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ก. หลักเกณฑท่ัวไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 
 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 
 
   1. ความหมายและลักษณะของตําแหนง 
 
    - ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ทั่วไป)  ไดแก  ตําแหนงในระดับ 6  ระดับ 7  หรือระดับ 8  ของตําแหนงประเภทท่ัวไป ซึ่งมิใชตําแหนง
หัวหนาหนวยงานหรือผูชวยหัวหนาหนวยงาน มีลักษณะงานศึกษา วิเคราะห หรือวิจัย ลักษณะงานสอน 
อบรม หรือนิเทศ หรือลักษณะงานปฏิบัติการ ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณในการปฏิบัติงานเฉพาะทางน้ัน  และเปนลักษณะงานท่ีตอง 
ปฏิบัติตามหนาท่ีหลักของสวนราชการ 
 
    - ลักษณะของตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  เปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติที่ตองอาศัยผูมีความรูเฉพาะดานในศาสตรหรือศิลป  ซึ่งมีความรู ทฤษฎี หรือหลักวิชาที่เกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบ และเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีผลงานเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในแวดวงวิชาการ
ดานน้ันๆ ซึ่งมีลักษณะดังน้ี 
    1. เปนตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป  ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาการกําหนด
ตําแหนงขาราชการพลเรือนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
    2. เปนตําแหนงสําหรับงานเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนงานในหนาท่ีหลักของสวน 
ราชการหรือวัตถุประสงคของการจัดต้ังกรมน้ันๆ 
    3. เปนตําแหนง ท่ีมีลักษณะงานที่ตองปฏิบั ติอย างใดอยางหนึ่ งหรือ 
หลายอยาง คือ 
     3.1 ลักษณะงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน ซึ่งตองคิดคน 
ริเริ่ม ทดลอง หรือพัฒนาเกี่ยวกับงานเฉพาะดาน และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติได 
     3.2 ลักษณะงานอนุรักษตามภารกิจของสวนราชการ 
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     4. เปนตําแหนงท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรูในทฤษฎี หลักวิชา หรือ
หลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะดาน และเปนผูมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และผลงานท่ีเปน 
ที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ หรือวงการดานน้ัน 
 
     กลุมของตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะดานน้ี กําหนดเปนตําแหนง
ระดับ 9 ข้ึนไป ตามลักษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน คือ 
     - ตําแหนงในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  กําหนดเปนตําแหนงในระดับ 
9 ถึง ระดับ 10 
     - ตําแหนงในฐานะผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน กําหนดเปนตําแหนงใน 
ระดับ 11 
 
   2. การขอประเมินบุคคล 
    2.1 ใหกรมเจาสังกัดขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงกวา
ระดับตําแหนงท่ีผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ เมื่อมีตําแหนงวางหรือเปนตําแหนงที่บุคคลน้ัน
ดํารงอยู โดยผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงท่ีจะแตงต้ังตามท่ี ก.พ. 
กําหนดไวโดยครบถวน ในกรณีที่ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไมครบถวนในขณะที่ขอรับ
การประเมิน ก็อาจขอประเมินลวงหนาได แตทั้งน้ี ผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป  นับแตวันที่มีคําขอประเมิน 
     การขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในขณะที่ยังมีผูอ่ืนดํารงอยู
ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
     ก) กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุ
ใหขอประเมินลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือน  กอนท่ีผูดํารงตําแหนงนั้นจะพนจากราชการ 
     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 
และระดับ 8 ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาสงเรื่องใหคณะกรรมการประเมิน ที่กรมเจาสังกัดแตงต้ัง 
โดยความเห็นชอบของ อ.ก.พ. กรม เพ่ือพิจารณา 
     ข) การขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 9 และระดับ 10 
       - ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเสนอเรื่องใหปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา
และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
       - ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และไมสังกัดกระทรวงหรือ
ทบวง แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม และมี
หัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ใหอธิบดี
ผูบังคับบัญชามีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
       - ในสังกัดราชบัณฑิตยสถาน ใหนายกราชบัณฑิตยสถานเสนอ
เรื่องใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
      ค) การขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 11 ให
ปลัดกระทรวงเสนอเรื่องใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
 
  3. หลักเกณฑการประเมินบุคคล 
 

   การประเมินบุคคลใหดําเนินการ 3 สวน คือ  พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล 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 (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ที่จะแตงต้ัง ตามท่ี ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ถามีคุณวุฒิไมตรง จะตอง 
ไดรับการยกเวนจาก ก.พ.) 
       - ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการปฏิบัติงานตามท่ี ก.พ. 
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
       - ระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนง
ในสายงานท่ีจะแตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคล 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 
มารวมเปนระยะเวลาข้ันตํ่าดังกลาวได 
  3.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  ดําเนินการโดยกรมเจาสังกัด  โดยให
ผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมิน คือ  ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ 
ผูขอรับการประเมินโดยตรง และผูบังคับบัญชาในระดับเหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับเปนผูประเมิน
คุณลักษณะของผูที่จะรับการประเมิน  โดยกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมิน และคะแนนเต็มของ
แตละคุณลักษณะไวเปนการลวงหนา  ดังน้ี 
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    - ความรับผิดชอบ 
   - ความคิดริเริ่ม 
   - การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
   - ความประพฤติ 
   - ความสามารถในการส่ือความหมาย 
   - การพัฒนาตนเอง 
   - วิสัยทัศน (ระดับ 9 ข้ึนไปทุกตําแหนง) 
   - คุณลักษณะอ่ืนๆ (ตามความจําเปนของแตละตําแหนง) 
 
   ทั้งน้ี  อาจกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมินตามคุณลักษณะดังกลาวขางตน 
หรือจะกําหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ หรือจะเพ่ิมเติมคุณลักษณะอ่ืน นอกเหนือจากคุณลักษณะ
ดังกลาวขางตนก็ได 
  3.3 การประเมินผลงาน 
  ก)  ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน  ไดแก  ผลงานและ/หรือผลสําเร็จของงานท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ ในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอประเมิน  โดยไม
จําเปนตองมีการจัดทําผลงานข้ึนใหม เพ่ือใชในการประเมินโดยเฉพาะ และเปนผลงานที่แสดง
ถึงการใชความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการเฉพาะดาน  เปนท่ียอมรับในวงการ
วิชาการหรือวงการดานน้ันๆ 
   ทั้งนี้  ผลงานท่ีจะนํามาประเมินตองแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุงยาก
ซับซอนในการดําเนินงาน ประโยชนของผลงาน ความรู ความชํานาญงาน และประสบการณ 
ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกลาว  โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
   (1) เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึน ในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีตํ่ากวา
ระดับที่ขอประเมินไมเกิน 1 ระดับ เวนแต ก.พ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
   (2) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
เพ่ือขอรับปริญญา  หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 



 

 

- 6 -

   (3) กรณีที่เปนผลงานรวมของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวา 
ผูขอรับการประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในสวนใด และเปนสัดสวนเทาใด 
โดยมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย 
   (4) ผลงานท่ีไดนํามาใชประเมิน เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงข้ึนแลว จะนํามาเสนอใหประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนอีกไมได 
 
  ข) แนวทางการประเมินผลงาน  ใหพิจารณาจาก 
   (1) ผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลสําเร็จของงาน จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น 
หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด  กรณีที่ไมอาจกําหนดเปนชิ้นได ก็อาจกําหนดเปนอยางอ่ืนไดตามความ
เหมาะสม  รวมทั้ง  อาจมีการประเมินผลงานดวยวิธีอ่ืนๆ ประกอบดวย  เชน  การสัมภาษณ  เปนตน 
    (2) คุณภาพของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
    (3) ความยุงยากซับซอนของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
    (4) ประโยชนของผลงานในการนําไปใช  ของตําแหนงในแตละระดับ 
    (5) การเผยแพรผลงาน โดยกําหนดใหตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ตองมี
การเผยแพรผลงานโดยวิธีการตางๆ ยกเวนลักษณะงานของบางตําแหนงท่ีไมอาจเผยแพรได 
    (6) ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน เปนการพิจารณาวา ผลงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวา  ผูขอรับการประเมินมี
ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณในงานน้ันๆ เหมาะสมกับ 
ระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ังมากนอยเพียงใด 
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ข. หลักเกณฑเฉพาะสายงานวิชาการอุตสาหกรรม (นักวิชาการอุตสาหกรรม) 
 

   1. ลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบของสายงาน 
    ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ทั่วไป) และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะของสายงานวิชาการอุตสาหกรรมเปนตําแหนง 
ที่มีหนาท่ีความรับผิดชอบ และมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง โดยใช
หลักวิชาทางดานอุตสาหกรรมอยางลึกซ้ึงและกวางขวาง เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห วิจัยดานอุตสาหกรรม เชน การกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ หรือ
แนวทางการสงเสริม พัฒนาอุตสาหกรรม การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค ตลอดจนการให
คําปรึกษาแนะนําในการแกปญหาและอุปสรรค มีการริเริ่มในการปฏิบัติงานทําใหเกิดผลงานที่
เปนประโยชนตอทางราชการและเหมาะสมกับสภาวะอุตสาหกรรมของประเทศ 
   เพ่ือประโยชนในการกําหนดระดับความยากงาย และเพ่ือใหสอดคลองกับ
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในแตละสวนราชการ จึงจําแนกลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติของสายงาน
วิชาการอุตสาหกรรม ออกเปน 3 ลักษณะคือ 
   ลักษณะท่ี 1 ดานวิจัย หมายถึง การศึกษา วิเคราะห หรือทดลอง เพ่ือพิสูจน
หาความรู ขอเท็จจริง หรือทฤษฎีใหมๆ หรือเพ่ือทดสอบความรู ขอเท็จจริง กฎ หรือทฤษฎีที่มี 
อยูเดิม โดยวิธีทางตรรกวิทยาอยางเปนระบบและเชื่อถือได ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนในการพัฒนา
ความรู หรือความกาวหนาทางวิชาการเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม หรือเพ่ือนําไปประยุกตใชเปน
ประโยชนตอการกําหนดนโยบาย แผนงาน การบริหาร และการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
    ลักษณะท่ี 2 งานดานประยุกตและพัฒนา หมายถึง การนําความรูทางวิชาการ
อุตสาหกรรมมาใชในการรวบรวม ศึกษาวิเคราะหวิจัย เพ่ือประโยชนในการพัฒนาความรูหรือ
ความกาวหนาเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม หรือเพ่ือนําไปประยุกตใชเปนประโยชนตอการกําหนด
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการหรือสรุปรายงานเสนอความเปนเกี่ยวกับการสงเสริม พัฒนา หรือ
แกไขปญหาทางการอุตสาหกรรม หรือเพ่ือบริการ และเผยแพรแกหนวยงานหรือบุคลากรที่
เกี่ยวของ ตลอดจนการถายทอดความรูทางวิชาการอุตสาหกรรม ใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรม
และขาราชการของสวนราชการหรือหนวยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งการเขารวมประชุม
เพ่ือการพัฒนาทางดานวิชาการอุตสาหกรรม 
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   ลักษณะท่ี 3 งานดานท่ีปรึกษา หมายถึง การใหคําปรึกษาทางวิชาการระดับสูงดาน
ใดดานหน่ึง หรือหลายดานท่ีเกี่ยวของกับวิชาการอุตสาหกรรม  ซ่ึงอาจเปนการใหคําปรึกษา หรือขอแนะนํา 
ดานการวางแผน การจัดทําโครงการ การควบคุมตรวจสอบ การวิเคราะห วิจัย การใหบริการ หรือเผยแพร
ทางวิชาการ การสงเสริม หรือการใหขอเสนอแนะในดานอ่ืนท่ีตองอาศัยความรูความสามารถ ประสบการณ 
และความชํานาญงานระดับสูง 
   โดยที่งานแตละลักษณะมีคุณภาพหรือมีความยากงายของงานแตกตางกัน จึง
พิจารณากําหนดระดับของตําแหนงในแตละลักษณะงาน ดังน้ี 
   ลักษณะท่ี 1 งานดานวิจัย ใหกําหนดเปนตําแหนง 
     ระดับ 6-10 
   ลักษณะท่ี 2 งานดานประยุกตและพัฒนา ใหกําหนดเปนตําแหนง 
     ระดับ 6-10 
   ลักษณะท่ี 3 งานดานท่ีปรึกษา ใหกําหนดเปนตําแหนง 
     ระดับ 9-11 
 
    
  2. หลักเกณฑการประเมินบคุคล 
   การประเมินบุคคลใหดําเนินการ 3 สวน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตามหลักเกณฑทั่วไปท่ีกําหนดในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 
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 3. แนวทางการประเมินผลงาน 
  3.1 องคประกอบในการประเมิน 
    การประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงในสายงานวิชาการอุตสาหกรรมใน
แตละระดับนั้น จะตองคํานึงถึงผลงานของบุคคล ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผลงาน 
ความยุงยากซับซอนของผลงาน ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงระดับความยากงาย ความคิดริเริ่ม 
ประโยชนในการนําไปใช และการเผยแพรผลงาน ซึ่งองคประกอบที่จะนํามาใชพิจารณา
ประเมินผลงานของบุคคลมี 4 องคประกอบ ดังน้ี 
    1) คุณภาพของผลงาน ประเมิน โดยพิจารณาจาก 
     1.1) แนวความคิด หรือเหตุผลที่ปฏิบัติงานนี ้
       - เลือกเอง หรือไดรับมอบหมาย หรือโดยหนาท่ี 
       - เปนเรื่องใหมที่ตนเอง หรือผูอ่ืนไมเคยทํามากอน หรือเปน
เรื่องที่เคยทําแลวแตตองมีการพัฒนา ปรับปรุงแกไขเรื่องเดิม 
       - ระบุถึงวัตถุประสงค สาเหตุความเปนมา หรือปญหาที่ตอง
มีการจัดทําผลงาน และเหตุผลในแงของความจําเปน ความสําคัญ และประโยชน 
       - เปนงานท่ีมีแนวความคิดมากนอยเพียงใด คุมคา และ
เหมาะสมกับเหตุการณ และกาลเวลาหรือไม 
     1.2) ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
       ผลงานดังกลาวไดใชหลักวิชาการเฉพาะทางอยางลึกซึ้งใน
การปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากและซับซอนในระดับตางๆ ต้ังแตยุงยากมาก จําเปนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติดวยตนเองได จนกระท่ังถึงยุงยากและซับซอนมากเปน
พิเศษ 
     1.3) วิธีการท่ีใชในการจัดทําผลงาน 
       - ดําเนินการไดถูกตองตามเทคนิค วิธีการ ถูกหลักวิชาการ 
ตลอดจนมีการประมวลและวิเคราะหขอมูลอยางไรบาง 
       - มีการคิดคน หรือสรุปขอเสนอแนะในการแกไขปญหา 
หรือวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมอยางไร 



 

 

- 10 -

       - มีกรรมวิธีดําเนินการท่ีตองใชความรู หลักวิชาการ ความ
พยายาม  ความละเอียดรอบคอบ  และความชํานาญงาน  หรือใช เทคนิควิธีการท่ียุงยาก
สลับซับซอนมากนอยเพียงใด 
       - บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดตามโครงการแผนงานน้ันๆ 
หรือไมอยางไร 
    2) ประโยชนในการนําไปใช 
       - ผลงานนั้นไดนําไปใช หรือมีคุณคาเปนประโยชนตอทาง
ราชการ สังคม และประเทศชาติ หรือไม อยางไร 
       - เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือวงการดานน้ันๆ และเปน
ประโยชนในการนําไปใช เปนแนวทางปฏิบัติในสวนราชการระดับใด และมากนอยเพียงใด 
    3) ความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ  จะพิจารณาจากผลงาน
และผลสําเร็จในการปฏิบัติงานในอดีตเฉพาะท่ีเปนประโยชนตอตําแหนงท่ีขอประเมินวามี
ความรู ความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญงานน้ันๆ มากนอยเพียงใด เชน เคยดําเนินการทาง
วิชาการ ผลงานเปนแหลงอางอิง เคยไดรับรางวัลเกี่ยวกับงานวิจัย หรืองานอ่ืนๆ เคยเปนหัวหนา
โครงการ กรรมการ วิทยากร ที่ปรึกษา เปนตน โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการฝกอบรมหรือดูงาน ประวัติการทํางาน หรือประสบการณอ่ืนในการทํางาน 
    4) การเผยแพรผลงาน   (กรณีการประเมินในระดับ  9-11) จะ
พิจารณาจากลักษณะของผลงานและวิธีการเผยแพรผลงาน ขอบขายและระดับของการนําผลงาน
ไปใชประโยชนในราชการ หรือในวงวิชาการ ซึ่งอาจดําเนินการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งหรือหลายลักษณะดังน้ี 
     4.1) การเผยแพรผลงานทางวิชาการ หมายถึง การเขียนบทความ
ทางวิชาการ หรือการผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือนําเสนอ ชี้แจง หรืออธิบายในรายละเอียด หรือ
ใหความรูเกี่ยวกับวิชาการเฉพาะดาน การคนพบเรื่องใหมๆ หรือประเด็นใหมๆ ในทางวิชาการ 
การวิเคราะห วิจารณ หรือเสนอแนะแนวความคิดใหมๆ เกี่ยวกับวิชาการหรือการดําเนินงาน
เฉพาะดานหรือที่เกี่ยวของ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ และเปนประโยชนตอการพัฒนา
ทางวิชาการ  หรือการพัฒนางานท่ี เกี่ ยวของ  และตีพิมพ เผยแพรในรายงานประจําป  
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ของหนวยงานท่ีสังกัด ในวารสารทางวิชาการในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ หรือเผยแพร
โดยนําเสนอตอท่ีประชุมทางวิชาการในประเทศ และ/หรือ ระหวางประเทศ 
     4.2) การแตง แปล  เรียบเรียง และจัดทําเปนตํารา คูมือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการเผยแพรทางการศึกษาในสาขาวิชาการทางดานน้ันๆ อันเปนประโยชนตอ
การศึกษาคนควา อางอิง หรือสามารถนําไปเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน หรือใชเปนคูมือ
การปฏิบัติงานของทางราชการหรือของเอกชนท่ัวไป โดยตีพิมพเปนรูปเลมอยางถูกตอง
เหมาะสมและเปนระบบ 
 
  3.2 การใหคะแนนองคประกอบ 
   จากองคประกอบการพิจารณาประเมินผลงานของผูขอรับการประเมินใน
แตละระดับของสายงานวิชาการอุตสาหกรรมกําหนดไวดังน้ี 
 

ระดับตําแหนง
องคประกอง 6 7 8 9 10 11 

1. คุณภาพของผลงาน 50 50 50 50 50 50 
2. ประโยชนในการนําไปใช 40 40 40 30 30 30 
3. ความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ 10 10 10 10 10 10 
4. การเผยแพรผลงาน - - - 10 10 10 
 
  3.3 เกณฑการตัดสิน 
   ผลงานของบุคคลท่ีไดรับการพิจารณาประเมินตามองคประกอบตาง ๆ 
แลว ผูขอรับการประเมินในทุกระดับ ตองไดคะแนนรวมไมนอยกวา 75% (ดีมาก) จึงจะถือวา
ผานการประเมิน 
 
 ___________________ 
   



 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
ตําแหนงท่ีใชหลกัเกณฑการประเมินสายงานนักวิชาการอุตสาหกรรม 

 
 

 1. นักวิชาการอุตสาหกรรม 
 2. นักวิชาการทรัพยากรธรณี 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 


