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  1. ความหมายและลักษณะของตําแหนง 
 
   - ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ทั่วไป)  ไดแก ตําแหนงในระดับ 6 หรือระดับ 7 หรือระดับ 8 ของตําแหนงประเภทท่ัวไปซึ่ง
มิใชตําแหนงหัวหนาหนวยงานหรือผูชวยหัวหนาหนวยงาน มีลักษณะงานศึกษา วิเคราะห หรือ
วิจัย ลักษณะงานสอน อบรม หรือนิเทศ หรือลักษณะงานปฏิบัติการ ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผู
มีความรู ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ หรือประสบการณในการปฏิบัติงานเฉพาะทางน้ัน 
และเปนลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตามหนาท่ีหลักของสวนราชการ 
 
   - ลักษณะของตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  เปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติที่ตองอาศัยผูมีความรูเฉพาะดานในศาสตรหรือศิลป ซึ่งมีความรู ทฤษฎี หรือหลักวิชาท่ี
เกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ และเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีผลงานเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง 
ในแวดวงวิชาการดานน้ันๆ ซึ่งมีลักษณะดังน้ี 
   1. เปนตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาการกําหนด
ตําแหนงขาราชการพลเรือนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
   2. เปนตําแหนงสําหรับงานเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนงานในหนาท่ีหลักของสวน
ราชการ หรือวัตถุประสงคของการจัดต้ังกรมน้ันๆ 
   3. เปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง คือ 
    3.1 ลักษณะงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน ซึ่งตองคิดคน ริเริ่ม 
ทดลอง หรือพัฒนาเกี่ยวกับงานเฉพาะดาน และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติได 
    3.2 ลักษณะงานอนุรักษตามภารกิจของสวนราชการ 
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   4. เปนตําแหนงท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรูในทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับ
งานเฉพาะดาน และเปนผูมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และผลงานที่เปนท่ียอมรับในแวดวง
วิชาการ หรือวงการดานน้ัน 
 
  กลุมของตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะดานน้ี กําหนดเปนตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป 
ตามลักษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน คือ 
  - ตําแหนงในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน กําหนดเปนตําแหนงในระดับ 9-10 
  - ตําแหนงในฐานะผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน กําหนดเปนตําแหนงในระดับ 11 
 
  2. การขอประเมินบุคคล 
   2.1 ใหกรมเจาสังกัดขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวา
ระดับตําแหนงท่ีผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ เมื่อมีตําแหนงวางหรือเปนตําแหนงที่บุคคลน้ัน
ดํารงอยู โดยผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ตามท่ี 
ก.พ.กําหนดไวโดยครบถวน ในกรณีที่ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไมครบถวน ในขณะที่
ขอรับการประเมินก็อาจขอประเมินลวงหนาได แตทั้งนี้ผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวันที่มีคําขอประเมิน 
 
     การขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในขณะท่ียังมีผูอ่ืนดํารงอยูให
กระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
     ก) กรณีที่ ผูดํารงตําแหนงอยู เ ดิมจะตองพนจากราชการไปเพราะ
เกษียณอายุใหขอประเมินลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือน กอนท่ีผูดํารงตําแหนงน้ันจะพนจาก
ราชการ 
     ข) กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมขอลาออกจากราชการ ใหขอประเมิน
ลวงหนาไดไมกอนวันท่ีผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก ไดอนุญาตใหผูดํารงตําแหนงน้ันลาออก
จากราชการ 
     ค) กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลและความจําเปน ซึ่ง ก.พ.จะพิจารณาเปนรายๆ ไป 
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  2.2 การขอประเมินบุคคลในแตละระดับ ใหดําเนินการดังน้ี 
     ก) การขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 6 ระดับ 7 และ
ระดับ 8 ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาสงเรื่องใหคณะกรรมการประเมิน ที่กรมเจาสังกัดแตงต้ังโดย
ความเห็นชอบของ อ.ก.พ.กรม เพ่ือพิจารณา 
     ข) การขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 9 และระดับ 10 
      - ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเสนอเรื่องใหปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณา และมี
หนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
      - ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง 
แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และมีหัวหนา
สวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชามี
หนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
     - ในสังกัดราชบัณฑิตยสถาน ใหนายกราชบัณฑิตยสถานเสนอเรื่องให
รัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
     ค) การขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 11 ใหปลัดกระทรวง
เสนอเรื่องใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
 
  3. หลักเกณฑการประเมินบุคคล 
   การประเมินบุคคลใหดําเนินการ 3 สวน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ดังน้ี 
   3.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ไดแก 
     ก) ขอมูลทั่วไป 
     - ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7) 
     - ประวัติการรับราชการ 
     - ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน 
     - ประสบการณในการทํางาน 
     - อัตราเงินเดือน 
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    ข) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     - คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะ
แตงต้ังตามท่ี ก.พ.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ถามีคุณวุฒิไมตรง จะตองไดรับการ
ยกเวนจาก ก.พ.) 
 - ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการปฏิบัติงานตามท่ี ก.พ.กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 - ระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน
ที่จะแตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ดังน้ี 
 

ระดับ
คุณวุฒิ 

6 7 8 9 10 11 

 
ปริญญาตรี    หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท   หรือเทียบเทา  
ปริญญาเอก   หรือเทียบเทา 

 
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 

 
  ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน 
ที่เริ่มตนจากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล มา
รวมเปนระยะเวลาข้ันตํ่าดังกลาวได 
 
 3.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  ดําเนินการโดยกรมเจาสังกัด โดยให
ผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมิน คือ ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู
ขอรับการประเมินโดยตรง และผูบังคับบัญชาในระดับเหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับ เปนผูประเมิน
คุณลักษณะของผูที่จะรับการประเมิน โดยกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมิน และคะแนนเต็มของ
แตละคุณลักษณะไวเปนการลวงหนา ดังน้ี 
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 - ความรับผิดชอบ 
 - ความคิดริเริ่ม 
 - การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
 - ความประพฤติ 
 - ความสามารถในการส่ือความหมาย 
 - การพัฒนาตนเอง 
 - วิสัยทัศน (ระดับ 9 ข้ึนไปทุกตําแหนง) 
 - คุณลักษณะอ่ืนๆ (ตามความจําเปนของแตละตําแหนง) 
 ทั้งน้ี อาจกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมินตามคุณลักษณะดังกลาวขางตน หรือจะ
กําหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ หรือจะเพ่ิมเติมคุณลักษณะอ่ืนนอกเหนือจากคุณลักษณะดังกลาว
ขางตนก็ได 
 
 3.3 การประเมินผลงาน 
  ก) ผลงานที่จะนํามาประเมิน ไดแก ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานตามปกติ ในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอประเมิน โดยไมจําเปนตองมี
การจัดทําผลงานข้ึนใหม เพ่ือใชในการประเมินโดยเฉพาะ และเปนผลงานท่ีแสดงถึงการใช
ความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ ในงานวิชาการเฉพาะดาน เปนที่ยอมรับในวงการวิชาการ 
หรือวงการดานน้ันๆ 
  ทั้งน้ี ผลงานท่ีจะนํามาประเมินตองแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุงยากซับซอน
ในการดําเนินงาน ประโยชนของผลงาน ความรู ความชํานาญงาน และประสบการณที่
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกลาว โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
   (1) เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึน ในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีตํ่ากวาระดับ
ที่ขอประเมิน ไมเกิน 1 ระดับ เวนแต ก.พ.จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
   (2) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือ
ขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
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   (3) กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวา  
ผูขอรับการประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในสวนใด และเปนสัดสวนเทาใด 
โดยมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย 
   (4) ผลงานที่ไดนํามาใชประเมิน เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงข้ึนแลว จะนํามาเสนอใหประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนอีกไมได 
 
  ข) แนวทางการประเมินผลงาน ใหพิจารณาจาก 
   (1) ผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลสําเร็จของงาน จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือ
ตามท่ี ก.พ.กําหนด กรณีที่ไมอาจกําหนดเปนชิ้นได ก็อาจกําหนดเปนอยางอ่ืนไดตามความ
เหมาะสม รวมทั้งอาจมีการประเมินผลงานดวยวิธีอ่ืนๆ ประกอบดวย เชน การสัมภาษณ เปนตน 
   (2) คุณภาพของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
   (3) ความยุงยากซับซอนของผลงานตําแหนงแตละระดับ 
   (4) ประโยชนของผลงานในการนําไปใชของตําแหนงในแตละระดับ 
   (5) การเผยแพรผลงาน โดยกําหนดใหตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ตองมีการ
เผยแพรผลงานโดยวิธีการตางๆ ยกเวนลักษณะงานของบางตําแหนงท่ีไมอาจเผยแพรได 
   (6) ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน เปนการพิจารณาวาผลงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ผูขอรับการประเมินมีความรู 
ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณในงานน้ันๆ เหมาะสมกับระดับ
ตําแหนงท่ีจะแตงต้ังมากนอยเพียงใด 
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ข. หลักเกณฑเฉพาะสายงานนิติการ ตามท่ีกําหนดโดย อ.ก.พ.ฯ ประเมินบคุคล 
ในการประชมุครั้งท่ี 9/2539 วันท่ี 1 ตุลาคม 2539 

 
 1. ลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบของสายงาน 
 

   ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ทั่วไป) และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะของสายงานนิติการ เปนตําแหนงที่มีหนาท่ีความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังน้ี 
   งานพิจารณา วินิจฉัยปญหากฎหมาย ราง และพิจารณาตรวจรางกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ จัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือ
ดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการและการ 
รองทุกขหรืออุทธรณ การศึกษาวิเคราะหวิจัยเพ่ือปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
 

   เพ่ือประโยชนในการกําหนดระดับความยากงาย และเพ่ือใหสอดคลองกับ
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติในแตละสวนราชการ จึงจําแนกลักษณะงานท่ีปฏิบัติของสายงาน 
นิติการ ออกเปน 5 ลักษณะ คือ 
 

   ลักษณะงานท่ี 1 งานดานนิติการท่ัวไป 
หมายถึง งานทํานิติกรรมและสัญญา ยกราง ปรับปรุงแกไขกฎหมาย สัญญา และระเบียบ งาน
แปลกฎหมายไทยเปนภาษาตางประเทศและงานแปลกฎหมายตางประเทศเปนภาษาไทย 
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ขอบังคับ ติดตามการแกไขกฎหมาย ชี้แจงขอเท็จจริง ขอ
กฎหมาย และใหความเห็นแก ผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ งานพิจารณาอุทธรณ
การปฏิบัติราชการทางปกครอง งานชวยผูพิพากษา หรือพนักงานอัยการในทางวิชาการเกี่ยวกับ
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดี งานพิจารณาสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศ งานรวมราง
กฎหมาย และใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศ งานดําเนินการเกี่ยวกับการ
ขอพระราชทานอภัยโทษ งานตรวจสอบการอนุญาตและติดตามการดําเนินการ ตามกฎหมาย 
งานไกลเกลี่ย ประนีประนอม และระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชน งานรวบรวม
ขอเท็จจริง หรือใหความเห็นเกี่ยวกับขอพิพาทตางๆ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกฎหมาย
หรือคําอธิบายกฎหมาย 
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   ลักษณะงานท่ี 2 งานดานวินัย อุทธรณและรองทุกข 
หมายถึง งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือหาแนวทาง
ในอันท่ีจะเสริมสรางใหขาราชการมีวินัยและจรรยาบรรณ งานตรวจสํานวนการสอบสวน งาน
พิจารณาการรองเรียนของราษฎรท่ีกลาวหาขาราชการกระทําผิดวินัย งานพิจารณาเรื่องรองทุกข
ของขาราชการ งานพิจารณาอุทธรณการลงโทษ งานพิจารณาเรื่องรองทุกขทางปกครอง 
   ลักษณะงานท่ี 3  งานเกี่ยวกับคดี 
หมายถึง งานรวบรวมและพิจารณาหลักฐานและใหความเห็นแกพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดี งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายเฉพาะของสวน
ราชการ งานเรงรัดติดตามหน้ีสิน งานบังคับคดีแพง งานบังคับคดีลมละลาย งานแนะนํา
ระเบียบปฏิบัติและขอกฎหมายเกี่ยวกับการต้ังอนุญาโตตุลาการ งานตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ตรวจสอบประเด็นขอพิพาทท่ีเกี่ยวของกับงานอนุญาโตตุลาการ 
   ลักษณะงานท่ี 4  งานดานคนควาวิจัย 
หมายถึง งานคนควาหาขอมูล ศึกษาวิเคราะห วิจัยตามหลักวิชาการ หรือศึกษาวิเคราะหขอมูล
อยางมีระบบดวยวิธีการเปรียบเทียบ การสังเกตหรือวิธีการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงความรู 
กฎเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติใหม หรือเพ่ือพิสูจนทราบและขยายขอความรูทางวิชาการดาน
กฎหมาย 
   ลักษณะงานท่ี 5 
  ก. งานดานใหคําปรึกษา หมายถึง งานใหความเห็นทางกฎหมาย ใหคําปรึกษา
แนะนํา ตอบขอหารือทางดานกฎหมายของสวนราชการที่ตองใชความรูทางวิชาการกฎหมายใน
ระดับสูง 
  ข. งานท่ีปรึกษากฎหมาย หมายถึง งานใหคําปรึกษาแนะนํา หรือเสนอแนะ
ทางดานกฎหมายเก่ียวกับการวินิจฉัย ตีความ หรือยกราง ปรับปรุงแกไขกฎหมายของสวน
ราชการระดับกรม และกระทรวง ที่ตองใชความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการกฎหมายสูงมากเปนพิเศษ 
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 โดยท่ีงานแตละลักษณะมีคุณภาพหรือความยากงายของงานแตกตางกัน จึงพิจารณา
กําหนดระดับของตําแหนงในแตละลักษณะงาน ดังน้ี 
 

 ตําแหนงสําหรับผูปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ (ประเภททั่วไป) 
 

ลักษณะงาน ระดับตําแหนง มาตรฐานความยากงาย 
1. งานนิติการท่ัวไป 
2. งานวินัย อุทธรณและรองทุกข  
3. งานเกี่ยวกับคดี  
4. งานคนควา วิจัย 
5. งานที่ปรึกษากฎหมาย 

6 - 8 
6 - 8 
6 - 8 
6 - 8 
6 - 8 

ภาคผนวก 2 

 
ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

ลักษณะงาน ระดับตําแหนง มาตรฐานความยากงาย 
1. งานนิติการท่ัวไป 
2. งานวินัย อุทธรณและรองทุกข  
3. งานเกี่ยวกับคดี  
4. งานคนควา วิจัย 
5. งานที่ปรึกษากฎหมาย 

9 - 10 
9 - 10 
9 - 10 
9 - 10 
9 - 10 

ภาคผนวก 2 

 

 2. หลักเกณฑการประเมินบคุคล 
 การประเมินบุคคล เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(ประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหดําเนินการประเมิน 3 สวน คือ 
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตามหลักเกณฑ
ทั่วไปที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กนัยายน 2538 โดย
กําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมดังน้ี 
   2.1 กําหนดแนวทางในการพิจารณาระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนวา
เปนงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับงานในสายงานนิติการ (รายละเอียดภาคผนวก 5) 
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   2.2 ผูขอรับการประเมินจะตองเสนอผลงานท่ีไดมาตรฐาน ตามท่ีกําหนดใน
หลักเกณฑ จํานวน 3 เรื่อง 
   2.3 ผลงานที่นํามาประเมินจะตองมีเอกสารหรือหลักฐานท่ีสามารถแสดงไดวา
เปนผลงานท่ีแทจริงของผูขอรับการประเมิน เชน เอกสารที่เปนตนรางในการจัดทํา หรือ
ตนฉบับที่มีลายมือของผูขอรับการประเมิน เปนตน กรณีที่มีเหตุผลสมควร คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิสาขากฎหมายอาจผอนผันใหเปนการเฉพาะราย ทั้งน้ีจะตองมีการรับรองจาก
ผูบังคับบัญชาระดับสูงของสวนราชการนั้นวาเปนผลงานของผูขอรับการประเมินดวย 
   2.4 กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผูขอรับการประเมินจะตองมี
สวนรวม ในการจัดทําผลงานในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน 
   2.5 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีไดนํามาใชประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนแลว จะนํามาใชประเมินอีกไมได เวนแต ก.พ.จะเห็นสมควรให
นํามาใชประเมินไดอีก ซึ่ง ก.พ.จะพิจารณาเปนกรณีๆ ไป เชน ผลงานท่ีนํามาใชประเมินแลว
นั้น ไดรับการปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงกวาระดับท่ีไดประเมินไปแลวมาก เปนตน โดยผูขอรับ
การประเมินจะตองเสนอผลงานท่ีจัดทําไวเดิมมาประกอบดวย 
   2.6 ผลงานท่ีเกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับงานนิติการ ในหนวยงานน้ันก็อาจนํามา
ประเมินเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม เชน  คําบรรยาย หรือบทความทางวิชาการ เปนตน 
 

 3. การประเมินผลงาน 
    1) จํานวน มาตรฐานและคุณภาพของผลงาน 
   ผลงานที่นํามาประเมินตองเปนผลงานที่ไดมาตรฐาน คือมีความยุงยากซับซอน
และมีคุณภาพสูงถึงระดับตําแหนงที่ขอประเมิน โดยใหสวนราชการสงผลงานของผูขอรับการ
ประเมิน จํานวน 3 เรื่อง 
   อนึ่ง สวนราชการอาจสงผลงานของผูขอรับการประเมินใหพิจารณาเกินกวา 3 เรื่อง ก็ได 
แตตองไมเกิน 4 เรื่อง โดยใหผูขอรับการประเมินจัดลําดับดีเดนของผลงานแตละเรื่องที่สงมาใหประเมินดวย 
ในกรณีนี้ ผูประเมินจะประเมินผลงานตามลําดับเรื่องดีเดนที่ผูขอรับการประเมินจัดมาตามลําดับ 3 เรื่อง เวน
แตผลงาน 3 เรื่องท่ีผูขอรับการประเมินจัดลําดับมานั้นไดคะแนนไมผานการประเมิน ผูประเมินจึงจะนํา
ผลงานเรื่องที่ 4 มาประเมินให ในกรณีนี้ผูประเมินจะตัดผลงานท่ีไดคะแนนนอยที่สุดออก และจะนํา 
คะแนนของผลงานท่ีไดคะแนนสูงจํานวน 3 เรื่องมาหาคาเฉลี่ยตามเกณฑการตัดสิน 
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   การพิจารณาวาผลงานท่ีสงมาใหพิจารณามีระดับความยากงายและคุณภาพของ
ผลงานถึงขนาดที่ควรจะไดรับไวพิจารณาในระดับตําแหนงท่ีขอประเมินหรือไม ผูประเมินจะ
พิจารณาผลงานท่ีเสนอมาวามีความยากงายและมีคุณภาพของผลงานอยูในระดับท่ีจะแตงต้ังใหผู
นั้นดํารงตําแหนงไดหรือไม โดยจะพิจารณาเทียบเคียงกับการกําหนดระดับตําแหนงตามมาตรา 
39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535ประกอบกับมาตรฐานความยาก
งายของผลงานที่นํามาประเมินตามภาคผนวก 2 
   2) การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
   หมายถึง การเผยแพรผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานดานกฎหมายของผูขอรับ
การประเมิน ไมวาจะเปนผลงานท่ีนํามาประเมินหรือไม โดยพิจารณาถึงประโยชนที่บุคคลภายนอก
ไดรับจากผลงานที่เผยแพรนั้น และคุณภาพของผลงานที่นําไปเผยแพร ประกอบกับลักษณะ และ
วิธีการของการเผยแพร 
   การขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ 9 ข้ึนไป จะตองเสนอ
ผลงานเผยแพรอยางนอย 1 เรื่อง 
   ตัวบทกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ ที่จะนํามาประเมินเปนผลงาน
เผยแพรนั้น จะตองมีการเรียบเรียงเปนคําอธิบายประกอบ 
   3) ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 
   หมายถึง  ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงท่ีขอประเมิน  เชน  ความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญงานและประสบการณจากการที่ไดปฏิบัติงานทาง
กฎหมายในแตละดาน ต้ังแตเริ่มรับราชการมา 
 

 4. การกําหนดคะแนน 
   โดยปกติ ถาคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขากฎหมายมิไดกําหนดเปนอยางอ่ืน
การกําหนดคะแนนในแตละองคประกอบ จะเปนดังน้ี 
   (1) ตําแหนงต้ังแตระดับ 9 ขึ้นไป 
   กําหนดคะแนนสําหรับมาตรฐานของผลงาน 40 คะแนน คุณภาพของผลงาน 30 
คะแนน สําหรับการเผยแพรผลงาน 20 คะแนน และความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 10 คะแนน 
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   (2) ตําแหนงต้ังแตระดับ 8 ลงมา 
   กําหนดคะแนนสําหรับมาตรฐานของผลงาน 50 คะแนน คุณภาพของผลงาน 40 
คะแนน และความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 10 คะแนน 
   ในกรณีที่ผูขอรับการประเมินสําหรับตําแหนงต้ังแตระดับ 8 ลงมา ไดขอใหมีการ
ประเมินสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการดวย ใหกรรมการผูประเมินทําการประเมินการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการรวมกับการประเมินความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 
 

 5. เกณฑการตัดสิน 
   การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลใหผานการประเมินได ผูขอรับการประเมินจะตอง
ไดคะแนนผลงานเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 60 และไดคะแนนรวมในทุกขอไมนอยกวารอยละ 60 

 

การพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน 
 

 1. การประเมินผลงาน 
   1) ในการประเมินผลงานใหผูประเมินทําการประเมินผลงานแตละงานตามลําดับ
ดีเดนท่ีผูขอรับการประเมินจัดไว 
   2) ผูประเมินกรอกคะแนนในแบบประเมินผลงาน ตามภาคผนวก 4 
 

2. เกณฑการตัดสิน 
 

   คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย มีหลักเกณฑในการวินิจฉัยดังน้ี 
   ขอ 1  ในกรณีที่ผลงานของผูขอรับการประเมิน ไดคะแนนประเมินผลงาน จากผู
ประเมินแตละทานไมตํ่ากวารอยละ 60 และไดคะแนน ทุกขอจากผูประเมินแตละทานไมตํ่ากวา
รอยละ 60 ดวย ใหถือวาผานการประเมิน 
   ถาคะแนนรวมของผูประเมินต้ังแต 1 ทานข้ึนไป ตํ่ากวารอยละ 60 ก็ใหพิจารณา
หาคะแนนเฉลี่ยตามขอ 2 
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   ขอ 2  ในกรณีที่ผลงานของผูขอรับการประเมิน ไดคะแนนการประเมินผลงาน
ไมตํ่ากวารอยละ 60 จากผูประเมิน ต้ังแตครึ่งหน่ึงข้ึนไป ใหนําคะแนนการประเมินผลงานของ
ทุกทานรวมกันแลวหาคะแนนเฉลี่ย ถาไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 60 ก็ใหนําไปรวมกับ
คะแนนเฉลี่ยของความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง และการเผยแพรผลงานทางวิชาการ (ถามี) 
ถาไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 60 ก็ใหถือวาผานการประเมินโดยเฉลี่ยคะแนน 
   ขอ 3  ในกรณีที่ผลงานของผูขอรับการประเมิน ไดคะแนนประเมินผลงานไมตํ่า
กวารอยละ 60 จากผูประเมินไมถึงครึ่งหนึ่ง ใหถือวาไมผานการประเมิน 
   ขอ 4  ในกรณีที่มีปญหาใหเสนอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย
พิจารณากรณีที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขากฎหมายมีความเห็นไมตรงกับการใหคะแนน
ของผูขอประเมิน ใหแกไขคะแนนใหเปนไปตามเสียงขางมากของกรรมการท่ีมาประชุม หากมี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
ตารางแสดงระดับตําแหนงในสายงานนิติการ 

ในแตละลักษณะงาน



ตารางแสดงระดับตําแหนงในสายงานนิติการ 
ในแตละลักษณะงาน 

1.ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ความยากงาย
ของงาน 

ระดับ
ตําแหนง 

ลักษณะ 
งานท่ี 1 
งานนิติการ
ท่ัวไป 

ลักษณะ 
งานท่ี 2  
งานวินยั
อุทธรณและ
รองทุกข 

ลักษณะ 
งานท่ี 3 งาน
เกี่ยวกับ 
คดี 

 

ลักษณะ 
งานท่ี 4  
งาน

คนควาวจิัย 

ลักษณะ 
งานท่ี 5  
งาน 
ท่ีปรึกษา
กฎหมาย 

สูงมากเปน
พิเศษสลับ 
ซับซอนมาก 

11      

สูงมากเปน
พิเศษและ
สลับซับซอน 

10      

สูงมากเปน
พิเศษ 

9      

 

2.ตําแหนงสําหรับผูปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ (ประเภททั่วไป) 
ความยากงาย
ของงาน 

ระดับ
ตําแหนง 

ลักษณะ 
งานท่ี 1 
งานนิติการ
ท่ัวไป 

ลักษณะ 
งานท่ี 2  
งานวินยั
อุทธรณ 
และรองทุกข 

ลักษณะ 
งานท่ี 3 งาน
เกี่ยวกับ 
คดี 

 

ลักษณะ 
งานท่ี 4  
งาคนควา 
วิจัย 

ลักษณะ 
งานท่ี 5  
งานให 
คําปรึกษา 

สูงมาก 
 

8      

สูง 
 

7      

คอนขางสูง 
 

6      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
มาตรฐานความยากงายและคุณภาพของผลงาน 

ที่นํามาประเมิน 
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ช่ือตําแหนง มาตรฐานความ 
ยากงายของงาน การประเมินผลงานทางวิชาการ 

 
นิติกร 6 
 

 
คอนขางสูง 
 

ใหประเมินใน 3 ขอ 
1. มาตรฐานของผลงาน 
 มีผลงานทางกฎหมาย ตามลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงต้ังท่ี  อ.ก.พ.ฯ หรือคณะกรรมการฯ 
ประเมินแลว เห็นวาเปนผลงานท่ีมีมาตรฐานของงานคอนขางสูง 
2. คุณภาพของผลงาน 
 ผลงานท่ีเสนอใหประเมินมีคุณภาพเชื่อถือไดอยูในระดับท่ีผาน
การประเมินโดยเปนประโยชนหรือจะเปนประโยชนตอทางราชการ 
3. ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 
 มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญงานและ
ประสบการณทางกฎหมาย 
หมายเหตุ 
 ในกรณีท่ีผูขอรับการประเมินขอใหประเมินการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการดวยแลว ใหกรรมการประเมินนําไปประเมินรวมกับการ
ประเมินความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง การเผยแพรผลงานทาง
วิชาการที่จะนํามาประเมินไดน้ัน ตองมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปนี้ 
ก. เขียนบทความทางกฎหมายดานใดดานหนึ่งลงพิมพในเอกสาร 
วารสาร หรือขาวสารทางวิชาการท่ีมีการเผยแพรโดยท่ัวไป หรือ 
ข. เขียนเอกสารทางวิชาการทางกฎหมายดานใดดานหนึ่ง พิมพ
เปนรูปเลมท่ีใชเปนเอกสารอางอิงได หรือ 
ค. เผยแพรบทความไมวาโดยวิธีใดซึ่งผลงานวิชาการทางกฎหมาย
ดานใดดานหน่ึงท่ีจะเปนประโยชนหรือเก้ือกูลตองานในหนาท่ี 
 การเผยแพรผลงานทางวิชาการดังกลาว ตองเปนผลงานท่ี อ.ก.พ.ฯ 
หรือคณะกรรมการฯ พิจารณาวามีคุณภาพคอนขางสูงและเปน
ประโยชนตอทางราชการได มากพอสมควร 
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ช่ือตําแหนง มาตรฐานความ 
ยากงายของงาน การประเมินผลงานทางวิชาการ 

 
นิติกร 7 
 

 
สูง 

ใหประเมินใน 3 ขอ 
1. มาตรฐานของผลงาน 
 มีผลงานทางกฎหมายตามลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงต้ัง ท่ี  อ.ก.พ.ฯ หรือคณะกรรมการฯ 
ประเมินแลว เห็นวาเปนผลงานท่ีมีมาตรฐานของงานสูง 
2. คุณภาพของผลงาน 
 ผลงานท่ีเสนอใหประเมินมีคุณภาพดีอยูในระดับท่ีผานการ
ประเมิน โดยเปนประโยชนหรือจะเปนประโยชนตอทางราชการ 
3. ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 
 มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญงานและ
ประสบการณทางกฎหมายคอนขางสูง 
หมายเหตุ 
 ในกรณีท่ีผูขอรับการประเมินขอใหประเมินการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการดวยแลว ใหกรรมการประเมินนําไปประเมินรวมกับการ
ประเมินความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง การเผยแพรผลงานทาง
วิชาการที่จะนํามาประเมินไดน้ัน ตองมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปนี้ 
ก. เขียนบทความทางกฎหมายดานใดดานหน่ึง ลงพิมพในเอกสาร 
วารสาร หรือขาวสารทางวิชาการท่ีมีการเผยแพรโดยท่ัวไป หรือ 
ข. เขียนเอกสารทางวิชาการดานใดดานหนึ่ง พิมพเปนรูปเลมท่ีใช
เปนเอกสารอางอิงได หรือ 
ค. เผยแพรบทความไมวาโดยวิธีใด ซึ่งผลงานทางวิชาการทางกฎหมาย
ดานใดดานหน่ึง ท่ีจะเปนประโยชนหรือเก้ือกูลตองานในหนาท่ี 
 การเผยแพรผลงานทางวิชาการดังกลาว ตองเปนผลงานท่ี อ.ก.พ.ฯ 
หรือคณะกรรมการฯ พิจารณาวามีคุณภาพสูงและเปนประโยชนตอ
ทางราชการไดมาก 
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ชื่อตําแหนง มาตรฐานความ 
ยากงายของงาน การประเมินผลงานทางวิชาการ 

 
นิติกร 8 
 

 
สูงมาก 

ใหประเมินใน 3 ขอ 
1. มาตรฐานของผลงาน 
 มีผลงานทางกฎหมาย ตามลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงต้ังท่ี อ.ก.พ. หรือคณะกรรมการฯ 
ประเมินแลว เห็นวาเปนผลงานท่ีมีมาตรฐานของงานและสูงมาก 
2. คุณภาพของผลงาน 
 ผลงานท่ีเสนอใหประเมินมีคุณภาพดีมากอยูในระดับท่ีผานการ
ประเมิน โดยเปนประโยชนหรือจะเปนประโยชนตอทางราชการ 
3. ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 
 มีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความชํานาญงานและ
ประสบการณทางกฎหมายสูงมาก 
หมายเหตุ 
 ในกรณีท่ี ผูขอรับการประเมินขอใหประเมินการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการดวยแลว ใหกรรมการประเมินนําไปประเมินรวมกับการประเมิน
ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง การเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีจะ
นํามาประเมินไดนั้น ตองมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ 
ก. เขียนบทความทางกฎหมายดานใดดานหนึ่ง ลงพิมพในเอกสาร 
วารสาร หรือขาวสารทางวิชาการที่มีการเผยแพรโดยท่ัวไป หรือ 
ข. เขียนเอกสารวิชาการทางกฎหมายดานใดดานหนึ่ง พิมพเปน
รูปเลมท่ีใชเปนเอกสารอางอิงได หรือ 
ค. เผยแพรบทความไมวาโดยวิธีใดซ่ึงผลงานทางกฎหมายดานใด
ดานหนึ่ง ท่ีจะเปนประโยชนหรือเกื้อกูลตองานในหนาท่ี 
 การเผยแพรผลงานทางวิชาการดังกลาว ตองเปนผลงานท่ี 
อ.ก.พ.ฯ หรือคณะกรรมการฯ พิจารณาวามีคุณภาพสูงมาก และ
เปนประโยชนตอทางราชการไดเปนอยางมาก 
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ช่ือตําแหนง มาตรฐานความ 
ยากงายของงาน การประเมินผลงานทางวิชาการ 

 
นิติกร 9 
 

 
สูงมากเปนพิเศษ 

ใหประเมินใน 4 ขอ 
1. มาตรฐานของผลงาน 
 มีผลงานทางกฎหมาย ตามลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงต้ัง ท่ี  อ.ก.พ.ฯ หรือคณะกรรมการฯ 
ประเมินแลว เห็นว าเปนผลงานท่ีมีมาตรฐานของงานสูงมาก
เปนพิเศษ 
2. คุณภาพของผลงาน 
 ผลงานท่ีเสนอใหประเมินมีคุณภาพดีเดนอยูในระดับท่ีผานการ
ประเมิน โดยเปนประโยชนหรือจะเปนประโยชนตอทางราชการ 
3. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
ก. เขียนบทความทางกฎหมายดานใดดานหน่ึง ลงพิมพในเอกสาร 
วารสาร หรือขาวสารทางวิชาการท่ีมีการเผยแพรโดยท่ัวไป หรือ 
ข. เขียนเอกสารวิชาการทางกฎหมายดานใดดานหน่ึง พิมพเปน
รูปเลมท่ีใชเปนเอกสารอางอิงได หรือ 
ค. เผยแพรบทความไมว าโดยวิธีใดซึ่ งผลงานทางวิชาการทาง
กฎหมายดานใดดานหน่ึง ท่ีจะเปนประโยชนหรือเก้ือกูลตองานใน
หนาท่ี 
 การเผยแพรผลงานทางวิชาการดังกลาว ตองเปนผลงานท่ี อ.ก.พ.ฯ 
หรือคณะกรรมการฯ พิจารณาว ามีคุณภาพสูงมากเปนพิ เศษ 
และเปนประโยชนตอทางราชการไดมากเปนพิเศษ 
4. ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 
 มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญงาน และ
ประสบการณทางกฎหมายสูงมากเปนพิเศษ 
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ช่ือตําแหนง มาตรฐานความ 
ยากงายของงาน การประเมินผลงานทางวิชาการ 

 
นิติกร 10 
 

 
สูงมากเปนพิเศษ 
และสลับซับซอน 

ใหประเมินใน 4 ขอ 
1. มาตรฐานของผลงาน 
 มีผลงานทางกฎหมาย ตามลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงต้ัง ท่ี อ.ก.พ.ฯ หรือ คณะกรรมการประเมิน
แลว เห็นวาเปนผลงานท่ีมีมาตรฐานของงานสูงมากเปนพิเศษและ
สลับซับซอน 
2. คุณภาพของผลงาน 
 ผลงานที่เสนอใหประเมินมีคุณภาพดีเดนเปนพิเศษ อยูในระดับ
ท่ีผานการประเมิน โดยเปนประโยชนหรือจะเปนประโยชนตอทาง
ราชการ 
3. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
ก. เขียนบทความทางกฎหมายดานใดดานหน่ึง ลงพิมพในเอกสาร 
วารสาร หรือขาวสารทางวิชาการท่ีมีการเผยแพรโดยท่ัวไป หรือ 
ข. เขียนเอกสารทางวิชาการดานใดดานหน่ึง พิมพ เปนรูปเลม
ท่ีใชเปนเอกสารอางอิงได หรือ 
ค. เผยแพรบทความไมว าโดยวิธีใดซึ่ งผลงานทางวิชาการทาง
กฎหมายดานใดดานหน่ึง ท่ีจะเปนประโยชนหรือเก้ือกูลตองานใน
หนาท่ี 
 การเผยแพรผลงานทางวิชาการดังกลาว ตองเปนผลงานท่ี อ.ก.พ.ฯ 
หรือคณะกรรมการฯ พิจารณาวามีคุณภาพดีเดนเปนพิเศษ และเปน
ประโยชนตอทางราชการไดอยางดีเย่ียม 
4. ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 
 มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญงาน 
และประสบการณทางกฎหมายดีเย่ียม 
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ช่ือตําแหนง มาตรฐานความ 
ยากงายของงาน การประเมินผลงานทางวิชาการ 

 
นิติกร 11 
 

 
สูงมากเปนพิเศษ 
และสลับซับซอน 
มาก 

ใหประเมินใน 4 ขอ 
1. มาตรฐานของผลงาน 
 มีผลงานทางกฎหมาย ตามลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงต้ัง ท่ี  อ.ก.พ.ฯ หรือคณะกรรมการฯ 
ประเมินแลว เห็นวาเปนผลงานท่ีมีมาตรฐานของงานและสูงมาก
เปนพิเศษและสลับซับซอนมาก 
2. คุณภาพของผลงาน 
 ผลงานท่ีเสนอใหประเมินมีคุณภาพดีเลิศอยูในระดับท่ีผาน
การประเมิน โดยเปนประโยชนหรือจะเปนประโยชนตอทาง
ราชการ 
3. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
ก. เขียนบทความทางกฎหมายดานใดดานหน่ึง ลงพิมพในเอกสาร 
วารสาร หรือขาวสารทางวิชาการท่ีมีการเผยแพรโดยท่ัวไป หรือ 
ข. เขียนเอกสารทางวิชาการดานใดดานหนึ่ง พิมพเปนรูปเลมท่ีใช
เปนเอกสารอางอิงได หรือ 
ค. เผยแพรบทความไมว าโดยวิธีใดซึ่ งผลงานทางวิชาการทาง
กฎหมายดานใดดานหน่ึง ท่ีจะเปนประโยชนหรือเก้ือกูลตองานใน
หนาท่ี 
 การเผยแพรผลงานทางวิชาการดังกลาว ตองเปนผลงานท่ี อ.ก.พ.ฯ 
หรือคณะกรรมการฯ พิจารณาวามีคุณภาพดีเลิศ และเปนประโยชนตอ
ทางราชการได  อยางดีเลิศ 
4. ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 
 มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญงาน 
และประสบการณทางกฎหมายอยางดีเลิศ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
แบบคําขอประเมิน 



 
การดําเนินการเกี่ยวกับการขอประเมนิบุคคล 

 
 การประเมินผลงานของบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ (ประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ในสายงานนิติการน้ัน 
สวนราชการ ผูขอรับการประเมินและผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการดังน้ี 
 
 1. จัดทําคําขอประเมินบุคคลตามแบบที่กําหนด โดยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 
0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 
 2. จัดทํารายละเอียดการเสนอผลงาน ตามแบบท่ีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขา
กฎหมายกําหนด 
 
 ทั้งน้ี การจัดทํารายละเอียดดังกลาว ใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว 
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คําอธิบาย 

แบบคําขอประเมินบุคคล 
เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ประเภททั่วไป) 
และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี สร 0708.4/ว 16  

ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 
 

- - - - - - - - - - - 
 
 แบบคําขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบั ติงานท่ีมี
ประสบการณ (ประเภทท่ัวไป) และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะแนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ 
นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 เปนการแสดงขอเท็จจริงที่สวนราชการ ผูขอรับการ
ประเมินและผูบังคับบัญชาเปนผูกรอกโดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
 
 1. เอกสารหมายเลข 1  แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล ผูขอรับการประเมินเปนผูกรอก 
  ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล หัวหนาหนวยงานการเจาหนาท่ี หรือ

ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนผูตรวจสอบ 
 
 2. เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
  ผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมิน เปนผูประเมินตามหลักเกณฑที่ ก.พ.กําหนด 
 
 3. เอกสารหมายเลข 3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
  ตอนท่ี 1 หนาท่ีความรับผิดชอบ ผูขอรับการประเมินเปนผูกรอก 
  ตอนท่ี 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน ผูขอรับการประเมินเปนผูกรอก 
  ตอนท่ี 3 การรับรองผลงาน ผูขอรับการประเมินเปนผูกรอก โดยมีผูบังคับบัญชา

และผูรวมจัดทําผลงานเปนผูลงนามรับรอง 
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เอกสารหมายเลข 1 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 
 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 
 1. ช่ือ (ผูขอรับการประเมิน)...............................................................................................................  
 2. ตําแหนง (ปจจุบัน) ............................................................................ตําแหนงเลขที่.....................  
  งาน/ฝาย/กลุม.................................................................................................................................  
  กอง/ศูนย/สวน/สํานัก ................................................กรม............................................................  
  ดํารงตําแหนงน้ีเม่ือ........................................................................................................................  
  อัตราเงินเดือนปจจุบัน .............บาท  อัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่แลว ........................บาท 
 3. ขอประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง .......................ดาน .....................ตําแหนงเลขที่.............  
  งาน/ฝาย/กลุม.................................................................................................................................  
  กอง/ศูนย/สวน/สํานัก ..............................................กรม ..............................................................  
 4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7)  
  เกิดวันที่ ........... เดือน ...........................พ.ศ.................อายุราชการ ...........ป ......................เดือน 
 5. ประวัติการศึกษา 
 คุณวุฒิและวิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน 
 (ปริญญา/ประกาศนียบัตร) ...........  ............................... .................................  
 ......................................................  ............................... .................................  
 ......................................................  ............................... .................................  
 ......................................................  ............................... .................................  
 6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ถามี)  (ช่ือใบอนุญาต ....................................................................... ) 
  วันออกใบอนุญาต ................................ วันหมดอายุ.....................................................................  
 7. ประวัติการรับราชการ (จากเร่ิมรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงในระดับสูงข้ึนแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตางๆ) 
 วันเดือนป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 
 .................... ..........................................  .................  .................................  
 .................... ..........................................  .................  .................................  
 .................... ..........................................  .................  .................................  
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 ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 
 ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
 ........... ..................  .........................................  .......................................... 
 ........... ..................  .........................................  .......................................... 
 ........... ..................  .........................................  .......................................... 
 9. ประสบการณในการปฏบิัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจากขอ 7 

เชน  เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ 
เปนตน) 

  .....................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................  
 - ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมน้ีถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 (ลงชื่อ) ......................................(ผูขอรับการประเมิน) 
            ( ........................................) 
                   (วันที่) ��../���../ ............  

 
 หมายเหตุ ขอ 1-9 ใหผูขอรับการประเมินเปนผูกรอกขอมูล และหนวยงานการเจาหนาท่ี

เปนผูตรวจสอบความถูกตอง 
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 ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 1. คุณวุฒิการศึกษา 
  ( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ( ) ไมตรง แต ก.พ.ยกเวนตามมาตรา 56 
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว) 
  ( ) ตรงตามท่ีกําหนด (ใบอนุญาต ......................................) ( )  ไมตรงตามท่ีกําหนด 
 3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
  ( ) ครบตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
  ( ) ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันท่ี  
 4. ระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง  
  (ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

หรือเกื้อกูลดวย) 
  ( ) ตรงตามท่ี ก.พ.กําหนด 
  ( ) ไมตรง 
  ( ) สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 
  ( ) ............................................. 
 5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าของตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง) 
  ( ) ตํ่ากวาข้ันตํ่าไมเกิน 2 ช้ัน ( ) เทากับข้ันตํ่า ( ) สูงกวาข้ันตํ่า 
  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
  ( ) อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 
  ( ) อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงานเปน 

ผูพิจารณาในเร่ืองระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนง 
  ( ) ไมอยูในหลักเกณฑ (ระบุเหตุผล ) 
 
 (ลงช่ือ) ......................................................... (ผูตรวจสอบ) 
 ( ................................................. ) 

(ตําแหนง) หัวหนาหนวยงานการเจาหนาท่ี/ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี 
 (วันท่ี) ......... / ................... / .........  
หมายเหตุ ใหจัดสงแบบแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคลจํานวน 8 ชุด สําหรับการ 

ประเมินทุกระดับ 
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เอกสารหมายเลข 2 
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ชื่อผูขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง..................................... ดาน............................................  
 

ตอนท่ี 1  รายการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ 
1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ี
เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 

- ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและ
ความผิดพลาด 

- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดีย่ิงขึ้นและหรือแกไข
ปญหา หรือขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น เชน  งานใดที่สําเร็จและ
ไดรับผลดีแลวก็พยายามปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้นไปอีกเรื่อย  ๆ
หรืองานใดท่ีพบวามีปญหา หรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไข
ไมละเลยหรือปลอยท้ิงไวจนเกิดปญหาเชนน้ันซ้ํา  ๆอีก 

2. ความคิดริเริ่ม  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
- คิดคนระบบ  แนวทาง  วิธี ดํ า เ นินการใหมๆ  เ พ่ือ
ประสิทธิผลของงาน 

- แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล
และสามารถปฏิบัติได 

- แสวงหาความรูใหมๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสาย
วิชา/งานของตน 

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ และกาวหนาอยูตลอดเวลา 

- สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 
- มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่ง
เราภายนอก 

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

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

.......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................... 
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ตอนท่ี 1  รายการประเมนิ (ตอ) คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ 

3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจาก
พฤติกรรม เชน 

- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใดๆ 
- วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 
- เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 
- ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใช
ความรูสึกของตนเอง) 

4. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- รักษาวินัย 
- ใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน 
- ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวย จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน 

5. ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจาก
พฤติกรรม  เชน 

- สื่อสารกับบุคคลตางๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
ผูรับบริการ และผูท่ีเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตอง
ตรงกัน 

- ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจได
อยางชัดเจน โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน  
- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหมๆ หรือสิ่งท่ีเปน
ความกาวหนาทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 

- สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหมๆ 
ตลอดเวลา 

- นําความรูและวิทยาการใหมๆ มาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

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

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

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

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

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

.......................... 
 
 
 
 
.......................... 
 
 
 
 
 
.......................... 
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ตอนท่ี 1  รายการประเมนิ (ตอ) คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ 
7. วิสัยทัศน  (Vision � เปนคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับ
ตําแหนงต้ังแตระดับ 9 ข้ึนไป) พิจารณาจากพฤติกรรม 
เชน 

- คาดการณหรือพยากรณสถานการณขางหนา อยางมี
หลักการและเหตุผล 

- กําหนดกลยุทธและวางแผนดําเนินการเพื่อรองรับส่ิงท่ี
คาดวาจะเกิดข้ึน ทั้งดานท่ีเปนผลโดยตรงหรือ
ผลกระทบ 

8. คุณลักษณะอื่น ๆ 
 ........................................................................................
 ........................................................................................
 ........................................................................................
 ........................................................................................
 ........................................................................................
 ........................................................................................
 ........................................................................................
 ........................................................................................
   

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

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

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

รวม 100  
 
หมายเหตุ ผูบังคับบัญชาสามารถกําหนดคุณลักษณะท้ังหมดขางตนเพ่ือใชในการประเมิน

หรือจะกําหนดบางคุณลักษณะ หรอืจะเพ่ิมเติมคุณลักษณะใดๆ นอกเหนือจากท่ี
กําหนดขางตนได และใหกําหนดคะแนนเต็มของแตละคุณลักษณะไดดวย 
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 ตอนท่ี 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 
ความเหน็ของผูประเมิน 
 ( ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ 60) 
 ( ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 
   (ระบุเหตุผล) .................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 
 (ลงช่ือผูประเมิน) .....................................  
  ( ................................. ) 
 (ตําแหนง) ...................................  
 (วันท่ี) ......... / ............. / .........  
 
ความเหน็ของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
 ( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
 ( ) มีความเหน็แตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี้ ................................................. 
 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 
 (ลงช่ือผูประเมิน) .....................................  
  ( ................................. ) 
 (ตําแหนง) ...................................  
 (วันท่ี) ......... / ............. / .........  

 
หมายเหตุ กรณีท่ีผูบังคับบัญชาท้ัง 2 ระดับเห็นควรใหผานการประเมิน ใหนําเสนอผลงาน 

เพื่อขอรับการประเมินได 
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ความเห็นของผูมีอํานาจตามมาตรา 52 (กรณีที่ความเห็นของผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับ

แตกตางกัน) 
 ( ) ผานการประเมิน (ระบุเหตุผล).....................................................................................
   ....................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................
 ( ) ไมผานการประเมิน (ระบุเหตุผล) ................................................................................
   ....................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................
 
 (ลงชื่อผูประเมิน) ................................ 
  ( ............................. ) 
 (ตําแหนง) ..............................  
 (วันที่)��/���./��  
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เอกสารหมายเลข 3 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 

 
ชื่อ .................................................................................................................................................  
ขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง............................................ ดาน.....................................  
 

 ตอนท่ี 1 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน ..........................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 
2. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง (ตามท่ี ก.พ.กําหนด) (ถาตําแหนง
ที่จะแตงต้ังเปนตําแหนงเดียวกับตําแหนงท่ีดํารงอยูในปจจุบัน ใหระบุ  �เชนเดียวกับ 
ขอ 1�) 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 
 



 12

 
 ตอนท่ี 2  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน (เรียงลําดับความดีเดนหรือความสําคัญ) 

สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีท่ีเปนผลงานรวมกนัหลายคน ลําดับ
ท่ี 

ผลการปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จ
ของงาน (ป พ.ศ.ท่ีดําเนินการ) ข้ันตอนใน

การดําเนิน 
การ 
 

ลักษณะท่ี
แสดงถึง
ความยุงยาก
ของงาน 

จํานวน 
ผูรวม
ดําเนิน 
การ 

สัดสวนหรือ
ลักษณะงาน
ของผลงานท่ี
ตนปฏิบัติ 

ระบุรายละเอียด
ของผลงาน
เฉพาะสวนท่ี 
ตนปฏิบัติ 

กา
ไป
/อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

หมายเหตุ 
1. ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเสนอเพ่ือประเมินมีจํานวนไมเกิน 3 ช้ิน หรือตามท่ีจะ
กําหนดในสายงานนั้นๆ 

2. ใหจัดสงแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน จํานวน 8 ชุด สําหรับการประเมินทุกระดับ 
3. กรณีท่ีมีผลงานท่ีสงประเมินในรูปรายงาน เอกสารอางอิง หรือหลักฐานในการปฏิบัติงาน
นั้น หรือในลักษณะอ่ืนใหแนบมาดวย จํานวน 5 ชุด 

4. การเผยแพรผลงาน หมายถึง การนําผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานตางๆ ซ่ึงไดรวบรวม
จัดพิมพเปนเอกสารวิชาการ หรือบทความ หรือจัดพิมพเปนรูปเลม โดยไดนําไปเผยแพรให
ผูอ่ืนทราบ (พรอมกับระบุแหลงท่ีเผยแพร และปท่ีเผยแพร) และในบางสายงาน ก.พ. อาจ
กําหนดใหมีการเผยแพรผลงานในระดับตํ่ากวาระดับ 8 ลงมาได 
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 ตอนท่ี 3 การรับรองผลงาน 
 

 1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 
  ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
 (ลงชื่อ) .......................................  
 ( ......................................) 
 (ตําแหนง) .......................................  
 (วันที่) ......./ ................/ ...........  
 

 2. คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน (กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน) 
  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของ ................................................
  ที่เสนอไวขางตน ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
 

 (ลงชื่อ) .......................................  
 ( ......................................) 
 (ตําแหนง) .......................................  
 (วันที่) ......./ ................/ ...........  
 
 (ลงชื่อ) .......................................  
 ( ......................................) 
 (ตําแหนง) .......................................  
 (วันที่) ......./ ................/ ...........  
 

 (ลงชื่อ) .......................................  
 ( ......................................) 
 (ตําแหนง) .......................................  
 (วันที่) ......./ ................/ ...........  
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3. คํารับรองของผูบังคับบัญชา  (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 
  ไดตรวจสอบผลงานของ ............................................................................................................... 
 ท่ีเสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
  ความเห็นอื่นๆ (ถามี) ..................................................................................................................... 

 (ลงชื่อ) ..........................................  
 ( ........................................ ) 
 (ตําแหนง) ..........................................  
 (วันท่ี)............................................   

 4. คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  (ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป) 
 ...........................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................... 

 (ลงชื่อ) ..........................................  
 ( ........................................ ) 
 (ตําแหนง) ..........................................  
 (วันท่ี)............................................  

 5. คํารับรองของปลัดกระทรวง  (กรณีขอประเมินระดับ 9 ขึ้นไป) 
 ...........................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................

 (ลงชื่อ) ..........................................  
 ( ........................................ ) 
 (ตําแหนง) ..........................................  
 (วันท่ี)............................................  

 
หมายเหตุ  : 1) กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน  ผูรวมจัดทําผลงานทุกคนจะตองลงช่ือในคํารับรอง และ

เม่ือไดลงช่ือรับรองและสงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินแลวจะเปล่ียนแปลงแกไขไมได 
 2) หากพิสูจนไดวาผูมีผลงานรวมรายใดไดใหคํารับรองท่ีไมถูกตองตามความเปนจริง  โดยมี

เจตนาชวยเหลือผูขอประเมินผูนั้น ผูขอประเมินอาจถูกลงโทษทางวินัยตามควรแกกรณี 
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สวนท่ี 1 

คําอธิบาย 
แบบคําขอประเมิน  (สวนท่ี 1) 

(สวนราชการเปนผูกรอก) 
 
 แบบคําขอประเมิน (สวนท่ี 1) เปนการแสดงจํานวนผลงานของผูขอรับการประเมิน
ทั้งหมดท่ีสวนราชการเจาสังกัดสงใหประเมิน และผลงานท่ีแยกตามลักษณะงานของสายงาน 
นิติการตามความเห็นของหัวหนาสวนราชการ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 จํานวนผลงานที่ขอใหประเมิน หมายถึงจํานวนผลงานของผูขอรับการประเมิน 
ซึ่งจะตองเปนผลงานท่ีมีลักษณะงานตรงตามแบบบรรยาย ลักษณะงาน Job Description ของ
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ประเภทท่ัวไป) หรือตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสายงานนิติการท่ี ก.พ.กําหนด 
 ตอนท่ี 2  ผลงานท่ีสวนราชการสงใหประเมิน (แยกตามลักษณะงาน) ใหสวนราชการ
เจาสังกัดแยกผลงานดังกลาวออกตามลักษณะงาน โดยใหระบุชื่อเรื่องหรือชื่อแฟมของผลงาน
ของผูขอรับการประเมิน ลงในแบบโดยแยกระบุตามหัวขอของลักษณะงานของตําแหนงสําหรับ
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ประเภทท่ัวไป) หรือตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ในสายงาน
นิติการตามท่ี ก.พ.กําหนดไว ซึ่งจะระบุสายงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะก็
ไดแลวแตลักษณะความเปนจริงของงานน้ันๆ 

ในการระบุผลงานในแตละลักษณะงาน ใหสวนราชการระบุตามลําดับความสําคัญของ
ผลงานตามความเห็นของหัวหนาสวนราชการจากสําคัญมากลดหลั่นลงไป 
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แบบคําขอประเมิน  (สวนท่ี 1) 

(สวนราชการเปนผูกรอก) 
 

ตอนท่ี 1 จํานวนผลงานท่ีขอใหประเมิน 
 (1) จํานวนทั้งส้ิน����.งาน 
  (2) แยกตามลักษณะงาน 
   - ลักษณะงานท่ี 1 จํานวน .........งาน 
   - ลักษณะงานท่ี 2 จํานวน .........งาน 
   - ลักษณะงานท่ี 3 จํานวน .........งาน 
   - ลักษณะงานท่ี 4 จํานวน .........งาน 
   - ลักษณะงานท่ี 5 จํานวน .........งาน 
 
 
 ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีสวนราชการสงใหประเมิน  (แยกตามลักษณะงาน) 
 ลักษณะงานท่ี 1 มีดังตอไปนี้ 
    งานที่ 1.1 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.2 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.3 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.4 ชื่อเรื่อง ..............................  

 

        รวม ............  งาน 
  ลักษณะงานท่ี 2 มีดังตอไปนี้ 
    งานที่ 1.1 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.2 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.3 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.4 ชื่อเรื่อง ..............................  
 

        รวม ............  งาน 
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 ตอนท่ี 2 ผลงานท่ีสวนราชการสงใหประเมิน  (แยกตามลักษณะงาน) 
 ลักษณะงานท่ี 3 มีดังตอไปนี้ 
    งานที่ 1.1 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.2 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.3 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.4 ชื่อเรื่อง ..............................  
 

        รวม ............  งาน 
 

 ลักษณะงานท่ี 4 มีดังตอไปนี้ 
    งานที่ 1.1 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.2 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.3 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.4 ชื่อเรื่อง ..............................  
 

        รวม ............  งาน 
 

 ลักษณะงานท่ี 5 มีดังตอไปนี้ 
    งานที่ 1.1 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.2 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.3 ชื่อเรื่อง ..............................  
    งานที่ 1.4 ชื่อเรื่อง ..............................  
 

        รวม ............  งาน 
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คํารับรองผลงานที่สวนราชการสงใหประเมินของผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไป  
(ผูอํานวยการกองข้ึนไป) 

 
 ขอรับรองวาไดตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานของ (นาย/นาง/นางสาว)...................... 
ที่สงใหประเมินขางตนแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 

 
 ความเห็นเพ่ิมเติม (ถามี) .............................................................................................  

 
 (ลงชื่อ)..........................................................  
  ( ........................................................ ) 
 (ตําแหนง) .....................................................  
  (วัน เดือน ป) 
 
 ...................................................  



 
สวนท่ี 2 

 
คําอธิบาย 

แบบคําขอประเมิน  (สวนท่ี 2) 
(ผูขอรับการประเมินเปนผูกรอก) 

 
 สวนที่ 2 เปนการประเมินผลงานท่ีกระทําโดยผูขอรับการประเมินเอง(1) เพ่ือใหผู
ขอรับการประเมินไดมีสวนแสดงความเห็นเบ้ืองตนเกี่ยวกับผลงานท่ีสงใหประเมิน ซึ่งมี
สาระสําคัญ 3 ประการ คือ 
 1. ผลงาน 
 2. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 3. ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงของผูขอรับการประเมิน 
 
 ขอ 1 ผลงาน  ใหกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานท่ีสวนราชการเจาสังกัดสงให
ประเมินตามแบบคําขอประเมิน (สวนที่ 1) ดังน้ี 
   ก. แฟมหรือเรื่องท่ี  ใหกรอกชื่อเรื่องหรือชื่อแฟมของผลงาน โดยใหผูขอ
ประเมินกรอกโดยจัดเรียงลําดับตามความดีเดนของผลงานในความเห็นของผูขอรับการประเมิน 
   ข. ลักษณะงาน  ใหผูขอรับการประเมินแสดงความเห็นของตนวา ผลงานเรื่อง
นั้นตรงตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ (ประเภทท่ัวไป) หรือตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ในสายงานนิติการท่ี ก.พ. 
กําหนดในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือหลายลักษณะอยางไร แตไมจําเปนที่ผลงานเรื่องหน่ึงๆ 
จะตองตรงตามลักษณะงานครบทุกลักษณะ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(1) สิทธิในการประเมินในสวนท่ี 2 นี้  ผูขอรับการประเมินจะไมใชโดยไมกรอกขอความใน
รายการหนึ่งรายการใดหรือท้ังหมดก็ได ทั้งน้ีผูขอรับการประเมินตองลงชื่อกํากับดวย 
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 ในกรณีที่ผูขอรับการประเมินมีความเห็นวา ผลงานเรื่องใดตรงกับลักษณะงานหลาย
ลักษณะใหผูขอรับการประเมินใหความเห็นไวดวยวาผลงานเรื่องนั้นตรงกับลักษณะใดมากท่ีสุด 
  ค. ความเห็นของผูขอรับการประเมิน 
   ใหผูขอรับการประเมินแสดงความเห็นของตนเก่ียวกับผลงานที่สงให
ประเมินในแตละเรื่อง ดังน้ี 
   1. ผลงาน   ใหแสดงใหเห็นถึงเหตุผลความมุงหมายในการสรางผลงานข้ันตอน
ในการดําเนินงาน สาระสําคัญหรือจุดเดนของผลงาน การสรางผลงานหรือการมีสวนรวมในการ
สรางผลงาน โดยแสดงใหเห็นวาผลงานน้ันผูขอรับการประเมินไดเปนผูดําเนินการเองทั้งส้ินหรือได
รวมดําเนินการเฉพาะในสวนใดโดยมีอัตราสวนในผลงานเทาใด และมีวิธีดําเนินการอยางไร 
   2. มาตรฐานของงาน  ใหแสดงใหเห็นวาผลงานเฉพาะสวนท่ีผูขอรับการ
ประเมินเปนผูดําเนินการน้ัน มีความยากงายหรือยุงยากซับซอนเพียงใด อาทิเชน การสราง
ผลงานน้ันจําเปนตองใชความรู ประสบการณ ความคิดริเริ่มในเรื่องใด อยางไร และไดรับการ
ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของหรือผูที่ตองนําผลงานน้ันไปปฏิบัติหรือไมมากนอยเพียงใดและเม่ือเทียบ
มาตรฐานความยากงายของงานท่ีขอประเมินกับงานของระดับตําแหนงที่ขอประเมินแลวงานน้ัน
อยูในมาตรฐานของงานในระดับของตําแหนงน้ันหรือไม 
   3. คุณภาพ  ใหแสดงใหเห็นวาประโยชนที่ทางราชการจะไดรับจากผลงาน
เฉพาะสวนที่ผูขอรับการประเมินเปนผูดําเนินการน้ันมีอยางไรบาง อาทิเชน ผลงานน้ันสามารถ
นําไปใชดําเนินการตามเหตุผลความมุงหมายท่ีสรางผลงานนั้นข้ึนมาหรือไม และสมประโยชน
ของทางราชการหรือไม เปนตน 
 

ขอ 2  การเผยแพรผลงานทางวิชาการของผูขอรับการประเมิน 
 

  ใหกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานของผูขอรับการประเมินท่ีเคยไดรับการ
เผยแพรโดยแยกรอกเปน 2 สวน คือ  (ก) ผลงานท่ีสงใหประเมินและไดรับการเผยแพร และ (ข) 
ผลงานท่ีไมไดสงใหประเมินแตไดรับการเผยแพร โดยในแตละสวนผูขอรับการประเมินจะตอง
กรอกขอความ  ดังน้ี 
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  (1) ชื่อเรื่อง  ใหกรอกชื่อเรื่องที่ไดรับการเผยแพร  โดยเรียงตามลําดับความสําคัญของ
เรื่องจากมากลดหลั่นลงไปตามความเห็นของผูขอรับการประเมิน 
  (2) ลักษณะการเผยแพร  ใหกรอกลักษณะของการเผยแพร เชน  วิธีการเผยแพร
สื่อที่ใชในการเผยแพร ฯลฯ  ตลอดจนประโยชนที่บุคคลภายนอกไดรับผลงานที่เผยแพรหรือการ
กลั่นกรองคุณภาพของผลงานท่ีนําไปเผยแพร เปนตน 
  (3) เผยแพรท่ีใด  ใหระบุสถานที่หรือสถาบันที่ไดเผยแพรผลงานน้ันหรือเอกสาร 
วารสาร ที่ลงพิมพผลงานน้ัน 
  (4) เมื่อใด  ใหระบุวันเดือนปที่ไดทําการเผยแพรผลงานน้ัน 
 ขอ 3 ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง  ผูขอรับการประเมินจะตองใหรายละเอียดท่ี
แสดงใหเห็นถึงความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญงาน และประสบการณทาง
กฎหมายของผูขอรับการประเมิน ซึ่งอาจจะเปนขอมูลดังตอไปนี้ 
  1) การเปนกรรมการ 
   เคยเปนประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการ ในคณะ 
กรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะทํางานใดหรือไม ถาเคย การดํารงตําแหนงในแตละคณะ 
ใครเปนผูแตงต้ังมีหนาท่ีอะไร และมีการประชุมเฉลี่ยปละกี่ครั้ง 
  2) การเปนที่ปรึกษา 
   เคยเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือไม ถาเคยใครเปนผูแตงต้ังและใหคําปรึกษาแก
ใคร ไดแกเรื่องอะไรบาง (ยกตัวอยางสองหรือสามเรื่อง) 
  3) การเปนวิทยากรหรือผูรวมอภิปราย 
    (1) เคยเปนวิทยากรหรือไม ถาเคย เปนวิทยากรบรรยายวิชาอะไร ที่
ไหน ใหใครฟง จํานวนประมาณเทาไร 
    (2) เคยเปนผูรวมอภิปราย หรือดําเนินการอภิปรายหรือไม ถาเคย
อภิปราย เรื่องอะไร ที่ไหน ใหใครฟง จํานวน ประมาณเทาไร 
  4) การเปนอาจารยสอนในสถานศึกษา 
   เคยเปนอาจารยประจํา หรืออาจารยพิเศษสอนในสถานศึกษาหรือไม ถาเคย 
เปนอาจารยสอนวิชาใด ที่ไหน และสอนเทอมละกี่ชั่วโมง 
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  5) การวิเคราะหวิจัย 
   เคยวิเคราะหวิจัย หรือรวมวิเคราะหวิจัยเรื่องไดรับรางวัลดีเดนหรือไม ถาเคย
เปนการวิเคราะหวิจัยเรื่องใด และใครเปนผูพิจารณาใหรางวัลดีเดน 
  6) การเขียนบทความ 
   เคยเขียนบทความลงในวารสาร หรือสิ่งพิมพใด หรือไม ถาเคยบทความชื่อ
อะไร ลงพิมพที่ไหน ปใด 
  7) การเปนผูแทน 
   เคยเปนผูแทนเขาสัมมนา หรือเจรจา ภายในหรือตางประเทศหรือไม ถาเคย
เปนผูแทนในคณะไหน ทําหนาท่ีอะไร 
  8) การศึกษาดูงานในตางประเทศ 
   เคยศึกษาดูงานในตางประเทศหรือไม ถาเคย ศึกษาดูงานเรื่องอะไร ใชเวลา
เทาไร ประเทศไหน 
  9) ประสบการณดานอ่ืนๆ เชน 
   เคยเปนกรรมการตรวจวิทยานิพนธ ตรวจผลงานวิจัย ฯลฯ  เปนตน 



แบบคําขอประเมิน (สวนท่ี 2) 
(ผูขอรับการประเมินเปนผูกรอก) 

 
 ขอ 1 ผลงาน(1) (แฟมหรือเรื่อง) ที่สงใหประเมินเมื่อพิจารณาผลงาน 
   (แฟมหรือเรื่อง) แลว อาจแยกออกไดตามลักษณะดังตอไปนี้ 
 
   เรื่องที่ 1 .......................................(ชื่อเรื่อง)............................................... 
    ..................................................................................................... 
    ..................................................................................................... 

 
  ลักษณะงาน .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................
   
  ความเห็นของผูขอรับการประเมิน 
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    ..................................................................................................... 
    ..................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หมายเหตุ  (1) โปรดดูคําอธิบาย ขอ 1 
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  เรื่องที่ 2 .......................................(ชื่อเรื่อง)............................................... 
    ..................................................................................................... 
    ..................................................................................................... 

 
  ลักษณะงาน .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................
   
  ความเห็นของผูขอรับการประเมิน 
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    ..................................................................................................... 
    ..................................................................................................... 
 
  เรื่องที่ 3 .......................................(ชื่อเรื่อง)............................................... 
    ..................................................................................................... 
    ..................................................................................................... 

 
  ลักษณะงาน .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................
   
  ความเห็นของผูขอรับการประเมิน 
    .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    ..................................................................................................... 
    ..................................................................................................... 
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ขอ 2 การเผยแพรผลงานทางวิชาการ(2) แยกออกเปน 2 ประการ คือ 
 (ก) งานที่ระบุไวตามขอ 1 และไดรับการเผยแพร ไดแก 
   เรื่องที่ 1 
    1. ชื่อเรื่อง.................................................  
    2. ลักษณะการเผยแพร (2) 
    3. เผยแพรที่ใด (สถานที่/สถาบัน) ............................... 
    4. เมื่อใด (วัน/เดือน/ป)......................................  
   เรื่องที่ 2 
    1. ชื่อเรื่อง.................................................  
    2. ลักษณะการเผยแพร (2) 
    3. เผยแพรที่ใด (สถานที่/สถาบัน) ............................... 
    4. เมื่อใด (วัน/เดือน/ป)......................................  
   เรื่องที่ 3 
    1. ชื่อเรื่อง.................................................  
    2. ลักษณะการเผยแพร (2) 
    3. เผยแพรที่ใด (สถานที่/สถาบัน) ............................... 
    4. เมื่อใด (วัน/เดือน/ป)......................................  
  (ข) งานที่ไมไดระบุไวตามขอ 1  แตไดรับการเผยแพร 
    1. ชื่อเรื่อง.................................................  
    2. ลักษณะการเผยแพร (2) 
    3. เผยแพรที่ใด (สถานที่/สถาบัน) ............................... 
    4. เมื่อใด (วัน/เดือน/ป)......................................  

(ในกรณีที่เผยแพรผลงานหลายแหง ใหใชแบบฟอรมน้ีพิมพแทรก) 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หมายเหตุ (2)  โปรดดูคําอธิบาย ขอ 2 
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ขอ 3  ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง  ใหผูขอรับการประเมินใหรายละเอียดเกี่ยวกับความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญงาน และประสบการณของตน  ดังน้ี 
 

ลักษณะของ 
ความเหมาะสม 

หนาท่ีหรือกจิกรรม 
ท่ีดําเนินการ 

วัน เดือน ป ผูแตงต้ังหรือ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
 

แบบประเมินผลงานโดยกรรมการประเมิน 
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การกรอกรายละเอียดแบบประเมินผลงานโดยกรรมการประเมิน 
 
 แบบประเมินผลงานโดยกรรมการประเมิน เปนแบบสําหรับกรอกคะแนนในการประเมิน 
ของกรรมการประเมิน โดยกรรมการประเมินแตละคนจะตองกรอกรายละเอียด  ดังน้ี 
 
 1. แบบการประเมินผลงานแตละขอ  แบบการประเมินผลงานแตละขอที่คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ สาขากฎหมายไดกําหนดไวมีอยู 3 แบบ คือ 
   1.1 แบบการประเมินผลงาน  (แตละงาน) (แบบประเมิน ก./1) ใหกรรมการ
ประเมินกรอกคะแนนของผลงานแตละงาน โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
     (ก) มาตรฐานงาน และ 
     (ข) ระดับคุณภาพของผลงาน 
   1.2 แบบการประเมินการเผยแพรผลงานทางวิชาการ (แบบประเมิน ก./2) 
   1.3 แบบประเมนิความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง (แบบประเมิน ก./3) 
 
 2. แบบการประเมินผลงานรวม  (แบบประเมิน ก) ใหกรรมการประเมินกรอกคะแนน
การประเมินผลงาน แตละขอลงในแบบการประเมินผลงานรวม (แบบประเมิน ก) เพ่ือคํานวณ
คะแนนรวมของการประเมินทั้ง 3 ขอ 
 
 ทั้งน้ี  การกรอกแบบประเมินผลงานใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีไดกําหนดไว 
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แบบประเมนิ ก./1 
คําอธิบาย 

แบบการประเมินผลงาน  (แตละงาน) 
 

 แบบประเมินผลงาน (แตละงาน) เปนแบบประเมินผลงานซึ่งกรรมการประเมินแตละคนจะเปน 
ผูกรอก โดยกรรมการประเมินจะตองกรอกผลงานตามผลงานแตละงานลงในแบบประเมิน ก./1 คนละแผน 
 1.ใหกรรมการประเมินกรอกคะแนนการประเมินผลงานแตละงานในแบบประเมิน ก./1  
ดังน้ี 
   (1) งานหมายเลขที่  ใหกรอกเลขลําดับของผลงานตามท่ีผูขอรับการประเมินได
กรอกไว ในขอ 1 ของแบบคําขอประเมิน (สวนที่ 2) เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ 
   (2) ชื่องาน  ใหระบุชื่อของผลงานท่ีสงใหประเมินที่จะใหคะแนนการประเมิน
นั้น พรอมท้ังระบุจํานวนหนา (ไมนับรวมเอกสารประกอบ) 
   (3) ลักษณะงาน  ใหระบุวาผลงานท่ีใหประเมินแตละเรื่องนั้นอยูในลักษณะ
งานใด ตามที่กําหนดไวในสายงานนิติการ เชน งานนิติกรรมและสัญญา อยูในลักษณะงานนิติ
การท่ัวไป หรืองานสอบสวนทางวินัย ซึ่งอยูในลักษณะงานวินัย อุทธรณและรองทุกข  เปนตน 
 2. การใหคะแนน ใหกรรมการประเมินดําเนินการ ดังน้ี 
   (1) มาตรฐานของผลงาน (ระดับความยากงายของงาน) ใหกรรมการใหคะแนน
มาตรฐานของแตละงาน พรอมท้ังระบุเหตุผลหลักเกณฑและรายละเอียดท่ีกรรมการประเมินได
พิจารณาในการกําหนดคะแนนความยากงายของงาน 
   ความยากงายของงานไดแกระดับความยากงายของลักษณะงาน (งานท่ัวๆ ไป 
ไมใชงานชิ้นที่ประเมิน) 
   การใหคะแนนมาตรฐานของผลงานหรือระดับความยากงายของงานใหมี
คะแนนเต็ม 50 คะแนน สําหรับตําแหนงในระดับ 8 ลงมา และใหคะแนนเต็ม 40 คะแนน 
สําหรับตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป 
   (2) ระดับคุณภาพของผลงาน  ใหกรรมการประเมินใหคะแนนสําหรับคุณภาพ
ของผลงานชิ้นที่ประเมินนั้น พรอมทั้งระบุเหตุผลของหลักเกณฑและรายละเอียดท่ีกรรมการ
ประเมินไดนํามาพิจารณาในการประเมิน 
   คุณภาพของผลงาน  ไดแก  คุณภาพของงานชิ้นที่ประเมินนั้น 
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 ใหคะแนนสําหรับระดับคุณภาพของผลงานมีคะแนนเต็มในแตละงาน 40 คะแนน 
สําหรับตําแหนงต้ังแตระดับ 8 ลงมา  และใหคะแนนเต็ม 30 คะแนน  สําหรับตําแหนงต้ังแต
ระดับ 9 ข้ึนไป 
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แบบประเมิน ก./1 

 
แบบการประเมินผลงาน (แตละงาน) 

 
ผูขอรับการประเมิน .........................................กรรมการประเมิน ............................................ 
(1) งานหมายเลขที่ ..................................................................................................................... 
(2) ชื่องาน ........................................................................................จํานวน ................หนา (1) 
(3) ลักษณะงาน .......................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 
 
ก. มาตรฐานของผลงาน  (ระดับความยากงายของผลงานท่ีนํามาประเมิน) ............คะแนน  (3) 

 เหตุผล(2) ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
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 ข. ระดับคุณภาพของผลงาน (ผลงานท่ีผูถูกประเมินปฏิบัติได)........................... คะแนน(3) 
  เหตุผล  (2) ......................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
 
 
  ลงชื่อ ..........................................กรรมการประเมิน 
  ( .......................................) 
 
หมายเหตุ (1) จํานวนหนา ใหระบุโดยไมนับรวมเอกสารประกอบ 
 (2) ไดแกหลักเกณฑและรายละเอียดท่ีผูทรงคุณวุฒิไดนํามาพิจารณาในการ

ประเมินกําหนด  �คะแนน�  ของมาตรฐาน (หรือของคุณภาพของผลงานของ 
ผูขอรับการประเมิน) 

 (3) การใหคะแนนมาตรฐาน  หรือคุณภาพของงาน 
 
 มาตรฐานของผลงาน  คะแนนเต็ม 50 คะแนน สําหรับตําแหนงต้ังแตระดับ 8 ลงมา  
และคะแนนเต็ม 40 คะแนน  สําหรับตําแหนงต้ังแตระดับ 9 ข้ึนไป 
 คุณภาพของผลงาน  คะแนนเต็ม 40 คะแนน  สําหรับตําแหนงต้ังแตระดับ 8 ลงมา  
และคะแนนเต็ม 30 คะแนน  สําหรับตําแหนงต้ังแตระดับ 9 ข้ึนไป 
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แบบประเมิน ก./2 

 
คําอธิบาย 

แบบการประเมินการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 
 แบบการประเมินการเผยแพรผลงานทางวิชาการ เปนแบบประเมินผลงานซ่ึงกรรมการ
ประเมินแตละคนจะเปนผูกรอก  โดยเปนการพิจารณาประเมินการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ของผูขอรับการประเมิน  ไมวาจะเปนผลงานที่นํามาประเมินหรือไม ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี 
 
 (1) ในชอง  �งานท่ีมีการเผยแพร�  ใหระบุชื่อเรื่องของงานท่ีผูขอรับการประเมินได
ขอใหประเมินตามขอ 2. ของแบบคําขอประเมิน (สวนท่ี 2) ทั้งงานท่ีขอใหประเมินผลงานและ
งานท่ีมิไดขอใหประเมินผลงานแต  ไดรับการเผยแพร พรอมท้ังระบุสถานท่ี หรือสถาบันท่ีได
เผยแพรผลงานน้ัน หรือเอกสาร วารสารท่ีลงพิมพผลงานน้ัน 
 
 (2) ในการใหคะแนนการประเมินการเผยแพรผลงานทางวิชาการใหมีคะแนนเต็ม 20 

คะแนน 
  ในกรณีที่เปนการประเมินการเผยแพรผลงานทางวิชาการ สําหรับตําแหนงระดับ 8 
ลงมาท่ีขอใหมีการประเมินสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการดวย ใหทําการประเมินการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการรวมกับการประเมินความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 
 
 (3) ในชอง  �เหตุผล�  ใหกรรมการประเมินระบุเหตุผลของหลักเกณฑและรายละเอียด
ที่กรรมการประเมินไดนํามาพิจารณาในการประเมิน 
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แบบประเมิน ก./2 
 

แบบการประเมินการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 
ผูขอรับการประเมิน ................................................. ผูประเมิน ................................................  
 งานที่มีการเผยแพร  (ระบุเฉพาะที่สําคัญ)  คือ 
 

 (1) ชื่อ .......................................................... เผยแพรโดย .........................................  
 (2) ชื่อ .......................................................... เผยแพรโดย .........................................  
 (3) ชื่อ .......................................................... เผยแพรโดย .........................................  
 (4) ชื่อ .......................................................... เผยแพรโดย .........................................  
 (5) ชื่อ .......................................................... เผยแพรโดย .........................................  
 (6) ชื่อ .......................................................... เผยแพรโดย .........................................  
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ.....................................................................................คะแนน 
เหตุผล  (1) ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................  
 
 
 ลงชื่อ ..................................................ผูประเมิน 
 (....................................... ) 
 

หมายเหตุ  (1)  ระบุ  �เหตุผล�  ของการประเมินเฉพาะท่ีสําคัญตามสมควร 
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แบบประเมิน ก./3 
 

คําอธิบาย 
แบบการประเมินความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 

 
 แบบการประเมินความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง เปนแบบประเมินซ่ึงกรรมการประเมิน
แตละคนจะเปนผูกรอก  โดยพิจารณารายละเอียดของผูขอรับการประเมินที่แสดงใหเห็นวาผูขอรับการ
ประเมินมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญงานและประสบการณทางกฎหมาย 
จากการท่ีไดเคยปฏิบัติงานตาง  ๆต้ังแตเริ่มรับราชการมา  ซึ่งมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 
 ในการประเมิน ใหกรรมการประเมินกรอกรายละเอียดของผูขอรับการประเมิน  ดังน้ี 
 
 1. การดํารงตําแหนงของผูขอรับการประเมิน  คือ 
   (ก) การดํารงตําแหนงในสายงานนิติการ  ใหระบุตําแหนงในสายงานนิติการท่ีผู
ขอรับการประเมินเคยดํารงตําแหนง โดยระบุเฉพาะตําแหนงท่ีกรรมการประเมินเห็นวาสําคัญ 
   (ข) การดํารงตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับงาน  โดยระบุเฉพาะตําแหนงท่ีกรรมการ
ประเมินเห็นวาสําคัญ 
 
 2. ในการใหคะแนนการประเมินความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง  ใหมีคะแนนเต็ม 
10 คะแนน 
 
 3. ในชอง  �เหตุผล� ใหกรรมการประเมินระบุเหตุผลของหลักเกณฑและรายละเอียดที่
กรรมการประเมินไดนํามาพิจารณาในการประเมิน 
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แบบประเมิน ก./3 
แบบการประเมินความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง 

 
ผูขอรับการประเมิน ผูประเมิน .........................................  
 (ก) การดํารงตําแหนงในสายงานนิติการ  (ระบุเฉพาะท่ีสําคัญ) 
   (1) .............................................................................................................................  
   (2) .............................................................................................................................  
   (3) .............................................................................................................................  
   (4) .............................................................................................................................  
   (5) .............................................................................................................................  
 (ข) การดํารงตําแหนงท่ีเก่ียวของกับงาน  (ระบุเฉพาะท่ีสําคัญ) 
   (1) .............................................................................................................................  
    .............................................................................................................................  
   (2) .............................................................................................................................  
    .............................................................................................................................  
   (3) .............................................................................................................................  
    .............................................................................................................................  
   (4) .............................................................................................................................  
    .............................................................................................................................  
ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง ........................................................................................คะแนน 
เหตุผล  (1) .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 
 ลงชื่อ ....................................................ผูประเมิน 
 (............................................... ) 
หมายเหตุ (1)  ระบุ  �เหตุผล�  ของการประเมินเฉพาะท่ีสําคัญตามสมควร 



 10

แบบประเมิน  ก 
คําอธิบาย 

แบบการประเมินผลงานรวม 
 

 แบบการประเมินผลงานรวม  เปนแบบประเมินท่ีกรรมการประเมินแตละคนจะเปนผู
กรอก เมื่อไดทําการประเมินผลงาน (แตละงาน) ประเมินการเผยแพรและประเมินความ
เหมาะสมในการดํารงตําแหนงของผูขอรับการประเมินเสร็จสิ้นแลว โดยกรรมการประเมินจะได
นําคะแนนการประเมินผลงานตามแบบประเมิน ก./1  คะแนนการเผยแพรผลงาน  ตามประเมิน 
ก./2  (ถามี)  และคะแนนความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงตามแบบประเมิน ก./3  มากรอกลง
ในแบบประเมินผลงานรวม  (แบบประเมิน ก)  เพ่ือหาผลรวมของการประเมินท้ัง 3 ขอ  สําหรับ
การประเมินในระดับ 8 ลงมา  และ 4 ขอ  สําหรับการประเมินในระดับ 9 ข้ึนไป 
 
 การกรอกแบบการประเมินผลงานรวมระดับ 9 ข้ึนไป  แบงออกเปน 4 ขอ  และระดับ 8 
ลงมา  แบงออกเปน 3 ขอ  ดังน้ี 
 1. คะแนนการประเมินผลงาน  เพ่ือประโยชนในการคํานวณคะแนนในสวนของการ
ประเมินผลงาน ใหมีคะแนนรวมตามสัดสวนของคะแนนมาตรฐานผลงาน 40 คะแนน คุณภาพ
ผลงาน 30 คะแนน  สําหรับตําแหนงต้ังแตระดับ 9 ข้ึนไป  และคะแนนมาตรฐานผลงาน 50 
คะแนน  คุณภาพผลงาน 40 คะแนน  สําหรับตําแหนงต้ังแตระดับ 8 ลงมา  ใหดําเนินการดังน้ี 
   เพ่ือทําใหคะแนนการประเมินผลงานแตละงาน เปนคะแนนรวมของคะแนนการ
ประเมินผลงาน  โดยใหกรอก ชื่อ/ประเภทของงานพรอมท้ังจํานวนคะแนนของมาตรฐานและ
คะแนนของคุณภาพของผลงานแตละงาน จากแบบประเมิน ก./1 ลงในชอง (ก) และ (ข) แลวรวม
คะแนนที่ประเมินไดของผลงานแตละงานน้ัน  เปนคะแนนรวมของผลงานในชอง (ก) + (ข)  
ตามลําดับ  และนํามาหาคะแนนเฉลี่ยตอ 1 งาน  โดยนําผลรวมของคะแนนจากการประเมิน  
�ผลงาน�  ในชอง (ก)  และ  (ข)  ไปหารดวยจํานวนผลงานท้ังหมดที่ประเมิน  จะไดคะแนน
เฉลี่ยมาตรฐานของผลงาน  (1)  และคุณภาพของผลงาน  (2) 
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 2. คะแนนการเผยแพรผลงาน  สําหรับตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป  ใหกรอกคะแนนสําหรับ
การประเมินการเผยแพรผลงาน  ตามท่ีระบุไวในแบบประเมิน ก./2 
 3. คะแนนความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง  ใหกรอกคะแนนสําหรับการประเมิน
ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงตามท่ีระบุไวในแบบประเมิน ก./3 
 เม่ือรวมคะแนนประเมินที่ไดรับสําหรับแตละขอดังกลาวแลว  จะเปนคะแนนการ
ประเมินสําหรับผูขอรับการประเมินของกรรมการประเมินทานน้ัน 
 กรรมการประเมินอาจขอใหเลขานุการฯ  ทําการคํานวณตามแบบการประเมินผลงานรวม
แทนก็ได  เมื่อกรรมการประเมินนั้นไดใหคะแนนการประเมินแตละองคประกอบเสร็จส้ินแลว 
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ระดับ 9 ขึ้นไป แบบประเมนิ ก. 
 

แบบการประเมินผลงานรวม 
การประเมินผลงานของบุคคลโดยวิธีการใหคะแนน  สายงานนิติการ 

 ผูขอประเมิน..........................................กรรมการประเมิน ..................................................... 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือผลงาน 
 

มาตรฐาน
ผลงาน 

(ก) 

คุณภาพ
ผลงาน 

(ข) 

รวม
คะแนน 
(ก) + (ข) 

1 
   

2 
   

3 
   

รวมคะแนน (ก)  และ  (ข)   

คะแนนเฉล่ีย ตอ 1 งาน  (คะแนนรวม  ÷  3) 

(1) มาตรฐานผลงาน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
(2) คุณภาพผลงาน      (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

  

 

รวมคะแนนผลงาน  (ก) + (ข)  

(3)การเผยแพรผลงาน  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)  

(4)ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

ผลรวมของคะแนนทุกขอ  

 
 (ลงช่ือ) ............................................... กรรมการประเมิน 
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ระดับ 8 ลงมา แบบประเมนิ ก. 
 

แบบการประเมินผลงานรวม 
การประเมินผลงานของบุคคลโดยวิธีการใหคะแนน  สายงานนิติการ 

 ผูขอประเมิน..................................................กรรมการประเมิน..................................................... 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือผลงาน 
 

มาตรฐาน
ผลงาน 

(ก) 

คุณภาพ
ผลงาน 

(ข) 

รวม
คะแนน 
(ก) + (ข) 

1 
   

2 
   

3 
   

รวมคะแนน (ก)  และ  (ข)   

คะแนนเฉล่ีย ตอ 1 งาน  (คะแนนรวม  ÷  3) 

(1) มาตรฐานผลงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
(2) คุณภาพผลงาน      (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

  

 

รวมคะแนนผลงาน  (ก) + (ข)  

(3)   ความเหมาะสมในการดาํรงตําแหนง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

ผลรวมของคะแนนทุกขอ  

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  5 
 

แนวทางการพิจารณาระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสายงานอ่ืน 
วาเปนงานเก่ียวของหรือเกื้อกลูกับงานในสายงานนิติการ 
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�แนวทางในการพิจารณาระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสายงานอื่นวาเปนงานเกี่ยวของหรือ
เกื้อกูลกับงานในสายงานนิติการ� 
 

 1. พิจารณาเปนการเฉพาะราย 
   การพิจารณานับระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสายงานอ่ืนวาเปนงานท่ีเกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับงานในสายงานนิติการน้ีใหพิจารณาเปนการเฉพาะราย 
 2. หนาท่ีในการพิสูจน 
   สวนราชการเจาสังกัดของผูขอรับการประเมิน  และผูขอรับการประเมินมีหนาท่ี
พิสูจนความเกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับงานในสายงานนิติการ  โดยเปนผูชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ใหเห็นวาผูขอรับการประเมินไดปฏิบัติงานอะไรในสายงานอ่ืนท่ีจะพิจารณาวาเปนงานเกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับงานในสายงาน  นิติการ 
 3. หลักเกณฑในการพิจารณา 
   3.1 ตําแหนง 
      3.1.1 มาตรฐานกําหนดตําแหนง  (Job Specification)  จะพิจารณาวา
ลักษณะงานท่ัวไปของตําแหนงนั้น  กําหนดวามีงานกฎหมายอยูดวยหรือไม  และคุณสมบัติ
เฉพาะของตําแหนงดังกลาวกําหนดวาตองการคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางกฎหมาย
รวมอยูดวย 
      3.1.2 หนาท่ีความรับผิดชอบ  (Job Description)  หนาท่ีความรับผิดชอบ
ที่ ก.พ. กําหนดสําหรับตําแหนงท่ีจะนํามาพิจารณานั้น  จะตองระบุวามีงานกฎหมายท่ีตองปฏิบัติ
รวมอยูดวย 
   3.2 บุคคล 
      3.2.1 วุฒิ 
       ผูขอรับการประเมินจะตองไดรับวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมายมา
กอนท่ีจะไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงานในสายงานท่ีจะนํามาพิจารณาวาเปนงานท่ีเกี่ยวของหรือ
เกื้อกูลกับงานในสายงานนิติการ 
      3.2.2 การปฏิบัติงานจริง 
      ผูขอรับการประเมินจะตองไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานกฎหมาย
และไดปฏิบัติงานดังกลาวจริง  โดยมีหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบได เชน  คําส่ังมอบหมายงาน  
เอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงาน  เปนตน 
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      3.2.3 ผลงาน 
      ผูขอรับการประเมินจะตองมีผลงานท่ีเปนงานกฎหมาย หรืองานท่ีตองใช
กฎหมายซ่ึงไดปฏิบัติในขณะที่ดํารงตําแหนงตางๆ ที่จะนํามาพิจารณาวาเปนงานท่ีเกี่ยวของหรือ
เกื้อกูลกับงานในสายงานนิติการ 
 4. การนับระยะเวลา 
   การพิจารณานับระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสายงานอ่ืนวา  เปนงานท่ีเกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับงานในสายงานนิติการน้ี จะตองพิจารณาสัดสวนของความเก่ียวของหรือเกื้อกูลวา
มีสัดสวนมากนอยเพียงไรดวย  โดยถือหลักวาสายงานอ่ืนมีสัดสวนความเกี่ยวของหรือเกื้อกูลเริ่ม
จากศูนยและเม่ือพิสูจนวาเกี่ยวของหรือเกื้อกูลเพียงไร  ก็จะคํานวณสัดสวนที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล 
เพ่ิมข้ึนเปนรอยละไปเรื่อยๆ เชน  ถาเห็นวามีความเก่ียวของหรือเกื้อกูล รอยละ 20  จากศูนย  
ก็เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 20  ไมใชเริ่มจากรอยละ 100  และลดลงดวยความไมเกี่ยวของหรือเกื้อกูล 


