาร

เผยแพร่

ไม่

เผยแพร่

เผยแพร่ โดย

ชอ่งทาง

ไมม่ี 1 ปี 2 ปี

⁄ ( ) 1  เร่ือง 

( ) 2  เร่ือง

( ) 3  เร่ือง

(    )  วิจยั  (สดัสว่น

................% ตอ่เร่ือง) 

หรือ                          

กรณีสง่วิจยัใหแ้นบ

เอกสารจริยธรรมการวิจยั

ในมนุษย ์

(   )  มี (  ) ไมม่ ี     

(    )  วิเคราะหวิ์จารณ์

(สดัสว่น................% ตอ่

เร่ือง) หรือ                   

(    )  กรณีศึกษา หรือ     

(    )  เอกสาร

ประกอบการสอน

นักศึกษา

(    ) ลง Website           

(    ) เสนอที่ประชุม

วิชาการ ระดบั รพช.

ขึ้นไป 

(proceeding)          

(    ) ตพีิมพว์ารสาร

(    ) ตพีิมพว์ารสาร

ในอิเลคทรอนิกส ์

หรือวารสาร

ออนไลน์
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