คลังความรู้ เรื่อง....
เทคนิคการเขียนโครงร่างผลงานทางวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
บรรยายโดย...
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว.
นางสาวภัทริยา ไชยมณี
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายวันชัย สุวรรณหงษ์
ผู้อานวยการส่วนบริหารงานบุคคล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ ห้อง ๖๑๕
อาคารสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการ และประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
พระราชบัญญั ติปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบั ญญั ติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กาหนดให้มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจั ย และนวั ต กรรม และกาหนดให้ ส านั กงานปลั ด กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส่ ง ผลให้ อ.ก.พ. กรมเหลื อ เพี ย งคณะเดี ย ว คื อ อ.ก.พ. ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ก.พ. มีมติอนุมัติให้ อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทาหน้าที่
อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้
เมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีผลบังคับใช้ และได้ดาเนินการแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรม คณะใหม่แล้ว จึงให้การทาหน้าที่ อ.ก.พ. กรมของ
อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สิ้นสุดลง
อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทาหน้าที่
อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงฯ จึงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
และระดับชานาญการพิเศษเพื่อเป็นหลักปฏิบัติและ
สามารถดาเนินการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารง ต าแห น่ ง ต่ า ง ๆ ได้ อย่ าง ต่ อ เนื่ อ ง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้
๑. การเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
๑.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
การคัดเลือ กบุคคล ให้ คัดเลือกบุ คคลเพื่อเลื่ อนขึ้นแต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่งที่สู งกว่าระดั บ
ตาแหน่งที่ผู้นั้นดารงอยู่ ได้ไม่เกิน ๑ ระดับ และให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเปิดเผยตาแหน่งละ ๑
คน รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ ทั ก ท้ ว งภายในเวลาที่ กาหนด โดยการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเข้ า รั บ การ
ประเมินผลงาน แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ
๑

กรณีประเมินขึ้นระดับชานาญการ
- ผู้บังคับบัญชาระดับสานักหรือเทียบเท่า พิจารณา กลั่นกรองเนื้อหาและสัดส่วนของผลงานตามโครง
ร่างที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอในเบื้องต้น ก่อนเสนอปลัดกระทรวงการอุดมฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
กรณีประเมินขึ้นชานาญการพิเศษ
- คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. สป.อว. แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที่ อ.ก.พ. ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กาหนด โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของบุคคลและ
ประโยชน์ทางราชการจะได้รับ และให้ระบุเหตุผลในการพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
๑) คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง
รายละเอียดปรากฏดังตาราง

๒) ปฏิบัติงานในตาแหน่ง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี
๓) ระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคลและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
การนับระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้พิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการแต่ละราย โดยมี
แนวทางในการพิจารณา ดังนี้

๒

(๑) บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผล
งาน ต้องมีระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้ง
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๒) กรณี ที่ ร ะยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ ง ตามข้ อ (๑) ไม่ ค รบ ๑ ปี
อาจพิ จ ารณาน าระยะเวลาการด ารง
ตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งในสาย
งานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือ
วิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ เกื้ อ กู ล กั บ สาย
งานที่จะแต่งตั้ง หรือระยะเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้ง มานับรวมเป็นระยะเวลาดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งให้ครบ ๑
ปีได้ โดยให้นับได้เฉพาะการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ ๓ หรือ ระดับ ๔ เดิม หรือสายงานที่เทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่น และขณะนาเวลา
ดังกล่าวมานับผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และข้อกาหนดอื่นที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(๓) ให้นับระยะเวลาการดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเชิง
วิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งในสายงานที่จะ
แต่ ง ตั้ง ให้ พิ จารณาระยะเวลาที่ ไ ด้ ปฏิ บั ติง านในช่ว งที่ผู้ นั้ นมี คุ ณสมบั ติต รงตามคุ ณ สมบั ติเ ฉพาะสาหรั บ
ตาแหน่ง และข้อกาหนดอื่นที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง และดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ระดับ ๓ เดิม หรือเทียบเท่า โดยให้พิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของข้าราชการแต่ละรายและ
ประโยชน์ที่ราชการจะได้รับ และให้นับเป็นระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งได้ตาม
ข้อเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เว้นแต่การนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ
๑ และ ๒ เดิม หรือสายงานที่เทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นามานับ
(๔) การนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง จะต้องมีคาสั่งรักษาราชการแทน/
รักษาการในตาแหน่ง หรือคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงานจริง
(๕) การพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งในสายงาน
ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง ให้ อ.ก.พ. ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีไป หรือเป็นราย ๆ ไป

๓

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
๑. การประเมินลักษณะบุคคล
(๑) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือก ๒ ระดับ คือ
ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมินโดยตรง และผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้น
ไปอีก ๑ ระดับ เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะของบุคคล
(๒) ผู้ มี คุ ณสมบั ติ ที่ จ ะเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ต้ อ งได้ ค ะแนนที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ประเมิน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้บังคับบัญชาในระดับที่เหนือขึ้นไปมีความเห็นสอดคล้องว่าผ่าน จึงจะถือว่า
เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล แล้วจึงจะเสนอข้อมูลประกอบการคัดเลือกต่อไปได้ ในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับมีความเห็นแตกต่างกัน ให้เสนอปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเป็นผู้พิจารณา
(๓) ผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือก ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่
ช่วยราชการในหน่วยงานอื่น ให้ผู้บังคับบัญชา ๒ ระดับ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการที่ผู้นั้นไปปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะของบุคคลร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
(๔) การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ให้เป็นไปตามแบบประเมินคุณลักษณะ
บุ ค คลที่ อ.ก.พ. ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมก าหนด
โดยคะแนนการประเมินคุณลักษณะของบุคคลเมื่อรวมกันทุกรายการ จะต้องเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน

๔

๒. ผลการปฏิบัติงาน
(๑) ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ย้อนหลัง ๓ ปี ติดต่อกัน ให้ระบุ
เฉพาะชื่อเรื่องผลงาน โดยเริ่มนับย้อนจากปีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
(๒) ผลงานที่จะส่งประเมิน จานวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๓ เรื่อง
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องสัดส่วนผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทาผลงานพร้อมรับรองสัดส่วน
ในการดาเนินงานในแต่ละเรื่อง (ถ้ามี)
(๓) ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน จานวน ๑ เรื่อง
๓. การกาหนดสัดส่วนของผลงานที่ใช้ประเมิน
(๑) ผลงานหลักให้มีสัดส่วนผลงานไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
(๒) สัดส่วนผลงานที่ใช้ในการประเมิน ต้องมีสัดส่วนผลงานรวมทั้งหมด
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๔. ระยะเวลาการคัดเลือก
(๑) ระดับชานาญการ
ในการคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ
ระดับชานาญการ ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกพร้อมทั้ง
หนังสือแสดงการยอมรับเงื่อนไขการคัดเลือกและประเมินบุคคล ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน
(๒) ระดับชานาญการพิเศษ
ให้ ส านั กงานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม ดาเนินการประกาศรับสมัคร และให้ผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือกจัดส่งข้อมูลประกอบการ
คัดเลือกพร้อมทั้งหนังสือแสดงการยอมรับเงื่อนไขการคัดเลือกและประเมินบุคคล ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ กรณีวันครบกาหนดจัดส่ง
ข้อมูลเป็นวันหยุดราชการ ให้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลในวันทาการวันแรก
๕. เกณฑ์การคัดเลือกระดับชานาญการพิเศษ
ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณาเกณฑ์
การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน โดยกาหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) คุณสมบัติของบุคคล ทักษะ พฤติกรรม
พิจ ารณาจากความรั บผิ ดชอบ ทุ่ม เท ความมีวิ นั ย การติด ต่อ ประสานงาน
ความคิดริเริ่ม การอุทิศเวลา ภาวะผู้นา และการทางานเป็นทีม

๕

(๒) ผลงานทางวิชาการ
พิจารณาจากความรู้ความสามารถประสบการณ์ และผลงานที่เสนอ
(๒.๑) ผลสาเร็จของงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี
- ผลสาเร็จของงานที่ผ่านมา
- ผลสาเร็จของงานสอดคล้องกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(๒.๒) ข้ อ เสนอแนวคิ ด วิ ธี ก าร ความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนการดาเนินการคัดเลือกของส่วนบริหารงานบุคคล (สบค.)
๑. สารวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ และระดับ
ชานาญการพิเศษ
๒. แจ้ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ส านั ก หรื อ เที ย บเท่ า ของผู้ นั้ น ให้ ด าเนิ น การประเมิ น
คุณลักษณะของบุคคล
๓. แจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว จัดทาข้อมูลประกอบการคัดเลือก เช่น
ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี ชื่อผลงานที่จะส่งประเมินพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงานในส่วน
ที่ตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทาผลงาน (ถ้ามี) และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน และอื่น ๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลประกอบการคัดเลือกดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามในหนังสือแสดงการยอมรับเงื่อนไขการ
คัดเลือกและประเมินบุคคล ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่
๔. รวบรวมข้อมูลเสนอพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
๕. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตาแหน่งละ ๑ คน รวมทั้งชื่อผลงานที่จะส่ง
ประเมิน เค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทาผลงาน (ถ้ามี) ไว้ในที่
เปิดเผย ณ สป.อว. และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สบค.สป.อว. โดยกาหนดให้สามารถทักท้วงผลการพิจารณา
คัดเลือก และรายละเอียดของผลงานได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๖

๖. สบค. แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ และส่งผลงานเข้ารับการประเมินภายใน
๔๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก ตามจานวนและเงื่อนไขที่กาหนด กรณีวันครบกาหนดจัดส่ง
ผลงานเป็นวันหยุดราชการให้ดาเนินการจัดส่งผลงานในวันทาการวันแรก
หลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารประเมิน ผลงานเพื่อ เลื่ อนขึ้น แต่ งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ งประเภทวิ ชาการ
ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
ผลงานที่ส่งประเมินจะต้องประกอบด้วยผลงานที่เกิดขึ้นจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ดังนี้
๑) ผลงานที่ส่งประเมินจะต้องประกอบด้วยผลงานที่เกิดขึ้นจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
๒) ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควร
เป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงานที่จะทาในอนาคต
๓) ผลงานที่ส่งประเมินจะต้องอยู่ภายในเงื่อนไข และลักษณะของผลงานของตาแหน่งในแต่ละ
ระดับ และแต่ละสายงานตามหนังสือ ว ๑๐ ปี ๒๕๔๘ และตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานกาหนด
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
รูปแบบการเสนอผลงาน และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ให้จัดรูปแบบการเสนอผลงาน
และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ตามที่ สานักงาน ก.พ. กาหนด และตามที่คณะกรรมการประเมินผลงาน
กาหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
การกาหนดระยะเวลาจัดส่งและแก้ไขผลงาน
๑) การส่งผลงานครั้งแรกหลังจากได้รับการคัดเลือก ให้ผู้ขอรับการประเมินจัดส่งผลงานเข้า
รับการประเมินภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก หากพ้นกาหนดระยะเวลาการจัดส่ง
ผลงานและผู้ขอรับการประเมินยังไม่ส่งผลงาน จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินผลงาน
ผู้ขอรับการประเมินต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศนี้ใหม่
๒) คณะกรรมการประเมินผลงานประชุมเพื่อตรวจและประเมินผลงานครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ สบค. ได้รับผลงาน
ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานมีมติให้ผู้ขอรับการประเมินแก้ไขผลงาน ให้ผู้ขอรับการ
ประเมินส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
(๑) ปรับแก้ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสาคัญ ให้เวลาไม่เกิน ๗ วันนับแต่วันที่ผู้ขอรับการประเมิน
ได้รับทราบหรือถือว่ารับทราบมติคณะกรรมการประเมินผลงาน
(๒) ปรับแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ ให้เวลาไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ขอรับการประเมิน
ได้รับทราบหรือถือว่ารับทราบมติคณะกรรมการการประเมินผลงาน

๗

หากผู้ขอรับการประเมินไม่สามารถส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ดังกล่าว ให้ผู้ขอรับ
การประเมินแจ้งขอขยายเวลาเป็นหนังสือผ่านผู้บังคับบัญชาระดับสานักหรือเทียบเท่าก่อน
ครบกาหนดเวลา พร้อมแสดงเหตุผลความจาเป็นเสนอต่อประธานคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อพิจารณา
อนุญาตขยายเวลาแก้ไขผลงาน ซึ่งขยายได้จานวน ๑ ครั้ง โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
(๑) ปรับแก้ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสาคัญ ให้ขยายเวลาได้ไม่เกิน ๗ วัน
(๒) ปรับแก้ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ ให้ขยายเวลาได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
กรณีวันครบกาหนดจัดส่งผลงานเป็นวันหยุดราชการ ให้ดาเนินการจัดส่งผลงานในวันทาการวันแรก

เกณฑ์การประเมินผลงาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ให้คณะกรรมการประเมินผลงาน กาหนดค่าคะแนนของผลงาน รวม ๑๐๐ คะแนน สาหรับ
ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา และข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาให้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกผลงานตามคุณภาพของผลงานความยุ่งยากซับซ้อน
ของผลงาน ประโยชน์ของผลงาน ความรู้ความชานาญงานและประสบการณ์ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินผลงาน
จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน
รูปแบบการเสนอผลงาน และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน
๑. ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
- ชื่อผลงาน
- ระยะเวลาที่ดาเนินการ
- ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
- สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินการ
- ผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี)
- ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ
- ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
- การนาไปใช้ประโยชน์
- ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
๘
- ข้อเสนอแนะ

๒. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เรื่อง
- หลักการและเหตุผล
- บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เทคนิคการเขียนผลงานให้มคี ุณภาพ

๑. ชื่อผลงาน
๑) ชื่อเรื่องเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดการตั้งชื่อเรื่องควรมีความหมายตรงตามเนื้อเรื่องของ
ผลงาน สื่อเป้าหมายหลักของผลงาน
๒) กระชับ ไม่สั้นหรือยาวเกินไป ไม่ใช้คาฟุ่มเฟือย หรือคาที่ไม่จาเป็น
๓) ตรงประเด็น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องของผลงาน สื่อ
ความหมายเจาะจงลงไปในเรื่องที่ทา ไม่ควรสื่อความที่กว้างเกินไป
๔) ชัดเจน โดยไม่ต้องตีความ เมื่ออ่านชื่อผลงานแล้ว สามารถทราบทันทีว่าทาอะไร
อย่างไร
ตัวอย่างชื่อผลงาน : การบูรณาการงานด้าน วทน. เพื่อพัฒนาภาคกลางตอนบน
กรณีศึกษา : การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วย วทน. จังหวัดปทุมธานี
ชื่อเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ดีมาก เพราะเจาะจงลงไปในเรื่องที่ทา ในการเขียนผลงานควรเขียนให้
มีการเชื่อมโยง

๙

๒. ระยะเวลาที่ดาเนินการ
ระบุระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มดาเนินการจนถึงวันที่สิ้นสุดการดาเนินการผลงานที่
นาเสนอ ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลการดาเนินการที่เสร็จสิ้นก่อนวันส่งเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกบุคคล เช่น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๒
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
การเขียนผลงานทางวิชาการในแต่ละเรื่องจะต้องอาศัยกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือ
แนวคิดทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือดาเนินการให้งานสาเร็จไปด้วยดี
ผู้เสนอผลงานควรจะต้องระบุแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ เชิงวิชาการที่นามาใช้ใน
การดาเนินงานโดยสรุป ให้มีความเกี่ยวข้อง สอดคล้องและเชื่อมโยงผลงาน และไม่ล้าสมัย โดยต้อง
เขียนอ้างอิงแหล่งที่มา โดยใช้แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้
ตัวอย่างความรู้ทางวิชาการ แนวคคิด ทฤษฎีที่ใช้อ้างอิง
ชื่อผลงาน : การบูรณาการงานด้าน วทน. เพื่อพัฒนาภาคกลางตอนบน
กรณีศึกษา : การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วย วทน. จังหวัดปทุมธานี
ความรูท้ างวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้อ้างอิง : ความรู้เกี่ยวกับแผนภาคกลาง แผน
จังหวัดปทุมธานี แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สป. แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ วท. เป็นต้น
๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินการ
ระบุขั้นตอนการดาเนินการทั้งหมดของผลงานที่นาเสนอ โดยแสดงเนื้อหาสาระในแต่
ละขั้นตอนให้ชัดเจน และระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน โดยระบุให้ชัดเจนว่ามีการปฏิบัติงานอะไร
และอย่างไรบ้าง โดยเขียนขั้นตอนเป็นข้อ ๆ เรียงตามลาดับ หรือเขียนเป็นลักษณะผังกระบวนการ
หรือขั้นตอนการดาเนินงาน (Workflow) ซึ่งจะทาให้เห็นภาพการดาเนินการตามลาดับได้ชัดเจน
เข้าใจง่าย และเห็นความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงของแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นถึง
สิ้นสุดกระบวนการ
๕. ผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี)
ให้แสดงชื่อและตาแหน่งของผู้ร่วมดาเนินการทุกคน พร้อมระบุสัดส่วนที่ผู้ร่วม
ดาเนินการแต่ละคนรับผิดชอบ ซึ่งผู้ร่วมดาเนินการทุกคนต้องลงนามรับรองผลงานไว้ที่ตอนท้ายของ
ผลงานด้วย
๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผูป้ ฏิบัติ
ให้แสดงรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินผลงานที่ผู้เสนอผลงานเป็นผูร้ ับผิดชอบการ
ดาเนินการ โดยนาเสนอในรูปแบบของการวิเคราะห์ผลสาเร็จของงานที่เกิดขึ้น โดยอธิบายว่าได้
ปฏิบัติงานอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละกิจกรรม ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างไร
๑๐

๗. ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
แสดงผลสาเร็จของผลงานหรือประโยชน์ของผลงานทีน่ าเสนอในเชิงปริมาณและ/หรือ
เชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ผลสาเร็จของงานเชิงปริมาณ คือ ผลงานที่เป็นจานวนวัดได้เมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย หรือข้อตกลงตามที่ได้กาหนด เช่น จานวนแผนที่ได้ จานวน MOU เป็นต้น
ผลสาเร็จของงานเชิงคุณภาพ คือ ผลงานเชิงคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง
ความรวดเร็ว ความพึงพอใจ ฯลฯ ที่ได้แสดงให้เห็นถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลงาน
๘. การนาไปใช้ประโยชน์
อธิบายประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลการปฏิบัติงานของผลงานที่นาเสนอ
๙. ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
ระบุถึงความยุ่งยาก ซับซ้อนในการปฏิบัติงานของผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่
ผ่ านมาว่ า จากการปฏิ บั ติ ง านมี ค วามยุ่ ง ยาก ซั บ ซ้ อ นเพี ย งใด มี ปั ญ หาอุ ป สรรค ข้ อ จ ากั ด ในการ
ปฏิบัติงานอย่างไร ตลอดจนข้อเสนอแนะในการขจัดความยุ่งยากนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
๑๐. ข้อเสนอแนะ
ระบุข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับความยุ่งยาก ปัญหา และอุปสรรคที่
ระบุไ ว้ใ นข้ อ ๙ ที่ไ ด้ด าเนิน การไปแล้ว ได้ ผลดี รวมทั้ งข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติม เพื่ อป้ องกัน ปัญ หาที่ มี
แนวโน้ ม จะเกิด ขึ้น ในอนาคตได้ อี ก หรือ ข้อ เสนอแนะในการพั ฒ นางานให้ มี ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น
(ในส่วนของปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขในผลงานนั้น ๆ) ข้อเสนอแนะควรเป็นแนวทางที่มีการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความเป็นรูปธรรมสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง

๑๑

ส่วนบริหารงานบุคคล สานักบริหารกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
๗๕/๔๗ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
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