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ระดับหน่วยงำน

อ ำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรประเมินบคุคลและผลงำนวิชำกำร

ก ำหนดทิศทำง1
จัดท ำแผนงำนวิจัยและงำนวิชำกำรให้มี

เหมำะสมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/

แผนงำน/นโยบำยกรมปศุสัตว์ รวมถึงกำร

พัฒนำนักวิจัย/นักวิชำกำรของหน่วยงำน

รำยงำนผลงำนวิจัย3
รำยงำนผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร

ของบุคคล น ำเสนอกรมปศุสัตว์ หรือ

คณะกรรมกำรประเมินบุคคลและผลงำน

พิจำรณำกลั่นกรอง2
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเห็นชอบใน

รำยละเอียดของแบบข้อเสนอโครงกำรวจิัย/

งำนวิชำกำร หรือผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร 

เพื่อให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับลักษณะ

งำนที่ปฏิบัติ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ

ต ำแหน่ง ก่อนน ำเสนอกรมปศุสัตว์หรอื

คณะกรรมกำรประเมินบุคคลและผลงำน

บริหำรจัดกำรควำมรู้4
(Knowledge Management) 

ของหน่วยงำน



ก ำหนดเพิ่มเติมแต่ละ

สำยงำน และแต่ละ

ระดับจำกเง่ือนไขและ

ลักษณะของผลงำน

จำกที่ ก.พ. ก ำหนด

ก ำหนดตำมควำม

เหมำะสมกับลักษณะ

งำนของกรม

ผลงำนเกิดประโยชน์

คุ้มค่ำ

เสริมยุทธศำสตร์

ของกรมปศุสัตว์

-

-

-

-

เป็นผลกำร

ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

อย่ำงน้อย 1 เรื่อง

ข้อเสนอแนวคิด 

เพื่อพัฒนำงำน

อย่ำงน้อย 1 เรื่อง

-

-

เกณฑ์ตัดสิน 

คุณภำพผลงำน

พิจำรณำประเมิน

คุณภำพผลงำน

กำรสัมภำษณ์

เพ่ิมเติม

ประกอบกำร

พิจำรณำ

-

-

-

ผลงำนซ  ำซ้อน 

กำรลอกเลียน

ผลงำน

หำกพบข้อทักท้วง 

มีมูล ใหร้ำยงำน      

ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุ 

ตำม ม.57

-

-

-

ผลกำรพิจำรณำ

ของคณะกรรมกำร

ประเมินผลงำน  

ถือเป็นที่สุด

- รำยงำนผลต่อ      

ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุ 

ตำม ม.57

แจ้งผู้ขอรับกำร

ประเมิน เมื่อผลงำน

ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 

-

-

ตำมที่ อ.ก.พ. 

กรมปศุสัตว์ 

มอบหมำย

-

กำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลงำน 

จ ำนวนคณะกรรมกำรต้องไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง และมีประธำนเข้ำร่วมด้วยทุกครั้ง

มอบอ ำนำจให้กรรมกำรท่ำนอื่นเป็นประธำนแทนไมไ่ด้

ระดับกรม (ตำม ก.พ. ก ำหนด)

อ ำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรประเมินบุคคลและผลงำนวิชำกำร



อ ำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรประเมินบุคคลและผลงำนวิชำกำร



ลักษณะของผลงำน ตำมมติ อ.ก.พ. กรม (1/62  ลว 19 เม.ย. 62)

ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ

เป็นผลกำรปฏิบัติงำน / ผลส ำเร็จของงำน

ที่เกิดจำกงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

เชื่อถือได้

ยุ่งยำกมำก

ต่อทำงรำชกำร/

หน่วยงำนได้เป็นอย่ำงดี

สำมำรถปฏิบัติงำน

ในควำมรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง

ดีมำก

ยุ่งยำกมำกเป็นพิเศษ

ต่อทำงรำชกำร /ประชำชน/

ประเทศชำติ / กำรพัฒนำกำร

ปฏิบัติงำนในระดับท่ีสูงมำก

สูงมำกเป็นพิเศษ

ระดับช ำนำญกำร

รับเงินประจ ำต ำแหน่ง

ยุ่งยำกเป็นพิเศษ

ต่อทำงรำชกำร /ประชำชน/

ประเทศชำติ / กำรพัฒนำกำร

ปฏิบัติงำนในระดับท่ีสูง

ดี

สูงมำก

ขอบเขต

คุณภำพ

ควำมยุ่งยำก

ประโยชน์



6020

20

ประสบกำรณ์

ในกำรปฏิบัติงำน คุณภำพผลงำน

ประโยชน์ของ

ผลงำนที่น ำไปใช้

แนวคิด

วิธี

ด ำเนินกำร

ควำม

ยุ่งยำก

กรณไีม่ผ่ำน

กำรประเมิน

แก้ไขผลงำนในสำระส ำคัญ

ผลงำนวิชำกำรที่ส่งมำประเมนิ มเีรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ผ่ำนกำรประเมิน

และเรื่องที่ผ่ำนกำรประเมิน มีสัดส่วนกำรปฏิบัติงำนรวมกันแลว้ไม่ถึง 100%

ไม่วิเครำะห์ข้อมูล / เป็นเพียงสรุปผลกำรปฏิบัติงำน / 

ผลกำรศึกษำไม่สอดคล้องกับเน้ือเรื่อง,วัตถุประสงค์ 

แนวคิด วิธีกำรด ำเนินงำนขำดควำมถูกต้องและคุณภำพ

เกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำน ตำมมติ อ.ก.พ. กรม (1/62  ลว 19 เม.ย. 62)



เรื่องเพื่อพิจำรณำ

วำระที่ 3



กำรนับระยะเวลำ 

ของผลงำน

ระยะเวลำผลงำนไม่เกิน 5 ปี

นับจำกวันที่สิ นสุดกำรด ำเนินกำร

ที่ระบุในแบบข้อเสนอโครงกำร

(Concept paper) 

หรือหลักฐำนกำรขอขยำยเวลำ

กำรนับระยะเวลำในทุกสำยงำนของกรม 

ผลงำนที่ส่งเข้ำรับกำรประเมิน เป็นผลงำนที่มำจำกผลกำรด ำเนินงำน / 

ผลส ำเร็จของงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน เกิน 5 ปี

กำรนับระยะเวลำของผลงำน

เวลำเริ่มต้น เวลำส้ินสุด

3.1



เทคนิคและวิธีกำร

จำกกำรฝึกอบรม

3.2

กำรฝึกอบรม >> ผลงำนวิชำกำร

กำรน ำเทคนิคและวิธีกำรที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม 

มำใช้ประกอบกำรเขียนผลงำนเพื่อเข้ำรับกำรประเมินบุคคลและผลงำน

ถือเป็น

ผลงำนวิชำกำร

ไม่ถือเป็น

ผลงำนวิชำกำร

ผลงำนวิชำกำร ไม่ใช่ผลงำนวิจัย / วิทยำนิพนธ์ /ส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรม

/ผลงำนที่ใช้ประเมินเพื่อขอรับเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษต ำแหน่งนิติกร



กำรก ำหนดจ ำนวน

ของผลงำน

ทีจ่ะส่งประเมิน

3.3

ระดับช ำนำญกำร 

ระดับช ำนำญกำรพิเศษ

จ ำนวนผลงำนของแต่ละระดับ

กำรส่งผลงำนของทุกระดับ

อย่ำงน้อย 1 เรื่อง แต่ไม่เกิน 3 เรื่อง สัดส่วนกำรปฏิบัติงำนรวมกันไม่น้อยกว่ำ 100%



กำรตัดสิน

กำรประเมิน

คุณภำพผลงำน

3.4

กำรคิดคะแนน

กำรพิจำรณำคุณภำพ

ผลงำนประเมินร่วม

“สำระส ำคัญ”







กำรคิดคะแนนของผลงำนที่จะส่งประเมิน

กำรคิดคะแนนของผลงำนที่ส่งประเมิน

ในกรณีที่มีผลงำนไม่ผ่ำนกำรประเมิน

60 40 20

60 40 20

(1)

or



กำรตัดสิน

กำรประเมิน

คุณภำพผลงำน

3.4

กำรคิดคะแนน

กำรพิจำรณำคุณภำพ

ผลงำนประเมินร่วม

“สำระส ำคัญ”







กำรพิจำรณำคุณภำพผลงำนประเมินร่วม

กรณีผู้ขอรับกำรประเมินใช้ผลงำนร่วมกัน

เป็นต ำแหน่งในสำยงำนเดียวกัน แต่ระดับต ำแหน่งต่ำงกัน (ชพ. ร่วมกับ ชก.)

ต่ำงระดับต ำแหน่ง

ผลงำนที่ส่งประเมินควรอยูใ่นระดับเดียวกัน

พิจำรณำใหม่ (หำกประเมินระดับ ชก. ผ่ำนก่อนแล้ว)

ไม่ต้องพิจำรณำใหม่ (ประเมินระดับ ชพ. ผ่ำนก่อนแล้ว)

(2)



กำรพิจำรณำคุณภำพผลงำนประเมินร่วม

กรณีผู้ขอรับกำรประเมินใช้ผลงำนร่วมกัน

เป็นต ำแหน่งต่ำงสำยงำนกัน  (เช่น นำยสัตวแพทย์ ร่วมกับ นักวิชำกำรสัตวบำล)

ต่ำงสำยงำน

ตัดสินตำมเกณฑ์กำรประเมินของแต่ละสำยงำน

พิจำรณำใหม่ แยกคณะตำมสำยงำน

พิจำรณำร่วมกัน ของคณะกรรมกำรทั้ง 2 สำยงำน

กำรตัดสิน

กำรประเมิน

คุณภำพผลงำน

3.4

กำรคิดคะแนน

กำรพิจำรณำคุณภำพ

ผลงำนประเมินร่วม

“สำระส ำคัญ”







(2)



กำรตัดสิน

กำรประเมิน

คุณภำพผลงำน

3.4

กำรคิดคะแนน

กำรพิจำรณำคุณภำพ

ผลงำนประเมินร่วม

“สำระส ำคัญ”







นิยำม/ค ำจ ำกัดควำม/ขอบเขต >> “สำระส ำคัญ”

เกิดมำตรฐำนเดียวกันในกำรพิจำรณำผลงำนของทุกสำยงำน

ในกรณีที่กำรปรบัปรงุแก้ไข ที่ต้องไม่กระทบต่อสำระส ำคัญ

Main Point / Main Idea

เนื้อหำ/ข้อมูล/แนวคิดหลักทำงวิชำกำร

ส่งผลกระทบต่อกำรแปรผล วิเครำะห์ สรุป ระดับควำมส ำเร็จของงำน

ชื่อเรื่อง จนถึงบทสรุปของกำรทดลอง

กำรเปลี่ยนวิธีวิเครำะห์ สุ่มตัวอย่ำงท่ีผิด หลักวิชำกำรสถิติไม่ถูกต้อง 

จะส่งผลต่อสำระส ำคัญ

ครอบคลุมวัตถุประสงค์ วิธีกำร เนื อหำ ข้อสรุปของกำรศึกษำ

แผนกำรทดลอง/ผลและตำรำงวิจำรณ์ผล/กำรน ำไปใช้

เนื อหำของงำน จุดประสงค์หลัก กำรด ำเนินงำนหลัก จะส่งผลต่อสำระส ำคัญ

(3)



กำรปรับปรุง

หรือแก้ไข

ผลงำนวิชำกำร

3.5





ระยะเวลำ

กำรด ำเนินกำร

ระยะเวลำ/กำรด ำเนินกำร กำรปรับปรุงหรือแก้ไข

กรณีท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วมีมติให้ปรับปรุงหรือแก้ไข

เพื่อควำมสมบูรณ์ เรียบร้อยของผลงำนวชิำกำร และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน



กำรก ำหนดสัดส่วน

รำยละเอียดกำร

ด ำเนินกำรของ       

ผู้ขอรับกำรประเมิน

3.6

น  ำหนักหรือสัดส่วน                

ในกระบวนงำน                        

ผู้ร่วมประเมินผลงำน

กำรก ำหนดสัดส่วนของผู้ขอรับกำรประเมิน

กำรก ำหนดน้ ำหนักหรือสัดส่วนหรือกำรปฏิบัติงำน

ในรำยละเอยีด/กระบวนงำนของผู้รว่มประเมินผลงำน เพื่อให้มีควำมชัดเจนสอดคล้องกับ

กำรปฏิบัติงำน

ตัวอย่ำงเช่น



เรื่องอื่นๆ

วำระที่ 4

ปฏิทินกำรด ำเนินกำรประเมิน

บุคคลและผลงำน

ช่องทำงกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่

ติดต่อ ประสำนงำนด้ำนกำรประเมินบุคคลและผลงำน 

ส ำหรับผู้ขอเข้ำรับกำรประเมิน

กำรน ำมติที่ประชุมสรุปผลกำร

ด ำเนินกำร

น ำไปประกำศ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติไปในทิศทำงเดยีวกัน

4.1

4.2

4.3



11

20

12

13 14 15 16 17 18 19

ก ำหนดปฏิทิน

กำรด ำเนินกำรประเมินบุคคลและผลงำน

10
ส่งผลงำนภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ส่งหลังวันท่ี 10 เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำเดอืนถัดไป

จะด ำเนินกำรตำมปฏิทิน

ตรวจสอบเอกสำร 1-4  ผลงำนวิชำกำร 

และเอกสำรประกอบกำรประเมิน
11 20

ส่งผลงำนท่ีตรวจสอบถูกต้องเรียบรอ้ยให้

กรรมกำรอ่ำนล่วงหน้ำ

หำกพบข้อผิดพลำด ให้ผู้ส่งผลงำนด ำเนินกำรแก้ไข

(1 – 2 สัปดำห)์

21 9

ของเดือน

ถัดไป

ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำน

(ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนไปตำมควำมเหมำะสม 

ในกรณีท่ีมีผู้ส่งผลงำนเข้ำมำในรอบเดยีวกันเป็น

จ ำนวนมำก)

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9

10

1 2 3 4 5

6 7 8 9



ช่องทำงกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่



กำรน ำมติที่ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินกำร

น ำไปประกำศ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน



แบบประเมินหลังกำรประชุม

https://bit.ly/2Mrm6gz https://bit.ly/2VPbMOB

เอกสำรกำรประชุม



จบกำรน ำเสนอ


