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 1. ความหมายและลักษณะของตําแหนง 
 
  - ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ทั่วไป) ไดแก ตําแหนงในระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8 ของตําแหนงประเภทท่ัวไปซึ่งมิใช
ตําแหนงหัวหนาหนวยงานหรือผูชวยหัวหนาหนวยงาน มีลักษณะงานศึกษา วิเคราะห หรือ
วิจัย ลักษณะงานสอน อบรม หรือนิเทศ หรือลักษณะงานปฏิบัติการ ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติ
โดยผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณในการปฏิบัติงาน
เฉพาะทางนั้น และเปนลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตามหนาท่ีหลักของสวนราชการ 
 
  - ลักษณะของตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ เปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติที่ตองอาศัยผูมีความรูเฉพาะดานในศาสตรหรือศิลป ซึ่งมีความรู ทฤษฎี หรือหลักวิชา
ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีผลงานเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวาง ในแวดวงวิชาการดานน้ันๆ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
 
  1. เปนตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาการกําหนด
ตําแหนงขาราชการพลเรือนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  2. เปนตําแหนงสําหรับงานเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนงานในหนาท่ีหลักของสวน
ราชการหรือวัตถุประสงคของการจัดต้ังกรมนั้นๆ 
  3. เปนตําแหนงที่มีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง คือ 
   3.1 ลักษณะงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน ซึ่งตองคิดคน ริเริ่ม 
ทดลอง หรือพัฒนาเกี่ยวกับงานเฉพาะดาน และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติได 
   3.2 ลักษณะงานอนุรักษตามภารกิจของสวนราชการ 
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  4. เปนตําแหนงท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรูในทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการ
เกี่ยวกับงานเฉพาะดาน และเปนผูมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และผลงานท่ีเปนที่ยอมรับ
ในแวดวงวิชาการ หรือวงการดานน้ัน 
 
  กลุมของตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะดานนี้ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 9  
ข้ึนไป ตามลักษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน คือ 
  - ตําแหนงในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน กําหนดเปนตําแหนงในระดับ 9 - 10 
  - ตําแหนงในฐานะผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน กําหนดเปนตําแหนงในระดับ 11 
 
 2. การขอประเมินบุคคล 
 
  2.1 ใหกรมเจาสังกัดขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงกวา
ระดับตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ เมื่อมีตําแหนงวางหรือเปนตําแหนงท่ีบุคคล
นั้นดํารงอยู โดยผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงที่จะแตงต้ัง 
ตามท่ี ก.พ.กําหนดไวโดยครบถวน ในกรณีที่ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไมครบถวน 
ในขณะที่ขอรับการประเมิน ก็อาจขอประเมินลวงหนาได แตทั้งน้ีผูขอรับการประเมินจะตอง
มีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวันท่ีมีคําขอประเมิน 
   เฉพาะกรณีการขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในขณะที่ยังมีผูอ่ืน
ดํารงอยูใหกระทําไดในกรณีดังตอไปน้ี 
   ก) กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไปเพราะเกษียณ 
อายุ  ใหขอประเมินลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือน กอนที่ผูดํารงตําแหนงนั้นจะพนจากราชการ 
   ข) กรณีที่ผูดํารงตําแหนงอยูเดิมขอลาออกจากราชการ ใหขอประเมิน
ลวงหนาไดไมกอนวันท่ีผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก ไดอนุญาตใหผูดํารงตําแหนงน้ัน
ลาออกจากราชการ 
   ค) กรณีอ่ืนท่ีมีเหตุผลและความจําเปน ซึ่ง ก.พ.จะพิจารณาเปนรายๆ ไป 
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  2.2 การขอประเมินบุคคลในแตละระดับ ใหดําเนินการดังนี้ 
   ก) การขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 6 ระดับ 7 และ
ระดับ 8 ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาสงเรื่องใหคณะกรรมการประเมิน ที่กรมเจาสังกัดแตงต้ังโดย
ความเห็นชอบของ อ.ก.พ.กรม เพ่ือพิจารณา 
   ข) การขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 9 และระดับ 10 
    - ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเสนอเรื่องใหปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา และ
มีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
    - ในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม และไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง 
แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม และมหัีวหนา
สวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีใหอธิบดีผูบังคับบัญชา
มีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
    - ในสังกัดราชบัณฑิตยสถาน ใหนายกราชบัณฑิตยสถานเสนอเรื่องให
รัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
   ค) การขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 11 ใหปลัดกระทรวง
เสนอเรื่องใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
 
 3. หลักเกณฑการประเมินบุคคล 
 
  การประเมินบุคคลใหดําเนินการ 3 สวน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ดังนี้ 
 
  3.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ไดแก 
   ก) ขอมูลท่ัวไป 
    - ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7) 
    - ประวัติการรับราชการ 
    - ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน 
    - ประสบการณในการทํางาน 
    - อัตราเงินเดือน 
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   ข) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    - คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะ
แตงต้ัง ตามท่ี ก.พ.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ถามีคุณวุฒิไมตรง จะตองไดรับ
การยกเวนจาก ก.พ.) 
    - ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการปฏิบัติงานตามท่ี ก.พ.กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
    - ระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงใน 
สายงานท่ีจะแตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ดังนี้ 
 

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 

 
 ทั้งน้ี อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนที่
เริ่มตนจากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ หรือเกื้อกูล มา
รวมเปนระยะเวลาข้ันตํ่าดังกลาวได 
 
  3.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ดําเนินการโดยกรมเจาสังกัด โดยให
ผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมิน คือ ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ 
ผูขอรับการประเมินโดยตรง และผูบังคับบัญชาในระดับเหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับเปน 
ผูประเมินคุณลักษณะของผูที่จะรับการประเมิน โดยกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมิน และ
คะแนนเต็มของแตละคุณลักษณะไวเปนการลวงหนา ดังนี้ 
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   - ความรับผิดชอบ 
   - ความคิดริเริ่ม 
   - การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
   - ความประพฤติ 
   - ความสามารถในการส่ือความหมาย 
   - การพัฒนาตนเอง 
   - วิสัยทัศน (ระดับ 9 ข้ึนไปทุกตําแหนง) 
   - คุณลักษณะอ่ืนๆ (ตามความจําเปนของแตละตําแหนง) 
 
   ทั้งน้ี อาจกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมินตามคุณลักษณะดังกลาวขางตน 
หรือจะกําหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ หรือจะเพ่ิมเติมคุณลักษณะอ่ืนนอกเหนือจากคุณลักษณะ
ดังกลาวขางตนก็ได 
 
 3.3 การประเมินผลงาน 
 
   ก) ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน ไดแก ผลงานและ/หรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานตามปกติ ในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอประเมิน โดยไม
จําเปนตองมีการจัดทําผลงานข้ึนใหม เพ่ือใชในการประเมินโดยเฉพาะ และเปนผลงานที่
แสดงถึงการใชความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการเฉพาะดาน เปนที่ยอมรับ
ในวงการวิชาการหรือวงการดานน้ัน  ๆ
   ทั้งน้ี ผลงานท่ีจะนํามาประเมินตองแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุงยาก
ซับซอนในการดําเนินงาน ประโยชนของผลงาน ความรู ความชํานาญงาน และประสบการณ
ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกลาว โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 
   (1) เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึน ในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับที่ตํ่ากวาระดับ
ที่ขอประเมิน ไมเกิน 1 ระดับ เวนแต ก.พ.จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
   (2) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
ขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
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   (3) กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวา ผู
ขอรับการประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในสวนใด และเปนสัดสวน
เทาใด โดยมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานน้ัน และจากผูบังคับบัญชาดวย 
   (4) ผลงานที่ไดนํามาใชประเมิน เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงข้ึนแลว จะนํามาเสนอใหประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนอีก
ไมได 
  ข) แนวทางการประเมินผลงาน ใหพิจารณาจาก 
   (1) ผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลสําเร็จของงาน จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น หรือ
ตามท่ี ก.พ.กําหนด กรณีที่ไมอาจกําหนดเปนชิ้นได ก็อาจกําหนดเปนอยางอ่ืนไดตามความ
เหมาะสมรวมท้ัง อาจมีการประเมินผลงานดวยวิธีอ่ืน  ๆประกอบดวย เชน การสัมภาษณ เปนตน 
   (2) คุณภาพของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
   (3) ความยุงยากซับซอนของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
   (4) ประโยชนของผลงานในการนําไปใช ของตําแหนงในแตละระดับ 
   (5) การเผยแพรผลงาน โดยกําหนดใหตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ตองมีการ
เผยแพรผลงานโดยวิธีการตางๆ ยกเวนลักษณะงานของบางตําแหนงท่ีไมอาจเผยแพรได 
   (6) ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน เปนการพิจารณาวาผลงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ผูขอรับการประเมินมีความรู 
ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณในงานน้ันๆ เหมาะสมกับระดับ
ตําแหนงที่จะแตงต้ังมากนอยเพียงใด 
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ข. หลักเกณฑเฉพาะสายงานวิชาการธรณีวิทยา (นักธรณีวิทยา) 
 
 1. ลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบของสายงาน 
 
  ลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ในสายงานวิชาการธรณีวิทยา 
เปนตําแหนงที่มีหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึง หรือหลาย
อยางเก่ียวกับธรณีวิทยา เชน การสํารวจธรณีวิทยารากฐาน การสํารวจธรณีวิทยาแหลงแร การ
สํารวจธรณีฟสิกส การสํารวจธรณีเคมี การสํารวจธรณีวิทยาเชื้อเพลิงธรรมชาติ การสํารวจ
อุทกธรณีวิทยา การศึกษาธรณีวิทยาสภาวะแวดลอม การสํารวจวิศวกรรมธรณีวิทยา การ
คนควาทดลองที่เกี่ยวกับงานธรณีวิทยา การวิเคราะหตรวจสอบวินิจฉัยและพิสูจนเอกลักษณ 
การวิจัยคนควาแปลความหมาย และประเมินคาทางธรณีวิทยา ตลอดจนการประยุกตวิชาการ
ธรณีวิทยาใหเกิดประโยชนถูกตองตามหลักวิชาการและเกิดผลดีแกการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ หรือการปรับปรุงแกไขปญหาทางวิชาการหรือถายทอดความรูทางวิชาการ
ธรณีวิทยา 
  เพ่ือประโยชนในการกําหนดระดับความยากงาย และเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะ
งานที่ตองปฏิบัติในแตละสวนราชการ จึงจําแนกลักษณะงานท่ีปฏิบัติของสายงานวิชาการ
ธรณีวิทยา ออกเปน 5 ลักษณะ คือ 
 
  ลักษณะท่ี 1  งานดานวางแผน หมายถึง งานท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและพิจารณา
เพ่ือกําหนดหรือเสนอแนะ ตลอดจนจัดทําโครงการดานธรณีวิทยา ซึ่งตองใชความรู
ความสามารถและประสบการณทางดานธรณีวิทยา ทั้งในทัศนะกวางท่ีหลากหลาย และในดาน
ลึก ตลอดจนตองมีความเขาใจในดานอ่ืนๆ เชน ทางเศรษฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร สภาวะ
แวดลอมและความม่ันคง เปนตน และรวมถึงการกําหนดแผนการดําเนินงานเปนข้ันตอน หรือ
กําหนดแนวทางการแกไขปญหาทุกข้ันตอนอีกดวย 
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  ลักษณะท่ี 2  งานดานสํารวจ หมายถึง การสํารวจ การศึกษาและการเก็บ
ขอมูลอยางมีระบบ โดยใชความรูทางธรณีวิทยาเปนหลักในการดําเนินงานภาคสนาม โดยตอง
ดําเนินการทางภาคพ้ืนดิน และ/หรือทางอากาศ และ/หรือนอกฝงทะเล ขอมูลทางภาคสนามจะ
ไดรับการตรวจสอบทางวิชาการเพ่ือจําแนกจัดหมวดหมูของขอมูลในรูปของรายงานและ 
แผนท่ี เชน การสํารวจลักษณะ Geological  Survey เพ่ือใหทราบถึงการกระจายตัวของหิน
ชนิดใดชนิดหน่ึง หรือหินยุคใดยุคหน่ึง หรือธรณีวิทยาสัณฐาน ธรณีวิทยาโครงสราง 
ธรณีวิทยากายภาพ สภาพแวดลอมในการตกตะกอนของชั้นหิน แนวศักยภาพของแร และ
ทรัพยากรธรณี การสํารวจลักษณะ Geological Exploration เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการกระจายตัว การกําหนดและศักยภาพของแหลงแร เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ําบาดาล 
ปโตรเลียม ในการน้ีจําเปนตองใชความรูความสามารถและประสบการณในทางธรณีวิทยา
หลายสาขา หรือสาขาหน่ึงสาขาใดโดยเฉพาะ แลวแตลักษณะงานท่ีจะดําเนินงานการสํารวจ 
  ลักษณะท่ี 3  งานดานแปลความหมายประเมินคาทางธรณีวิทยา และสภาวะ
แวดลอม หมายถึง การศึกษาและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาขอมูลทางธรณีวิทยา หรือ
แปลความหมายทางธารณีวิทยาที่ไดจากการสํารวจลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือหลายลักษณะ 
เชน การสํารวจธรณีวิทยารากฐาน การสํารวจธรณีฟสิกส การสํารวจธรณีเคมี การสํารวจ
ธรณีวิทยาแหลงแร การสํารวจเชื้อเพลิงธรรมชาติและปโตรเลียม การสํารวจอุทกธรณีวิทยา 
การแปลภาพถายทางอากาศและดาวเทียม เปนตน เพ่ือนํามาประเมินสภาพทางธรณีวิทยา และ/
หรือศักยภาพของทรัพยากรธรณีที่เกี่ยวของ หรือนํามาประเมินความเหมาะสม หรือนํามา
เตรียมงาน หรือความเปนไปไดทางธรณีวิทยาที่ใชเปนรากฐานของงานการศึกษาธรณีวิทยา
สภาวะแวดลอมหรือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตางๆ 
  ลักษณะท่ี 4  งานดานวิจัย หมายถึง งานคนควาหรือการศึกษาในรายละเอียด
ดานธรณีวิทยา โดยมีเปาหมายเพ่ือท่ีจะคนหาขอมูลใหมๆ หรือเพ่ือที่จะปรับปรุงแกไขขอมูล
แนวคิด สมมุติฐาน หรือทฤษฎีเกา เม่ือมีเหตุที่ทําใหเชื่อวาขอมูลแนวคิด สมมุติฐานหรือ
ทฤษฎีเหลาน้ันไมถูกตองหรือไมสมบูรณ หรือเพ่ือที่จะหาวิธีใชประโยชนจากขอมูล กฎ หรือ
ทฤษฎีที่คนพบใหม หรือไดปรับปรุงใหม รวมถึงการสรุปผลงานวิจัยดานตางๆ งานดาน
ศึกษาวิจัยนี้ รวมถึงงานศึกษาวิจัยประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการคนควา หรือ
ทดลองเพ่ือนําผลไปใชในการดําเนินงานดานพัฒนาทรัพยากรธรณีและสภาพแวดลอมของ 
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ประเทศ เชน การคนควาหรือวิจัยทดลองที่เกี่ยวกับหินอัคนี หินแปร การจัดลําดับชั้นหิน
ธรณีวิทยาโครงสราง โบราณชีววิทยา วิศวกรรมธรณีวิทยา ธรณีฟสิกส  ธรณีเคมี  
อุทกธรณีวิทยา และการสํารวจระยะไกลอ่ืน  ๆฯลฯ 
  ลักษณะท่ี 5  งานดานท่ีปรึกษา หมายถึง การใหคําปรึกษาทางวิชาชีพ หรือ
วิชาการระดับสูงดานใดดานหน่ึง หรือหลายดานท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน ซึ่งอาจเปนการให
ขอแนะนําในดานการวางแผน การวางโครงการ การควบคุม การตรวจสอบ การวิเคราะหวิจัย 
การใหบริการทางวิชาการ หรือการใหขอแนะนําในดานอ่ืนๆ ตลอดจนการประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีตองใชความรูความสามารถ และความชํานาญงานอยางกวางขวาง และลึกซึ้งใน
แขนงหน่ึงแขนงใดโดยเฉพาะ 
 
  โดยที่งานแตละลักษณะมีคุณภาพ หรือความยากงายของงานแตกตางกัน จึง
พิจารณากําหนดระดับของตําแหนงในแตละลักษณะงาน ดังนี้ 
  ลักษณะท่ี 1  งานดานวางแผน ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 6-10 
  ลักษณะท่ี 2  งานดานสํารวจ ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 6-10 
  ลักษณะท่ี 3  งานดานแปลความหมายประเมินคาทางธรณีวิทยา และสภาวะ

แวดลอม ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 6-10 
  ลักษณะท่ี 4  งานวิจัย ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 6-10 
  ลักษณะท่ี 5  งานดานท่ีปรึกษา ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 9-11 
 
 2. หลักเกณฑการประเมินบุคคล 
 
  การประเมินบุคคลใหดําเนินการ 3 สวน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตามหลักเกณฑทั่วไปที่กําหนดในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 
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  3. แนวทางการประเมินผลงาน 
   3.1 องคประกอบในการประเมิน 
    การประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงในสายงานวิชาการธรณีวิทยาในแตละ
ระดับนั้น จะตองคํานึงถึงผลงานของบุคคล ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผลงาน ความ
ยุงยากซับซอนของผลงาน ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงระดับความยากงาย ความคิดริเริ่ม 
ประโยชนในการนําไปใช และการเผยแพรผลงาน ซึ่งองคประกอบที่จะนํามาใชพิจารณา
ประเมินผลงานของบุคคลมี 4 องคประกอบ ดังนี้ 
    1) คณภาพของผลงาน ประเมินโดยพิจารณาจาก 
     1.1) แนวความคิด หรือเหตุผลที่ปฏิบัติงานน้ี 
      - เลือกเอง หรือไดรับมอบหมาย หรือโดยหนาท่ี 
      - เปนเรื่องใหมที่ตนเอง หรือผูอ่ืนไมเคยทํามากอน หรือเปน
เรื่องที่เคยทําแลวแตตองมีการพัฒนา ปรับปรุงแกไขเรื่องเดิม 
      - ระบุถึงวัตถุประสงค สาเหตุความเปนมา หรือปญหาที่ตอง
มีการจัดทําผลงาน และเหตุผลในแงของความจําเปน ความสําคัญ และประโยชน 
      - เปนงานท่ีมีแนวความคิดมากนอยเพียงใด คุมคา และ
เหมาะสมกับเหตุการณ และกาลเวลาหรือไม 
     1.2) ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
      ผลงานดังกลาวไดใชหลักวิชาการเฉพาะทางอยางลึกซึ้งในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากและซับซอนในระดับตางๆ ต้ังแตยุงยากมาก จําเปนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติดวยตนเองได จนกระทั่งถึงยุงยากและซับซอนมาก
เปนพิเศษ 
     1.3) วิธีการท่ีใชในการจัดทําผลงาน 
      - ดําเนินการไดถูกตองตามเทคนิค วิธีการ ถูกหลักวิชาการ 
ตลอดจนมีการประมวลและวิเคราะหขอมูลอยางไรบาง 
      - มีการคิดคน หรือสรุปขอเสนอแนะในการแกไขปญหา 
หรือวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการธรณีวิทยาอยางไร 
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      - มีกรรมวิธีดําเนินการท่ีตองใชความรู หลักวิชาการ ความ
พยายาม ความละเอียดรอบคอบ และความชํานาญงาน หรือใชเทคนิควิธีการท่ียุงยาก
สลับซับซอนมากนอยเพียงใด 
      - บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดตามโครงการแผนงานน้ัน  ๆ
หรือไม อยางไร 
    2) ประโยชนในการนําไปใช 
      - ผลงานน้ันไดนําไปใช หรือมีคุณคาเปนประโยชนตอทาง
ราชการ สังคม และประเทศชาติหรือไมอยางไร 
      - เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือวงการดานนั้นๆ และเปน
ประโยชนในการนําไปใช เปนแนวทางปฏิบัติในสวนราชการระดับใด และมากนอยเพียงใด 
    3) ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ จะพิจารณาจากผลงานและ
ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานในอดีตท่ีผานมาเฉพาะท่ีเปนประโยชนตอตําแหนงท่ีขอประเมินวา
มีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญงานนั้นๆ มากนอยเพียงใด เชน เคยดําเนินการทาง
วิชาการ ผลงานเปนแหลงอางอิง เคยไดรับรางวัลเกี่ยวกับงานวิจัย หรืองานอ่ืนๆ เคยเปน
หัวหนาโครงการ กรรมการวิทยากร ที่ปรึกษา เปนตน โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัวประวัติ
การศึกษา ประวัติการฝกอบรมหรือดูงาน ประวัติการทํางาน หรือประสบการณอ่ืนในการ
ทํางาน 
    4) การเผยแพรผลงาน  (กรณีการประเมินในระดับ 9-11) จะพิจารณาจาก
ลักษณะของผลงานและวิธีการเผยแพรผลงาน ขอบขายและระดับของการนําผลงานไปใช
ประโยชนในราชการ หรือในวงวิชาการ ซึ่งอาจดําเนินการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
หรือหลายลักษณะดังนี้ 
     4.1) การผยแพรผลงานทางวิชาการ หมายถึง การเขียนบทความทาง
วิชาการ หรือการผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือนําเสนอ ชี้แจง หรืออธิบายในรายละเอียดหรือให
ความรูเกี่ยวกับวิชาการเฉพาะดาน การคนพบเรื่องใหมๆ หรือประเด็นใหมๆ ในทางวิชาการ 
การวิเคราะห วิจารณ หรือเสนอแนะแนวความคิดใหมๆ เกี่ยวกับวิชาการหรือการดําเนินงาน
เฉพาะดาน หรือที่เกี่ยวของ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ และเปนประโยชนตอการพัฒนา
ทางวิชาการ หรือการพัฒนางานท่ีเกี่ยวของ และตีพิมพเผยแพรในรายงานประจําปของ
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หนวยงานท่ีสังกัด ในวารสารทางวิชาการในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ หรือเผยแพรโดย
นําเสนอตอที่ประชุมทางวิชาการในประเทศ และ/หรือระหวางประเทศ 
     4.2) การแตง แปล เรียบเรียง และจัดทําเปนตํารา คูมือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือการเผยแพรทางการศึกษาในสาขาวิชาการทางดานนั้นๆ อันเปนประโยชนตอการศึกษา 
คนควา อางอิง หรือสามารถนําไปเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน หรือใชเปนคูมือการ
ปฏิบัติงานของทางราชการหรือของเอกชนท่ัวไป โดยตีพิมพเปนรูปเลมอยางถูกตองเหมาะสม 
และเปนระบบ 
 
   3.2 การใหคะแนนองคประกอบ 
    จากองคประกอบการพิจารณาประเมินผลงานของผูขอรับการประเมินใน
แตละระดับของสายงานวิชาการธรณีวิทยา กําหนดไวดังนี้ 
 

ระดับตําแหนง
องคประกอบ 6 7 8 9 10 11 

1. คุณภาพของผลงาน 50 50 50 50 50 50 
2. ประโยชนในการนําไปใช 40 40 40 40 30 30 
3. ความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ 10 10 10 10 10 10 
4. การเผยแพรผลงาน - - - 10 10 10 
 
   3.3 เกณฑการตัดสิน 
    ผลงานของบุคคลท่ีไดรับการพิจารณาประเมินตามองคประกอบตาง  ๆ
แลว ผูขอรับการประเมินในทุกระดับไดคะแนนรวมไมนอยกวา 75% (ดีมาก) จึงจะถือวาผาน
การประเมิน 
 
 

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


