
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

  กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบ       ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ซึ่งไดบัญญัติใหการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ ในกรณีตาง ๆ เชน การเล่ือนตําแหนง การยาย การโอน การบรรจุกลับเขารับราชการ 
เปนตน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด   

ฉะน้ันเพ่ือใหกรมปศุสัตวสามารถสรรหาบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะ มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ  ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535  ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางแท
จริง ตลอดจนเปนไปดวยความคลองตัว สํานักงานขาราชการพลเรือน ไดมอบหมายใหกรมปศุ
สัตวดําเนินการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภทท่ัวไป) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะ (ยกเวนหัวหนาสวนราชการท่ีเปนกอง หรือตําแหนงหัวหนาหนวยงานอื่นท่ีเทียบไดไม
ต่ํากวาหัวหนาสวนราชการท่ีเปนกองตามท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด)  และตําแหนงประเภทวิชา
ชีพเฉพาะ  โดยตําแหนงตั้งแตระดับ 8 ลงมา ใหดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน  สวนตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป กรม
ปศุสัตว           จะประเมินคุณลักษณะของบุคคลเทาน้ัน สวนการพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคลและประเมินผลงานสํานักงาน ก.พ.จะเปนผูดําเนินการประเมิน  ตามหนังสือ สํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว16  ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 เร่ือง การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) ตําแหนงประเภทวิชา
ชีพเฉพาะ และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  

  ดังน้ัน เพ่ือใหการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานในตําแหนง
สําหรับ ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ( ตําแหนงประเภทท่ัวไป ) และตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ เปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนธรรม กรมปศุสัตว จึงไดดําเนินการตามหลัก
เกณฑการประเมินของสํานักงาน  ก.พ. ตั้งแตระดับ 8 ลงมา  โดยไดดําเนินการ 3  สวน  ดังน้ี  
คือ 
  1 )  พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ไดแก 
ประวัติ       สวนตัว ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน ประสบการณการ
ทํางาน อัตราเงินเดือน       คุณวุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง และระยะเวลา
ข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนง หรือ เคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง 



  

  2 )  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  ไดแก  ความรับผิดชอบ  ความคิดริ
เร่ิม      การแกไขปญหา  และการตัดสินใจ  ความประพฤติ  ความสามารถในการส่ือความ
หมาย  การพัฒนา  ตนเอง และคุณลักษณะอ่ืน ๆ   

3 )  การประเมินผลงานทางวิชาการ  ไดแก ผลงานหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิด
จาก  การปฏิบัติงานตามปกติในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน  โดย
ไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานขึ้นมาใหม เพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ และเปนผลงานท่ี
แสดงถึงการใชความรูความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณที่สั่งสมมาใน
การปฏิบัติงานราชการ 

สําหรับการจัดทําเอกสาร การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สําหรับ                ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะนั้น ผูขอประเมินจะตองจัดทําเอกสารสําคัญ  เพื่อประกอบการพิจารณา  
2  สวน  ประกอบดวย 

1. แบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล 
2. เอกสารวิชาการ  

แบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล   ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล แบบประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล  หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ี
จะแตงตั้ง  ผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงาน และการรับรองผลงาน ซึ่งแบบราย
การประกอบคําขอใหประเมินบุคคล จะแสดงใหเห็นถึง 

1) คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินในแตละระดับตําแหนงวามีคุณวุฒิการ
ศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหรือไม ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงครบตามท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือไม ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง ตรงตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดหรือ
ไม  รวมท้ังอัตราเงินเดือน ต่ํากวาขั้นต่ํา เทากับขั้นต่ํา หรือสูงกวาขัน้ตํ่า ในระดับตําแหนงท่ีขอ
ประเมิน  

2) ความรู ความสามารถ และประสบการณ ในการทํางาน ซ่ึงพิจารณาไดจาก
ประวัติการฝกอบรมและดูงาน และประสบการณในการปฏิบัติงานวาเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
อะไรบาง  เชนเปนหัวหนาโครงการ  กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร  หรืออาจารยพิเศษ 
เปนตน 

3)  การประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากผูบังคับบัญชาวาเหมาะสมท่ีจะแตง
ต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนหรือไม 

4) ภาพรวมของผลงานทางวิชาการแตละเร่ืองท่ีนําเสนอวามีคุณภาพเพียงพอ
ในระดับตําแหนงท่ีขอประเมินหรือไม เพราะสามารถพิจารณาไดจากผลการปฏิบัติงานและ
หรือผลสําเร็จของงาน  ซึ่งจะแสดงขั้นตอนในการดําเนินการ  ลักษณะท่ีแสดงถึงความยุงยาก
ของผลงาน  สัดสวนหรือลักษณะของผลงานท่ีผูขอประเมินปฏิบัติ รายละเอียดของผลงาน
เฉพาะสวนท่ีผูขอประเมินปฏิบัติ  การนําผลงานไปใชประโยชน/อางอิง  และการเผยแพรผล



  

งาน  ซึ่งขอมูลสวนประกอบท้ังหมดน้ีสามารถแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของผลงานแตละเร่ือง 
และจะเปนสวนท่ีสามารถทําใหคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ
บุคคลนําไปประกอบการพิจารณาผลงานไดชัดเจนและสะดวกยิ่งขึ้น 

เอกสารวิชาการ   หมายถึง ผลงานทางวิชาการ ซึ่งผูขอรับการประเมินจะตองสงผลงานทาง
วิชาการ จํานวนไมเกิน  3  เร่ือง  หรือตามที่สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดในสายงานน้ัน ๆ   

เอกสารวิชาการ  ในสวนปกจะมีรูปแบบท่ีกําหนดคือ ใหระบุวาเปน เอกสาร
วิชาการเรื่องที่  ชื่อเรื่อง  รายชื่อผูรวมงานทั้งหมด  ทะเบียนวิจัย/ทะเบียนวิชาการเลขที่  สถาน
ท่ีดําเนินการ   ระยะเวลาในการดําเนินการ และการเผยแพร  และจะตองมีสําเนาหนาปก
เอกสารตนฉบับท่ีเผยแพรเชน ผลงานวิชาการเร่ืองน้ันไดเผยแพรในวารสารสํานักสุขศาสตร
สัตวและสุขอนามัยท่ี 1 ปที่ 2  ฉบับท่ี 3 ประจําเดือนกันยายน - ธันวาคม 2546 ใหสําเนาหนา
ปกวารสารสํานักงานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยท่ี 1 ฉบับน้ัน โดยใหใสตอจากสวนของหนา
ปกเอกสารวิชาการ  สวนเน้ือหาของผลงานน้ันใหทําตาม         รูปแบบของงานวิจัย หรืองาน
วิชาการ   

คูมือฉบับนี้ จะไมกลาวถึงการจัดทํารูปแบบเอกสารวิชาการ  เพราะเอกสารวิชา
การของทุกสายงานนั้น มีรายละเอียดที่ไมแตกตางกัน และไมยุงยากในการจัดทํา  

จะเห็นไดวาแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคลนับเปนเอกสารท่ี
สําคัญในการประเมินบุคคลและผลงาน เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เพราะภายในรูป
แบบจะแสดงใหทราบถึงคุณสมบัติของบุคคลวาถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะดํารงตําแหนง
น้ันหรือไม  และยังแสดงใหเห็นถึงผลสรุปคุณภาพของผลงานแตละเร่ืองท่ีนําเสนอเพ่ือขอ
ประเมินวาเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงต้ังใหอยูในระดับตําแหนงสูงข้ึนมากนอยเพียงใด  

ดังน้ัน  เพ่ือใหผูขอประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ จัดทําแบบรายการ
ประกอบคําขอใหประเมินบุคคลไดอยางถูกตอง  สะดวก และมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากรูปแบบ
ที่กําหนดไวใน       แตละสายงานมีรายละเอียดมาก และมีความแตกตางกันในรายละเอียด  
จําเปนตองมี คูมือในการจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล เพ่ือเปนมาตร
ฐานและแนวทางปฏิบัติของผูรับการประเมินและสามารถใชเปนคูมือแก คณะกรรมการ
พิจารณาคณุสมบัติและประเมนิผลงานบุคคล ในการประกอบการพิจารณาตรงตามหลักเกณฑ 
และวิธีการประเมินบุคคลของสํานักงาน ก.พ.   

 
 
 
 
 
 
 



  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใชเปนคูมือ แนวทางการจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมิน
บุคคลแก ผูขอรับการประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการของกรมปศุสัตว ไดอยางถูกตอง 
สะดวก และมี        ประสิทธิภาพ และเปนคูมือใหคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของบุคคลในการประกอบการพิจารณาใหตรงตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินบุคคลของสํานักงาน ก.พ. เพื่อเปน มาตรฐาน  และแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 

2.   เพ่ือใชศึกษาและเปนเอกสารอางอิง ตลอดจนเปนคูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับ      
ขาราชการผูปฏิบัติงานดานนี ้

3.   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มีหลักเกณฑมาตรฐานเดียวกันท่ีชัด
เจน 

 
ระยะเวลาดําเนินการ  เมษายน  2546 - ธันวาคม 2546 
 
ขอบเขตเนื้อหาของคูมือ 

 ขอบเขตเน้ือหาของคูมือ การจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล 
สําหรับผูขอประเมินผลงานทางวิชาการ  กรมปศุสัตว  ประกอบดวยรายละเอียดตางๆ  แบง
เปน  7  บท  ดังน้ี 
บทท่ี   1   :   บทนํา 
บทท่ี 2 : แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ( ตําแหนงประเภทท่ัวไป )  และ
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ของกรมปศุสัตว 

บทท่ี   3   :  หลักเกณฑ และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  สําหรับผู
ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ( ตําแหนงประเภททั่วไป ) และตําแหนงประเภทวิชา
ชีพเฉพาะ ของกรม ปศุสัตว 

- ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  ( ตําแหนง
ประเภท    ทั่วไป ) และลักษณะของตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

- การขอประเมินบุคคล และหลักเกณฑการพิจารณาการประเมินบุคคล 
- การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
- การประเมินผลงาน ผลงานที่จะนํามาประเมิน และแนวทางการประเมินผล
งาน 

- วิธีการและขั้นตอนการประเมินบุคคลและผลงานของกรมปศุสัตว 
บทท่ี  4   :   ลักษณะของผลงานของตําแหนง  สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ( ตําแหนง

ประเภท  ทั่วไป )  และตําแหนงประเภทวิชาชีเฉพาะ 



  

บทท่ี  5   :   การจัดทําแบบและขอเสนอแนะการจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมิน
บุคคล      ทุกตําแหนงในสายงานวิชาการของกรมปศุสัตว ยกเวนวิทยาศาสตรการ
แพทย 

บทท่ี  6   :  การจัดทําแบบและขอเสนอแนะการจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมิน
บุคคล  สําหรับสายงานวิทยาศาสตรการแพทย 

บทท่ี   7     :    เอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ 
 
ประโยชนคาดวาจะไดรับ 

1. ผูขอรับการประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการของกรมปศุสัตว สามารถจัด
ทํา      แบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล ประกอบการจัดทําผลงานทางวิชาการ ได
อยางถูกตอง  สะดวก และมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผล
งานของบุคคลมีแนวทางและหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการประกอบการพิจารณาตรงตามหลัก
เกณฑและวิธีการประเมินบุคคลของสํานักงาน ก.พ. โดยเปนมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน 

2. ผูขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน สามารถจัดเรียบเรียงขอมูลไดงาย และ
สะดวกยิ่งขึ้น  เปนการลดการสูญเสียเวลา  และลดการสิ้นเปลืองอุปกรณในการ จัดพิมพ 

3. ลดปญหาการสอบถาม  และเสริมสรางการประเมินบุคคลและผลงานทางวิชา
การ ของกรมปศุสัตวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถใหหนวยงานอื่น ๆ   นําไปประยุกตใช   หรือเปนแนวทางในการจัด
ทําคูมือ    ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทท่ี 2 
แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมิน เพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป)  

และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
 

  เพ่ือใหการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานในตําแหนงผู
ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ( ตําแหนงประเภทท่ัวไป ) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
เปนไปอยางถูกตอง  เปนธรรม  และเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ 
สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นควรกําหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมิน
ผลงานในตําแหนงประเภทตาง ๆ  ดังกลาวขางตน ดังน้ี  ( หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 
0708.4/ว 16 ลงวันท่ี  29  กันยายน  2538 ) 

1. องคประกอบท่ีใชในการพิจารณา  ควรพิจารณาองคประกอบ ดังน้ี 
1.1 ความรูความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงาน  ใหพิจารณา

โดยคํานึงถึงคุณวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน
ดานน้ัน     ซึ่งอาจพิจารณาจากขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของขาราชการผู
น้ัน ในระยะเวลาท่ีผานมา 

1.2  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงระยะเวลาดํารง
ตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือระยะเวลาท่ีเคยปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

1.3  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ ใหพิจารณาโดยคํานึงถึง
ความประพฤต ิการรักษาวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาใหกับราชการ 

1.4  ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานใหพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพของผล
งานหรือผลการปฏิบัติงาน ประโยชนของผลงานตอราชการ วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ 

1.5  เกณฑอื่นๆ  ตามท่ีสวนราชการเห็นสมควรกําหนดเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประโยชนในการพิจารณาคัดเลือก 

2. แนวทางการดําเนินการคัดเลือก  ดังน้ี 
2.1  สวนราชการควรพิจารณากําหนดองคประกอบท่ีจะใชในการพิจารณา

คัดเลือกไวอยางชัดเจน ซึ่งอาจแตกตางไปจากองคประกอบท่ีกําหนดตามขอ 1. ได  ท้ังน้ี โดย
เนนผลงานหรือ      ผลการปฏิบัติงานเปนองคประกอบหลัก 

2.2   ดําเนินการใหขาราชการในสังกัดไดทราบเปนการลวงหนาตามท่ีเห็น
สมควร 

2.3  ในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน  ใหผูมี
หนาที่ในการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกตามองคประกอบที่สวนราชการนั้นไดกําหนดไว 
 

บทท่ี 3 



  

หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
สําหรับผูปฏิบัติท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) 

 และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ของกรมปศุสัตว 

 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผู

ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ( ตําแหนงประเภททั่วไป ) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะของ
กรมปศุสัตว มีรายละเอียดท่ีควรนําเสนอในบทน้ี  ดังน้ี 

1) ความหมายและลักษณะของตําแหนง 
-  ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนง
ประเภททั่วไป) 

 -  ลักษณะของตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
2) หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล 

-  การขอประเมินบุคคล 
-  หลักเกณฑการประเมินบุคคล 

   3)  วิธีการและขั้นตอนการประเมินบุคคลของกรมปศุสัตว 

1.  ความหมายและลักษณะของตําแหนง  ตามที่กําหนดไว ดังน้ี 
ก. ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  ( ตําแหนง

ประเภททั่วไป )  ไดแก ตําแหนงในระดับ 6  ระดับ 7  หรือระดับ 8  ของตําแหนงประเภทท่ัวไป  
ซึ่งมิใชตําแหนงหัวหนาหนวยงาน หรือผูชวยหัวหนาหนวยงาน มีลักษณะงานศึกษา วิเคราะห 
หรือวิจัย ลักษณะงานสอน อบรม หรือนิเทศ หรือลักษณะงานปฏิบัติการซึ่งจําเปนตองปฏิบัติ
โดยผูมีความรู  ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณในการปฏิบัติงาน
เฉพาะทางนั้น และ        เปนลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตามหนาท่ีหลักของสวนราชการซึ่งตาม
การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสราง ป พ.ศ. 2545 ( ปจจุบัน ) ของกรมปศุสัตว  ได
กําหนดตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ( ตําแหนงประเภทท่ัวไป )  โดยแบงตาม
สายงานและสาขาไว  ดังน้ี 

1. สายงานวิชาการสัตวบาล  
ช่ือตําแหนง : นักวิชาการสัตวบาล ระดับ 6 ว.  ระดับ 7 ว.  และระดับ 8 ว. 

2. สายงานวิทยาศาสตร 
ช่ือตําแหนง : นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 ว.  ระดับ 7 ว.  และระดับ 8 ว. 

3. สายงานวิทยาศาสตรการแพทย 
ชื่อตําแหนง : นักวิทยาศาสตรการแพทย ระดับ 6 ว. ระดับ 7 ว. และระดับ 
8 ว. 

4. สายงานบริหาร 



  

4.1 ช่ือตําแหนง : นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ระดับ 6 ว. ระดับ 7 ว. และ  
ระดับ 8 ว. 

4.2 ช่ือตําแหนง : บุคลากร  ระดับ 6 ว.  ระดับ 7 ว.  และระดับ 8 ว. 
4.3 ชื่อตําแหนง : เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 6 ว. ระดับ 7 
ว. และระดับ 8 ว. 

4.4 ขื่อตําแหนง : เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 6 ว. และระดับ 7 ว. 
4.5 ช่ือตําแหนง : นักวิชาการเผยแพร  ระดับ 6 ว. 

5. สายงานนิติการ 
ช่ือตําแหนง : นิติกร  ระดับ 6 ว.  ระดับ 7 ว.  และระดับ 8 ว. 

6. สายงานวิชาการเศรษฐกิจ 
ช่ือตําแหนง : เศรษฐกร  ระดับ 6 ว.  ระดับ 7 ว.  และระดับ 8 ว. 

7. สายงานวิชาการบรรณารักษ 
ช่ือตําแหนง :  บรรณารักษ  ระดับ 6 ว.  และระดับ 7 ว. 

8. สายงานวิชาการสถิต ิ
ช่ือตําแหนง :  นักวิชาการสถิติ  ระดับ 6 ว. และระดับ 7 ว. 

9. สายงานวิชาการวิเทศสัมพันธ 
ช่ือตําแหนง :  เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ  ระดบ 6 ว. 

10. สายงานวิชาการเงินและการบัญช ี
ชื่อตําแหนง :  นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ 6 ว.  ระดับ 7 ว.  และระดับ 
8 ว. 

11. สายงานวิชาการพัสด ุ
ช่ือตําแหนง : นักวิชาการพัสดุ  ระดับ 6 ว. 

12. สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน 
ช่ือตําแหนง : เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 ว. และระดับ 7 ว. 

  ข.  ลักษณะของตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ไดแก  ตําแหนงท่ีกําหนดไว         
ในพระราชกฤษฎีกากําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพเฉพาะ พ.ศ. 
2535  และ  พระราชกฤษฎีกาท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผู
บริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2538  หรือท่ีจะกําหนดตอไป  ซึ่งกรมปศุสัตว   ไดกําหนด
ตําแหนงประเภท    วิชาชีพเฉพาะ  โดยแบงสายงาน ดังน้ี 

1. สายงานวิชาการสัตวแพทย 
ช่ือตําแหนง : นายสัตวแพทย  ระดับ 7 วช. และระดับ 8 วช. 

2. สายงานวิชาการเภสัช 
ช่ือตําแหนง : เภสัชกร  ระดับ 6 ว. และระดับ 7วช. 

3. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 
ช่ือตําแหนง : เจาหนาที่คอมพิวเตอร  ระดับ 6 ว.  และระดับ 7 วช. 



  

2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล  ไดกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการ
ประเมินบุคคลไว  ดังน้ี  

2.1 การขอประเมินบุคคล 
2.1.1 ใหกรมปศุสัตวขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ี

สูงกวาระดับตําแหนงท่ีผูน้ันดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ เมื่อมีตําแหนงวางหรือเปนตําแหนงท่ี
บุคคลน้ันดํารงอยูโดยผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง
ตามท่ี ก.พ. กําหนดไวโดยครบถวน ในกรณีที่ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไมครบถวนใน
ขณะท่ีขอประเมินก็อาจขอประเมินลวงหนาได แตท้ังน้ีผูรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับต้ังแตวันท่ีสงคําขอประเมิน 

สําหรับการขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในขณะท่ียังมีผูอื่นดํารง
อยูใหกระทําไดในกรณีดังตอไปน้ี 

( 1 )  กรณีท่ีผูดํารงตําแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไปเพราะเกษียณ
อายุใหขอประเมินลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือน กอนที่ผูดํารงตําแหนงนั้นจะพนจากราชการ 

( 2 )   กรณีท่ีผูดํารงตําแหนงอยูเดิมขอลาออกจากราชการใหขอประเมิน
ลวงหนาไดไมกอนวันท่ีผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกไดอนุญาตใหผูดํารงตําแหนงน้ันลาออก
จากราชการ 

( 3 )  กรณีอื่นท่ีมีเหตุผล และความจําเปน กรมปศุสัตวจะนําเสนอสํานัก
งาน ก.พ. พิจารณาเปนรายๆ ไป 

2.1.2  การขอประเมินพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในแตละระดับใหผู
บังคับบัญชาของผูขอรับการประเมินสงเรื่องขอประเมินใหกองการเจาหนาท่ี เพื่อนําเสนอคณะ
กรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่กรมปศุสัตวแตงตั้ง โดยความเห็น
ชอบของ อ.ก.พ. กรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา   

2.2 หลักเกณฑการประเมินบุคคล 
การประเมินบุคคลใหดําเนินการ  3  สวน  คือ  พิจารณาคุณสมบัติของ

บุคคล  ประเมินคุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน  ดังน้ี 
2.2.1   การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ไดแก 

( ก )    ขอมูลทั่วไป  ประกอบดวย 
-  ประวัติสวนตัว  ( จาก ก.พ. 7 ) 
-  ประวัติการรับการราชการ 
-  ประวัตการฝกอบรม / ดูงาน 
-  ประสบการณในการทํางาน 
-  อัตราเงินเดือน 

( ข )     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 



  

-  คุณวุฒิการศึกษา ( ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีจะ
แตงตั้งตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ถามีคณุวุฒิไมตรงจะตอง
ไดรับการยกเวนจากสํานักงาน  ก.พ.) 

-   คุณสมบัติเพ่ิมเติมตามท่ี ก.พ. กําหนดไวในหลักเกณฑการ
ประเมินของแตละสายงาน เชน สายงานวิชาการสัตวแพทย ตําแหนงนายสัตวแพทย มีใบ
ประกอบวิชาชีพ                     จะตองระบุใบอนุญาตผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ชั้นหน่ึง ( 
ก ) ทุกสาขา ระบุเลขทะเบียน ระบุวันท่ีออกใบอนุญาต วันที่/เดือน/ป วันหมดอายุ วันที่/เดือน/
ป เปนตน โดยขอใบอนุญาตดังกลาวไดที่               สัตวแพทยสภา กรมปศุสัตว 

-  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตามท่ีสํานัก
งาน        ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

-   ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนง
ในสายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังรายละเอียดใน
ตารางดานลาง 

 
ระดับ 

คุณวฒิุ 
6 7 8 9 

ปริญญาตรี  หรือเทียบ
เทา 
ปริญญาโท  หรือเทียบ
เทา 
ปริญญาเอก  หรือเทียบ
เทา 

6 ป 
4 ป 
2 ป 

7 ป 
5 ป 
3 ป 

8 ป 
6 ป 
4 ป 

9 ป 
7 ป 
5 ป 

  ท้ังน้ี อาจจะนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานอื่น     ที่เริ่มตนจากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของหรือ
เกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําดังกลาวได 
  กรณีท่ีเปนคุณวุฒิอื่น ๆ ก.พ. จะพิจารณากําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารง
ตําแหนงเปนสายงาน ๆ ไป 

  2.2.2  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการ
ประเมิน คือ ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมินโดยตรง และผู
บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ เปนผูประเมินคุณลักษณะของผูท่ีจะรับการ
ประเมิน โดยกําหนด                 คุณลักษณะท่ีจะประเมิน และคะแนนเต็มของแตละคุณ
ลักษณะ (ดังตัวอยางหนา 12 และ 13) 

 



  

การประเมินคุณลักษณะของบุคคลแตละรายการ โดยผูบังคับบัญชาดังกลาว
ขางตน  ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดระดับการประเมินเปน 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช และ
ตองแกไข   ดังน้ี 

ดีมาก     หมายถึง     ไดคะแนน  91 – 100 %    ของคะแนนเต็ม 
   ดี     หมายถึง     ไดคะแนน  71 – 90 %      ของคะแนนเต็ม 
   พอใช     หมายถึง     ไดคะแนน  60 – 70 %      ของคะแนนเต็ม 
   ตองแกไข   หมายถึง    ไดคะแนนนอยกวา  60 %  ของคะแนนเต็ม 
  ท้ังน้ี  ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนรวมท่ีผูบังคับบัญชาประเมิน  ไมต่ํา
กวา      รอยละ 60  และผูบังคับบัญชาในระดับท่ีเหนือขึ้นไปมีความเห็นสอดคลองวา  ผาน  
จึงจะถือวาเปน    ผูที่ผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล  แลวจึงจะเสนอผลงานตอไปได  
สําหรับกรณีผูบังคับบัญชาแตละระดับท่ีมีความเห็นกรณีที่ผาน และไมผานแตกตางกัน ให
เสนอผูมีอํานาจสั่งบรรจ ุตามมาตรา 52 เปนผูพิจารณาชี้ขาด 
  นอกจากน้ีกรณีท่ีไมผานการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ใหผูบังคับบัญชาท่ี
ควบคุมดูแลปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมินโดยตรงแจงผลการประเมินดังกลาวใหผูขอรับ
การประเมินทราบวา มีส่ิงใดท่ีตอง  ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหผูขอรับการประเมินปรับปรุงพัฒนา
ตนเองใหเหมาะสมตอไป  
 
การกําหนดคุณลักษณะท่ีใชประเมิน และคะแนนเต็มในแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล   
ของสายงานวิชาการสัตวแพทย สัตวบาล วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย เศรษฐกิจ นิติ
การ การเงินและบัญชี สถิติ วิเทศสัมพันธ  คอมพิวเตอร  เภสัช  พัสดุ  และบรรณารักษ   ได
กําหนดไว  ดังน้ี 

ตอนที ่1  รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
ระดับ 6 

คะแนนเต็ม 
ระดับ 7 

คะแนนเต็ม
ระดับ 8 

1. ความรับผิดชอบ 
2. ความคิดริเริ่ม 
3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
4. ความประพฤติ 
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย 
6. การพัฒนาตนเอง 
7. วิสัยทัศน 
8. คุณลักษณะอื่น ๆ 

15 
20 
15 
15 
15 
15 
5 

20 
15 
20 
15 
15 
10 
5 

20 
15 
20 
15 
15 
10 
5 

รวม 100 100 100 
 

 
 
การกําหนดรายคุณลักษณะท่ีใชประเมิน และคะแนนเต็มในแบบประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล สําหรับสายงานบริหาร ไดกําหนดคะแนนเต็มตางจากสายงานอื่น สําหรับตําแหนงใน



  

สายงานบริหารน้ี ไดแก ตําแหนงนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  บุคลากร  เจาหนาท่ีวิเคราะห
นโยบายและแผน   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  และนักวิชาการเผยแพร  ไดกําหนดไว  ดังน้ี 

ตอนที ่1  รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
ระดับ 6 - 8 

คะแนนเต็ม 
ระดับ 9 ขึ้นไป 

1. ความรับผิดชอบ 
2. ความประพฤติ 
3. การทํางานรวมกับผูอื่น 
4. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
5. การพัฒนาตนเอง 
6. ความเสียสละ 
7. ความสามารถในการสื่อความหมาย 
8. ความคิดริเริ่ม 
9. วิสัยทัศน 

15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
- 

15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
5 
5 

รวม 100 100 
 
  2.2.3  การประเมินผลงาน  การประเมินผลงานไดกําหนดหลักเกณฑการ
ประเมิน        ผลงานไว  ประกอบดวย   

  ก )  ผลงานที่จะนํามาประเมิน   
ข )  แนวทางการประเมินผลงานบุคคล 

ก.  ผลงานที่จะนํามาประเมิน  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน  ไดแก ผลงานและหรือ ผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติงานตามปกติ ในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ (Job Description)  ของผูขอรับการ
ประเมิน โดยไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานชิ้นใหม เพ่ือใชในการประเมินโดยเฉพาะ  และ
เปนผลงานท่ีแสดงถึงการใชความรูความสามารถ ความชํานาญ งานทักษะ หรือประสบการณ 
ท่ีสะสมมาใน    การปฏิบัติงานวิชาการเฉพาะทาง ซึ่งมีรูปแบบ ลักษณะจํานวน และขอบเขต
ผลงาน 
  ท้ังน้ี  ผลงานท่ีจะนํามาประเมินตองแสดงขอบเขต คุณภาพความยุงยากซับ
ซอน       ในการดําเนินงาน ประโยชนของงาน ความรู ความชํานาญ และประสบการณท่ีจํา
เปนจะตองใช         ในการปฏิบัติงาน  หรือการผลิตผลงานดังกลาว โดยมีเง่ือนไข  ดังน้ี 

  1 ) เปนผลงานท่ีจัดทําขึ้นในระหวางดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีจะ
ขอประเมิน 1 ระดับ เวนแต ก.พ. จะกําหนดเปนอยางอื่น เชน สายงานวิชาการสัตวบาล ได
กําหนดเพ่ิมเติม คือ เปนผลงานท่ีตอเน่ืองมาถึงระดับท่ีต่ํากวาท่ีจะขอประเมิน 1 ระดับ แตไม
เกิน 5 ป ตองเปนผลงานท่ีเสร็จสมบูรณแลว ไมใชรายงานความกาวหนา  
  2 ) ไมใชผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือขอรับ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรม 



  

  3 ) กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับ
การประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในสวนใด และมีสัดสวนการปฏิบัติงาน
แตละสวนเทาใด โดยมีคํารับรองจากผูบังคับบัญชาดวย 
  4 )  ผลงานท่ีไดนํามาใชประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น
แลว จะนํามาเสนอใหประเมินเพ่ือเล่ือนข้ึนดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนอีกไมได 
  5 )   เปนผลงานที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติในฐานะหัวหนาโครงการอยาง
นอย  1 เร่ือง โดยมีสัดสวนการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 60 สวนผลงานเรื่องอื่นอาจปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการ  จะตองมีสัดสวนการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 
20 
  6 )  ตามขอ 1.2 แหงขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2537 ซึ่งกําหนดวา ขาราชการพลเรือนพึงละเวนจากการนําผลงานของคนอื่นมา
เปนของตนเอง  ซึ่งเปนความผิดวินัยตามมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2535 ซึ่งจะตองไดรับโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนหรือตามควรแก
กรณี 

  ข.  แนวทางการประเมินผลงาน   ใหพิจารณาจาก 
  1 )  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานจํานวนไมเกิน 3 เร่ือง หรือ
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด ยกเวนสายงานนิติการ ผูขอรับการประเมินจะตองเสนอผลงานท่ี
ไดมาตรฐาน ตามกําหนดในเกณฑ จํานวน 3 เร่ือง  

2 )  คุณภาพของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
3 )  ความยุงยากซับซอนของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
4 )  ประโยชนของผลงานในการนําไปใชของตําแหนงแตละระดับ 
5 )  การเผยแพรผลงานตามท่ีสํานักงาน ก.พ. จะกําหนดโดยเฉพาะ ตําแหนง

ระดับ 9 ขึ้นไปตองมีการเผยแพร โดยวิธีการตาง ๆ ยกเวนลักษณะงานของบางตําแหนงท่ีไม
อาจเผยแพรได 
  6 )  ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน เปนการพิจารณาวา ผลงานดังกลาวจะสะทอนใหเห็นวา ผูขอรับการประเมินมี
ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณในงานน้ัน ๆ เหมาะสมกับ
ระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ังมากนอยเพียงใด 
  ท้ังน้ี สํานักงาน ก.พ. อาจกําหนดแนวทางการประเมินผลงานที่ตางไปจากนี้ได 

3.  วิธีการและขั้นตอนการประเมินบุคคลและผลงานของกรมปศุสัตว  ทั้งนี้กรมปศุสัตว
ไดกําหนดวิธีและขั้นตอนการประเมินบุคคลและผลงาน ซึ่งผูขอรับการประเมินจะตองดําเนิน
การตามวิธีการและขั้นตอนที่กรมปศุสัตวกําหนดไว  ดังน้ี 

  ข้ันตอนท่ี 1    กรมปศุสัตวพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเขารับการประเมิน       
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ( ตําแหนงประเภทท่ัวไป ) 
และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะท่ีกําหนดไวแลวในอัตราตําแหนง 1 ราย ตอ 1 ตําแหนง 



  

  ข้ันตอนท่ี 2    เปนขั้นตอนของผูขอประเมินจะตองปฏิบัติ  ดังน้ี 
  1 )  ผูขอประเมินจะตองมีผลงานทางวิชาการจํานวนไมเกิน 3 เร่ือง ยกเวนสาย
งาน    นิติการจะตองมีผลงาน 3 เร่ือง 
  2 )  ผลงานทางวิชาการท่ีนํามาเสนอทุกเร่ืองน้ัน จะตองผานการตรวจสอบจาก
หนวยงานตนสังกัด เชนคณะกรรมการกอง  คณะกรรมการสํานักฯ   หรือคณะกรรมการวิชา
การ/วิจัยของแตละสาขา เชน ผลงานวิจัยทางดานสัตวบาล ตองผานการพิจารณาคณะ
อนุกรรมการวิจัย กรมปศุสัตว แลวจึงนําผลงานน้ันขอเลขทะเบียนวิชาการ/วิจัย จากกองแผน
งาน 
           3 ) จัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล โดยจะตองไดคะแนน
การประเมินคุณลักษณะของบุคคล จากผูบังคับบัญชาขั้นตนไมต่ํากวารอยละ 60 และผูบังคับ
บัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ มีความเห็นที่สอดคลองกันวาผาน   
  4 ) เพ่ือปองกันการลอกเลียนแบบผลงาน และปองกันการฟองรองการเปนเจา
ของ      ผลงาน ผูขอรับการประเมินจะตองดําเนินการประกาศมาตรการการปองกันและลง
โทษผูแจงขอมูลเท็จ  โดยจะตองประกาศภายใน 15 วันทําการ ตามคําส่ังกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ท่ี กษ 0203/ว13118  ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2543  เร่ือง มาตรการในการปองกัน
และลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน 
เมื่อครบกําหนดแลวไมมีผูคัดคาน ใหสงสําเนาประกาศมาตรการการปองกันและลงโทษผูแจง
ขอมูลเท็จ มาพรอมกับผลงานที่จะเสนอเขารับการประเมิน 
  5 )  สําหรับผูขอประเมินตําแหนงนายสัตวแพทย จะตองจัดทําสําเนาใบ
อนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตว จํานวน  2 ฉบับ ( ตองเปนใบอนุญาตเปนผูประกอบ
การบําบัดโรคสัตวที่ยังไมหมดอายุ )  สงพรอมกับผลงานที่จะเสนอเขารับการประเมินดวย 

  ขั้นตอนท่ี 3   ในขั้นตอนน้ี กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจา
หนาที่จะตองดําเนินการ กอนการประเมินผลงาน  ดังน้ี 

1 )  กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี นําเสนอรายชื่อ
เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล โดยขอความเห็น
ชอบจาก อ.ก.พ. กรมปศุสัตว ทุก ๆ  2 ป 

2 )  ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  คุณลักษณะหนาท่ีความรับผิด
ชอบ รวมท้ังตรวจสอบรูปแบบผลงานเบื้องตน และสงประวัติของบุคคลไปตรวจสอบท่ีฝาย
ทะเบยีนประวัติและบาํเหน็จความชอบ เอกสารตางๆ ในกรณีที่ผูขอรับการประเมินจัดทําแบบ
รายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคลไมถูกตอง จะแจงใหผูขอประเมินดําเนินการแกไขให
ถูกตอง  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตอไป 

3 ) กองการเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล ประสานงานและดําเนินการจัดประชุมคณะ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลงานของผูขอรับการประเมิน 



  

ขั้นตอนท่ี 4 เปนขั้นตอนในการดําเนินการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณา      คุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลไดรับการคัดเลือกจาก  อ.ก.พ. กรมปศุ
สัตว  ดังน้ี 

1 )  คณะกรรมการฯ  ดําเนินการพิจาณาคุณสมบัติและประเมินผลงานทางวิชา
การของผูขอรับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไวในแตละ
สายงานตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว16  ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538  เร่ือง การ
ประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ( ตําแหนง
ประเภททั่วไป ) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

2 )  เมื่อคณะกรรมการฯ ประเมินผลงานเสร็จส้ินมอบหมายใหเลขานุการคณะ
กรรมการฯ  ( กองการเจาหนาที ่)  ดําเนินการในข้ันตอนท่ี 5  ตอไป 

ขั้นตอนท่ี 5 ในขั้นตอนน้ี กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจา
หนาท่ี    จะตองดําเนินการ หลังการประเมินผลงาน  ดังน้ี 

1  )   แจงผลการประเมินของคณะกรรมการฯ    ใหแกผูขอรับการประเมิน
ทราบ  ทั้งผูท่ีผานการประเมินแตตองแกไขผลงานโดยการแกไขไมถือวาเปนสาระสําคัญ และผู
ท่ีไมผานการประเมินโดยการแกไขผลงานถือวาเปนสาระสําคัญ   เพ่ือใหผูขอรับการประเมิน
ดําเนินการแกไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ  

2  )  ในกรณีท่ีผานการประเมินบุคคลและผลงาน จะนําเสนอกรมปศุสัตวเพ่ือ
ขออนุมัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตอไป 

3 ) หลังจากกรมฯอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นแลว จัดทํารายงานผล
การประเมินบุคคลและผลงาน เสนอกรมฯ เพ่ือแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ  สวนผูผานการ
ประเมินในระดับ 8 จะตองขอความเห็นชอบในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ กอนท่ีจะออกคําส่ังแตงต้ังใหดํารงในตําแหนงระดับ 8 ตอไป 

4  )  เมื่อกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง  ดําเนินการประเมินและขอ
อนุมัติแตงตั้งจากกรมฯ เสร็จแลวตองเสนอฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง เพ่ือดําเนินการออก
คําส่ังแตงต้ังตอไป 

ข้ันตอนท่ี 6 ข้ันตอนในระดับกรมฯ 
1  )   อธิบดีกรมปศุสัตว อนุมัติผูผานการประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล 
2 ) รายงานผลการประเมินบุคคลและผลงาน ใหสํานักงาน ก.พ. ทราบทุกระดับ

ตําแหนง 
3 ) สําหรับผูผานการประเมินผลงานและบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ระดับ 8 ของทุกสายงาน  กรมฯ เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อขอความเห็นชอบ 
( ดังรายละเอียดในแผนภูมิ ) 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูม ิ
วิธีการและขั้นตอนการประเมินบุคคลและผลงาน ของกรมปศุสัตว 

 
   
   
   

แตงต้ังระดับ 8      1.  อนุมัติผูผานการประเมิน แตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
2.  กรมฯรายงานผลการประเมินใหสํานักงาน ก.พ. 

      

สํานักงานก.พ. 

กรมปศุสัตว  

กระทรวง 

กลุมพัฒนาระบบ
งานและอัตรากําลัง  
กองการเจาหนาที่ 
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3.  ระดับ 8 ขอความเห็นชอบจากกระทรวงฯ เพื่อแตงตั้ง 

  
1. แจงผลการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลานของ
บุคคลใหผูขอรับการประเมินทราบ 

2. เสนอช่ือผูผานการประเมินเพ่ือใหกรมฯ อนุมัติเพื่อแตงตั้ง 
5

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

3. รายงานผลการประเมินเพ่ือใหกรมฯ แจงสํานักงาน ก.พ. 
4. เสนอฝายสรรหา และบรรจุแตงต้ัง เพ่ือดําเนินการออกคํา

ส่ัง 



  

 
1. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน ตามระเบียบและหลักเกณฑการ
ประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบ

     
     
     
     
      

ประเมิน 
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ลักษณะของผลงานขอ
 ( ตําแหนงประเภท

 
ลักษณะของผลง

กําหนดม ี2 ประเภท ดังน้ี 
1. ลักษณะของผ

(ตําแหนงประเ
2. ลักษณะของผ

กลุมพัฒนาระบบ
งานและอัตรากําลัง  
กองการเจาหนาที่ 

กรมฯ พิจารณา
คัดเลือกบุคคล 

 

 

 

คณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติ
และผลงาน 

ผูขอประเมิน 
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การณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ และ
ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ (สํานักงาน ก.พ. ท่ีนร 0708.4/ว16  ลง
วันท่ี 29 กันยายน 2538) 

2.  เมื่อประเมินผลงานเสร็จส้ินมอบหมายใหเลขานุการดําเนินการตอไป 
 
 
1.  เสนอรายช่ือเพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน 
     ผลงานของบุคคล ทุก 2ป โดยขอความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. กรมปศุสัตว 
2.  ตรวจสอบคุณสมบัติของบคุคล รูปแบบผลงาน และเอกสารตาง ๆ 
3. ปฏบิติังานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ประสานงาน และดําเนิน 
      การจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลงานของผูขอรับการ

. มีผลงานทางวิชาการจํานวนไมเกิน 3 เร่ือง ยกเวนสายงานนิติการ ผลงาน 3 
เร่ือง 

3 
2

. ผลงานผานการตรวจสอบจากหนวยงานตนสังกัดหรือคณะกรรมการวิจัยแตละ
สาขา แลวนําผลงานน้ันขอเลขทะเบียนวิชาการ/วิจัยจากกองแผนงาน 

. จัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล โดยจะตองไดผานการ
ประเมิน 
คุณลักษณะของบุคคลไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 จากผูบังคับบัญชา 2 

ะดับ 
. ประกาศมาตรการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จติดประกาศ 15 วันทําการ 
. สําหรับตําแหนงนายสัตวแพทยตองสงสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบบําบัดโรค
สัตว จํานวน 2 ฉบับ 

         กรมฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขารับการประเมิน 
1

อัตรา  1 : 1  ตําแหนง 

 
 
 

บทท่ี 4 
งตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  
ท่ัวไป )  และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  

านของตําแหนง ของกรมปศุสัตว ตามท่ีสํานักงาน ก .พ . 

ลงานของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
ภทท่ัวไป)  ระดับ 6  ระดับ 7  และระดับ 8 
ลงานของตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ  ระดับ 7  และระดับ 8 



  

1. ลักษณะของผลงานของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ( ตําแหนง
ประเภทท่ัวไป )  ระดับ 6 ระดับ 7 และระดับ 8  สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดไวแตละระดับ
ตําแหนงตองมีลักษณะของผลงาน  มีรายละเอียด  ดังน้ี 

ตําแหนงระดับ 6   ไดกําหนดลักษณะของผลงานในตําแหนงไว ดังน้ี 
1. ขอบเขตของผลงาน 
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ี               

ความรับผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 เร่ือง หรือ
ตามท่ี ก.พ. จะกําหนดในแตละสายงาน และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของ
งานเชิงวิชาการ       นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน 
และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงท่ีจะ
ประเมินมาประเมินไดตามความเหมาะสม 

2.   คุณภาพของผลงาน 
มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได 

3.   ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากมาก จําเปน

ตองม ี  การตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติดวยตนเองได 
4.  ประโยชนของผลงาน 
เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน  หรือตอความกาวหนาทางราช

การ  หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
5.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
มีความรู  ความชํานาญงาน  และประสบการณท่ีสามารถปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบดวยตนเองได เปนท่ียอมรับในงานน้ัน ๆ 

ตําแหนงระดับ 7  ไดกําหนดลักษณะของผลงานในตําแหนงไว ดังน้ี 
1.  ขอบเขตของผลงาน 
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ี               

ความรับผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น  หรือ
ตามท่ี  ก.พ. จะกําหนดในแตละสายงาน และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของ
งานเชิงวิชาการ       นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน 
และหรือผลสําเร็จของงานเชิง   วิชาการดานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงท่ี
จะประเมินมาประเมินไดตาม             ความเหมาะสม 

2.  คุณภาพของผลงาน 
มีคุณภาพของผลงานดี 

3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากเปนพิเศษ จํา

เปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติมาก 



  

4.  ประโยชนของผลงาน 
เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือประเทศชาติหรือตอความ

กาวหนาทางวิชาการ  หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง 
5.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
มีความรู  ความชํานาญงาน  และประสบการณสูงมาก เปนท่ียอมรับใน

ระดับกองหรือวงการวิชาการดานนั้น ๆ 

ตําแหนงระดับ 8  ไดกําหนดลักษณะของผลงานในตําแหนงไว ดังน้ี 
1.  ขอบเขตของผลงาน 
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ี               

ความรับผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น  หรือ
ตามท่ี  ก.พ. จะกําหนดในแตละสายงาน และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของ
งานเชิงวิชาการ       นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน 
และหรือผลสําเร็จของงานเชิง   วิชาการดานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงท่ี
จะประเมินมาประเมินไดตาม             ความเหมาะสม 

2.  คุณภาพของผลงาน 
มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากมากเปนพิเศษ 

จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติเปนประจํา 
4.  ประโยชนของผลงาน 
เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือประเทศชาติหรือตอความ

กาวหนาทางวิชาการ  หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก 
5.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
มีความรู  ความชํานาญงาน  และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนท่ี

ยอมรับ   ในระดับกองหรือระดับกรม หรือวงการวิชาการดานนั้น ๆ 

2.  ลักษณะของผลงานของตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ระดับ 7 และระดับ 8 ได
กําหนดไวแตละระดับตําแหนงตองมีลักษณะของผลงาน  มีรายละเอียด  ดังน้ี 

ตําแหนงระดับ 7  ไดกําหนดลักษณะของผลงานในตําแหนงไว ดังน้ี 
1.  ขอบเขตของผลงาน 
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ี               

ความรับผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น  หรือ
ตามท่ี  ก.พ. จะกําหนดในแตละสายงาน และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของ
งานเชิงวิชาการ       นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน 
และหรือผลสําเร็จของงานเชิง    วิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงท่ี
จะประเมินมาประเมินไดตาม             ความเหมาะสม 



  

2.  คุณภาพของผลงาน 
มีคุณภาพของผลงานดี 

3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
ใชหลักวิชาการเฉพาะดานในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากเปนพิเศษ 

4.  ประโยชนของผลงาน 
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน  หรือประเทศชาติ หรือตอ

ความกาวหนาในงานวิชาชีพในระดับสูง 
5.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
    มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนท่ียอมรับวงการวิชา
ชีพน้ัน ๆ 

ตําแหนงระดับ 8  ไดกําหนดลักษณะของผลงานในตําแหนงไว ดังน้ี 
1.  ขอบเขตของผลงาน 
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ี                   

ความรับผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ชิ้น  หรือ
ตามท่ี  ก.พ. จะกําหนดในแตละสายงาน และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของ
งานเชิงวิชาการ       นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน 
และหรือผลสําเร็จของงานเชิง   วิชาการดานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงท่ี
จะประเมินมาประเมินไดตาม             ความเหมาะสม 

2.  คุณภาพของผลงาน 
มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

3.  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
ใชหลักวิชาการเฉพาะดานในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมากเปนพิเศษ 

4.  ประโยชนของผลงาน 
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน  หรือประเทศชาติ หรือตอ

ความกาวหนาในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก 
5.  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
มีความรู  ความชํานาญงาน  และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนท่ี

ยอมรับในระดับกอง หรือระดับกรม หรือวงการวิชาชีพนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 5 
การจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล สําหรับผูประเมินใน 

ตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ( ตําแหนงประเภทท่ัวไป ) 
และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  

 
  ในบทน้ีจะนําเสนอการจัดทํารูปแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล
ของ        สายงานวิชาการสัตวแพทย  สายงานวิชาการสัตวบาล  สายงานวิทยาศาสตร  สาย
งานบริหาร สายงานนิติการ  สายงานเศรษฐกิจ  สายงานวิชาการเงินและบัญชี  สายงานวิชา
การตรวจสอบภายใน  สายงานวิชาการสถิติ  สายงงานวิชาการพัสดุ  สายงานวิชาการบรรณ
รักษ  และสายงานวิชาการวิเทศสัมพันธ  พรอมท้ังขอเสนอแนะในรายละเอียดการจัดทําราย
การแบบประกอบคําขอใหประเมินบุคคล และยก        ตัวอยางประกอบ  ซึ่งสามารถศึกษา
รายละเอียดของรูปแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคลได 

  การจัดทํารูปแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล มีองคประกอบ         
ที่สําคัญ ดังน้ี 

1. หนาปก และปกใน 

2. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  เอกสารหมายเลข 1  ประกอบดวย 
-  ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล 
-  ตอนท่ี 2  การตรวจสอบคุณสมบัติสวนบุคคล 

3. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  เอกสารหมายเลข 2  ประกอบดวย 
-  ตอนท่ี 1  รายการประเมิน 



  

-  ตอนท่ี 2  สรุปความเห็นในการประเมิน   
4. แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน เอกสารหมายเลข 3  ประกอบดวย 

-  ตอนที ่1  หนาที่ความรับผิดชอบ 
-  ตอนที ่2  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน 
-  ตอนที ่3  การรับรองผลงาน 

 
 
 
 
 

รายละเอียดรูปแบบและขอเสนอแนะในการจัดทําแบบรายการประกอบคาํขอใหประเมินบุคคล 

1.  การจัดทําหนาปกและปกใน  รายละเอียดของรูปแบบหนาปกและปกใน ทุกสายงานมีราย
ละเอียดเหมือนกันทุกประการ  สําหรับขอเสนอแนะในการจัดทําหนาปกและปกใน ใหระบุรายละเอียดให
ชัดเจนและถูกตองในหัวขอประเด็นที่สําคัญ  ดังนี้ 
  1 )  ในสวนของตําแหนง  ควรระบุใหชัดเจน  เชน  เปนตําแหนง นักวิชาการสัตวบาล    6 
ว.  หรือ นายสัตวแพทย 7 วช. ฯลฯ ควรระบุวา  เปน ว. ( วิชาการ )  หรือ วช. ( วิชาชีพ )  พรอมเลขที่
ตําแหนงของผูขอประเมินเองควรตรวจสอบใหถูกตอง 

2 )    ระบุอัตราเงินเดือนปจจุบันของปงบประมาณที่ถือจายเปนปจจุบัน 
3 )  สีปกแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล เปนสีใดสีหนึ่ง ซ่ึงตางจากสีปก  

ของผลงานวิชาการ ( สีปกผลงานวิชาการทุกเร่ืองใชสีเดียวกัน )  สันปกของแบบรายการประกอบคําขอให
ประเมินบุคคล และเอกสารวิชาการทุกเร่ืองเปนสีเดียวกันทั้งหมด เพื่อใหดูเปนระเบียบเรียบรอย และ
สะดวกแกคณะกรรมการฯ ในการพิจารณา 

2.  การจัดทําแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล เอกสารหมายเลข 1  ประกอบดวย  2  ตอน ดังนี้ 
ตอนที ่1  ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนที ่2  การตรวจสอบคุณสมบัติสวนบุคคล    
การจัดทําแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  เอกสารหมายเลข 1  มีรายละเอียดและขอ

เสนอแนะที่ควรพิจารณา  ดังนี้ 
ตอนที ่1 ขอมูลสวนบุคคล  
หัวขอที่ 1 และ 2 ชื่อและตําแหนง ( ปจจุบัน ) กรอกรายละเอียดโดยระบุชื่อตําแหนง เลข

ที่ตําแหนง งาน / ฝาย /กลุม / กอง / ศูนย / สํานัก ใหชัดเจน พรอมทั้งอัตราเงินเดือนปจจุบัน  และอัตราเงิน
เดือนปงบประมาณ ที่แลว 

หัวขอที่ 3 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ควรตรวจสอบตําแหนงที่ขอประเมิน 
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ติด ว. หรือ วช. เชน นักวิชาการสัตวบาล 7 ว.  นักวิทยาศาสตร   7 ว. หรือ 
นายสัตวแพทย 7 วช. เปนตน  และใหระบุเลขที่ตําแหนง และรายละเอียดของหนวยงานให  ถูกตองและชัด
เจน 

หัวขอที ่4  ประวัติสวนตัว  ( จาก ก.พ. 7 ) ตรวจสอบ วัน เดือน ป เกิด และอายุราชการให
ถูกตอง  

หัวขอที่ 5  ประวัติการศึกษา  ในสวนของการระบุคุณวุฒิ และวิชาเอก  ใหระบุเฉพาะ
ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาสุดทาย  ไมจําเปนตองนําวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษามาระบุไวในเอกสาร



  

หมายเลข 1  และควรระบุปที่สําเร็จการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษาในระดับปริญญานั้น  ใหถูกตอง
ครบถวนสมบูรณ  ตัวอยางเชน 

คุณวุฒิและวิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา           สถาบัน 
วท.บ.(เกษตรศาสตร)  2527  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
  สาขาสัตวบาล 
วท.ม.(เกษตรศาสตร)  2539  มหาวทิยาลัยขอนแกน 
   สาขาสัตวศาสตร 
หัวขอที่ 6  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ในกลุมของสายงานวิชาการสัตวแพทย ( ดานสุข

ภาพสัตว ) จะตองระบุใบอนุญาตผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง (ก) ทุกสาขา เลขทะเบียนที่   วัน 
เดือน ป ที่ออกใบอนุญาต  วัน เดือน ป ที่หมดอายุ ในสายงานวิชาการอื่น ๆ  จะไมมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  ไมตองระบุ  ตัวอยางเชน   

ใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง (ก) ทุกสาขา   
เลขทะเบียนที่  01-2169/2539  (ตออายุ) 
วันออกใบอนุญาต  19  พฤศจิกายน  2544   วันหมดอายุ  18  พฤศจิกายน  2549 
หัวขอที ่7  ประวัตรัิบราชการ ใหระบุ วัน / เดือน / ป  ตําแหนง  อัตราเงินเดือน และสังกัด 

โดยเร่ิมจาก วัน / เดือน / ป ท่ีเขารับราชการต้ังแตเร่ิมแรกจนถึงปจจุบัน ใหระบุหรือแสดงเฉพาะ วัน / เดือน 
/ ป ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นแตละระดับตําแหนง หรือถามีการยายตําแหนง หรือ
ยายสวนราชการใหระบุดวย   

สําหรับขอมูลสวนบุคคลของผูขอรับการประเมินควรตรวจสอบความถูกตองประวัติ    
(ก.พ. 7) ในขอมูลสวนบุคคล ขอ1-7 ที่ฝายทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาที่ กรม
ปศุสัตว เพื่อความถูกตอง หรือสงแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล มาใหกลุมพัฒนาระบบงาน 
และอัตรากําลัง ตรวจสอบรูปแบบและความถูกตองกอนที่จะจัดทําเอกสารรูปเลม  เพื่อลดความสิ้นเปลือง 
และเวลาในการแกไข  ตัวอยางเชน 

 วัน เดือน ป        ตําแหนง  อัตราเงินเดือน  สังกัด 
1 พ.ย. 2536 นักวิชาการสัตวบาล 3      5,560 ฝายสงเสริมและพัฒนา 

      สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร 
1 พ.ย. 2538 นักวิชาการสัตวบาล 4      7,380 ฝายสงเสริมและพัฒนา 
        สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร 
2 เม.ย. 2539 นักวิชาการสัตวบาล 4      7,890 ฝายสงเสริมและพัฒนา 
        สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย 
1 ต.ค. 2541 นักวิชาการสัตวบาล 5      9,040 ฝายสงเสริมและพัฒนา 
        สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย 

หัวขอที่ 8  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน  ใหระบุ ป พ.ศ. จํานวนวัน และระยะเวลาใน
การฝกอบรม ( จากวันที่เร่ิมการฝกอบรมถึงวันสิ้นสุดการฝกอบรม และใหระบุเดือนที่ฝกอบรมดวย )  ระบุ
ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมใหถูกตอง  ในชองของสถาบันใหระบุเจาของหลักสูตร  ผูรับผิดชอบในการจัดฝก
อบรมนั้น ๆ ไมควรระบุสถานที่จัดหรือโรงแรมที่จัดสัมมนา ทั้งนี้ใหแนบคําสั่งการฝกอบรมและดูงานดวย  
ตัวอยางเชน 
 ป ระยะเวลา  หลักสูตร            สถาบัน 
 2544     22 วัน      การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สํานักวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ 
  (1-22 เม.ย.)      แบบมีสวนรวม 
 2545       9 วัน      การเลี้ยงสุกรเบื้องตน  ศูนยวิจัยการฝกอบรมและ 



  

       (14-22 พ.ย.)     การเลี้ยงสุกรแหงชาต ิ
หัวขอที ่9  ประสบการณในการปฏิบัติงาน  ใหระบุรายละเอียดตาง ๆ  ดังนี้ 

     1 )  ประสบการณในการปฏิบัติงานดานวิจัยหรือวิชาการ ใหระบุประสบการณ วาทํางาน
วิจัยหรืองานทางดานวิชาการมาแลวกี่ป  และมีผลงานที่พิมพเผยแพรกี่เร่ือง เปนหัวหนาโครงการกี่เร่ือง  
และเปนผูรวมโครงการก่ีเร่ือง  
       2 )    ประสบการณในการปฏิบัติงาน เปนคณะกรรมการปฏิบัติงานตาง ๆ อะไรบาง  ให
ระบุคําสั่งที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนั้น  โดยใสเลขที่คําสั่ง วัน เดือน ป ใหถูกตอง  ทั้งนี้กควรเปนคณะ
กรรมการหรือคณะทํางานที่เกี่ยวของกับหนาที่รับผิดชอบของผูประเมิน และสิ่งที่ไมสมควรระบุ เชน ผูขอ
ประเมินผลงานเพื่อขอประเมินในตําแหนง นักวิชาการสัตวบาล ไมควรระบุวาเปนกรรมการในการจัดซื้อจัด
จาง  กรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน  พรอมนี้ใหสงสําเนาคําสั่งที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานมาดวย 

3  )      หากผูขอรับการประเมินไดรับรางวัลดีเดนทางผลงานวิชาการควรระบุดวย           
ดังตัวอยาง  ดังนี้ 

9.1  มีประสบการณทํางานวิจัย/วิชาการมาแลว  12  ป  โดยมีผลงานพิมพเผยแพร  21      
เร่ือง  เปนหัวหนาโครงการ  10  เร่ือง  และเปนผูรวมโครงการ  11  เร่ือง 

9.2  เปนคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวระดับจังหวัด ( กสป. ) คําสั่ง   
จังหวัดแพรที่  123/2542  ลงวันที ่ 18  ตุลาคม  2542 

9.3 เปนคณะกรรมการจัดประชุมระดับภูมิภาคดานการพัฒนากระบือ ( Regional 
Workshop on Water Buffalo Development )  ตามคําสั่งกรมปศุสัตวที่15/2544  ลง
วันที ่ 10  มกราคม  2544  

  สําหรับตอนทายของแบบฟอรม ตอนท่ี 1 ขอมลูสวนบุคคล ผูขอรับการประเมินจะตองลงลายมือชื่อ 
/ สกุล  ตําแหนง และ วัน เดือน ป เพื่อรับรองความถูกตอง และเปนจริงทุกประการดวย 

 

 
ตอนที่ 2  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล   

       ในสวนนี้จะดําเนินการโดยกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง เปนผูตรวจสอบ              คุณสมบัติ
ของผูขอรับการประเมินวามีคุณสมบัติครบถวน ตรงตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดหรือไม  เมื่อตรวจสอบถูก
ตองแลว จะนําเสนอผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี เพื่อลงนามผูตรวจสอบ            คุณสมบัติ เพื่อนําเสนอคณะ
กรรมการฯ พิจารณาตอไป 

 
3.  การจัดทําแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล เอกสารหมายเลข 2  ประกอบดวย  2  ตอน  ดัง

นี ้ 
ตอนที ่1  รายการประเมิน 
ตอนที ่2  สรุปความเห็นในการประเมิน    
การจัดทําแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  เอกสารหมายเลข 2  มีรายละเอียดและขอ

เสนอแนะที่ควรพิจารณา  ดังนี้ 

ตอนที ่1  รายการประเมิน  



  

ผูบังคับบัญชาขั้นตนเปนผูใหคะแนนประเมินคุณลักษณะของบุคคล สําหรับรายละเอียด
คะแนนเต็มในระดับ 6, 7 และ 8  ของแตละสายงาน ดูจากตัวอยางคะแนนเต็มแบบประเมิน คุณลักษณะ
ของบุคคล  (ตามตัวอยางหนา  ….) 

ตอนที ่2  สรุปความเห็นในการประเมิน   ประกอบดวย 
      1. ความเห็นของผูประเมิน หมายถึง ผูบังคับบัญชาขั้นตนใหความเห็นชอบในการประเมิน

ใหผานการประเมินหรือไมผานการประเมิน  ถาหากผานการประเมินจะตองไดคะแนน            ไมต่ํากวา
รอยละ 60  และหากไมผานการประเมินจะไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60  

  2.  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ  หมายถึง  ผูบังคับบัญชาที่เหนือกวา
ระดับขั้นตนขึ้นไป 1 ระดับ  ถาหากเห็นดวยใหใสเครื่องหมาย ( !!!! ) และถาหากมีความเห็นแตกตางจากการ
ประเมินขางตนใหระบุเหตุผล ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาแตละระดับมีความเห็นแตกตางกันใหเสนอผูมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา 52 เปนผูพิจารณาชี้ขาด 
 

4.  การจัดทําแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน  เอกสารหมายเลข 3  ประกอบดวย 3 ตอน  
ดังนี้ 
  ตอนที ่1  หนาที่ความรับผิดชอบ 
  ตอนที ่2  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน   
  ตอนที ่3  การรับรองผลงาน 
  การจัดทําแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน  เอกสารหมายเลข 3  มีรายละเอียดของ
รูปแบบ  และขอเสนอแนะที่ควรพิจารณา  ดังนี้ 

ตอนที ่1  หนาที่ความรับผิดชอบ   
  หัวขอที่ 1  หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน  ใหผูขอประเมินผลงานเขียนหรือระบุหนาที่
ความรับผิดชอบตามตําแหนงเลขที่ปจจุบัน  โดยดูรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบจากเอกสาร การปรับ
บทบาท ภารกิจ และโครงสราง กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พ.ศ. 2546  เลมที่ 2 
  หัวขอที่ 2  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ถาผูขอประเมินผลงานขอ
ประเมินในตําแหนงเดิมตามที่ตนครองอยู  ใหเขียนคําวา “เชนเดียวกับขอ 1”  แตถาผูขอประเมินผลงานขอ
ประเมินลงในตําแหนงที่ตนไมไดครองอยู  ใหระบุหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ตามตําแหนงเลขที่
ใหมที่จะขอประเมินลง  โดยดูรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบจากเอกสาร การปรับบทบาท ภารกิจ และ
โครงสรางหนาที ่ ความรับผิดชอบตําแหนง กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พ.ศ. 2545  

ตอนที ่2  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน   
รูปแบบการแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลสําเร็จของงาน  ไดกําหนดรูป

แบบการนําเสนอเปนตาราง ( ดังตัวอยางหนา 39 )  ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียด  ดังนี้ 
  1.  ลําดับที่  หมายถึง  ลําดับชื่อเร่ืองเอกสารวิชาการที่สงมาประเมินใหเรียงลําดับตาม
ความสําคัญ 1, 2 และ 3  ตามลําดับ  
  2. ผลการปฏิบัติงาน /ผลสําเร็จของงาน ( ป พ .ศ. ที่ดําเนินการ ) ใหระบุชื่อเร่ืองของ
เอกสารวิชาการที่ขอประเมิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ( ถามี ) ใหถูกตองตรงตามชื่อเอกสารผลงาน
วิชาการที่สง และระบุระยะเวลาการดําเนินการไวใตชื่อเรื่องดวย เชน ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม 2540 – 
เมษายน 2540  

3.  สรุปผลการปฏิบัติงาน  ประกอบดวย  
3.1 )  ขั้นตอนในการดําเนินการ  เปนการระบุลําดับขั้นตอนในการดําเนินการใหเรียง

ลําดับกอนหลังในการดําเนินการทางดานวิชาการที่นําเสนอมาประเมินใหถูกตอง และควรระบุทุกขั้นตอน



  

การปฏิบัติงาน รวมถึงการวิเคราะห  วิธีการวิเคราะห การแปลผล ตลอดจนเขียนรายงานการวิจัย/วิชาการ 
จนถึงขั้นตอนสุดทายการจัดพิมพเปนเอกสารและเผยแพรผลงาน เปนตน 

3.2 ) ลักษณะที่แสดงถึงความยุงยากของงาน ใหระบุลักษณะหรือปจจัยที่แสดงถึงวิธี
การดําเนินการยุงยาก ไดแก 

-  ตองใชความรูอะไรบาง ซึ่งมีความหลากหลายสาขาหรือลึกเฉพาะใน สาขานั้น ๆ 
-  มีการตัดสินใจแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงาน 
-  การที่ตองปฏิบัติซ้ําหลายครั้งเพื่อผลที่แนนอน 
-  การใชระยะเวลาดําเนินการ 
-  การใชวิธีการดานอื่น ๆ  ผสมสานเทคนคิ และวิธีการใหม 
-  ขั้นตอนมากหรือสลับซับซอนในการดําเนินการ และวเิคราะห 
-  การใชเคร่ืองมือพิเศษ 
-  เทคนิคพิเศษในการปฏิบัติเฉพาะเรื่อง 
-  การเปนตนแบบหรือเปนผูจัดทําผลงานเปนครั้งแรกหรือคนแรก  คิดคนใหม  
หรือแตกตางจากที่มีอยูเดิม 

-  การประสานงานหลายหนวยงาน หรืองานหลายลักษณะ เปนตน 
ฯลฯ 

4.  กรณีที่เปนผลงานรวมกันหลายคน  ประกอบดวย 
      4.1 )  จํานวนผูรวมดําเนินการ  ใหระบุจํานวนผูรวมผลงานทั้งหมดในแตละเรื่อง 
      4.2 ) สัดสวนหรือลักษณะงานของผลงานที่ตนปฏิบัต ิ ใหระบุสัดสวนหรือลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติของผูขอประเมินในแตละเรื่อง โดยแสดงสัดสวนเปนจํานวนรอยละ ดังนี้ 
    1.  ผูขอประเมิน…60…%   

2.  ผูรวมโครงการ……% ตามลําดับ  (ดังตัวอยางหนา …)   
      4.3 ) ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะที่ตนปฏิบัติ  สําหรับหัวขอนี้ผูขอประเมินจะ

ตองระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะที่ตนปฏิบัติมีอะไรบาง ตามสัดสวนขอ 4.2   และในแตละราย
ละเอียดคิดเปนรอยละเทาไรของผลงานที่ตนปฏิบัติทั้งหมด เชนสัดสวนหรือลักษณะงานของผลงานที่ตน
ปฏิบัติ 60 % นั้น รายละเอียดของผลงานเฉพาะที่ตนปฏิบัติมีดังนี้   

1. การวางแผน  10 %     
2. การศึกษารวบรวมขอมูล หรือการปฏิบัติงาน  20 %  
3. การวิเคราะหขอมูล  20 %    
4. การสรุปผลและรายงานผลการทดลอง 10 %   (ดังตัวอยางหนา…) 

5. การนําผลงานไปใชประโยชน/อางอิง  ใหระบุวาเอกสารวิชาการ/วิจัยที่นํามาประเมินมี
ประโยชนอยางไร  มากนอยเพียงใด กอประโยชนหรือผูใดไดรับผลของการนําผลงานนี้ไปใชบาง  ควรระบุ
เปนขอ ๆ ใหชัดเจน 

6.  การเผยแพรผลงาน  ใหระบุชื่อแหลงที่เผยแพรและปที่เผยแพร เชน  รายงานผลงาน
วิจัยการปศุสัตวประจําป พ.ศ. 2545  สาขาการปรับปรุงพันธุสัตว และการจัดการฟารม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

ผูขอประเมินจะตองจัดทําผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของงาน ตั้งแตขอที่ 1-6  ใหครบ
ทุกเรื่องที่เสนอ  โดยจะตองแยกรายละเอียดของแตละเร่ืองออกจากกันใหชัดเจน 



  

ตอนที ่3   การรับรองผลงาน   มีรายละเอียดที่ตองดําเนินการ  ดังนี้ 
  หัวขอที ่1  คํารับรองของผูขอรับการประเมิน  ผูขอรับประเมินผลงานตองลงนามรับรองวา
ผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

หัวขอที่ 2 คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน  ใหผูประเมินผลงานตองเรียงลําดับเอกสาร
วิชาการ เร่ืองที่ 1, 2  และ 3 ตามลําดับความสําคัญ  และระบุชื่อผลงานตามลําดับใหถูกตองตรงกับเอกสาร
ที่เสนอขอประเมิน ( โดยใหเรียงเรื่องที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาโครงการเปนเร่ืองแรก 
และเรียงเร่ืองท่ี 2 และ 3 เปนเร่ืองที่ผูขอรับการประเมินปฏิบัติงานในฐานะผูรวมโครงการ หรือรวมผลงาน
ตามลําดับสัดสวนการปฏิบัติงาน ) ใหระบุการแบงสัดสวนการปฏิบัติงานเปนรอยละของผูรับการประเมิน
และผูรวมผลงานใหชัดเจน ( เรื่องที่เปนหัวหนาโครงการ จะตองมีสวนปฏิบัตงิานในโครงการรอยละ  60 ขึ้น
ไป  และเร่ืองทีเ่ปนผูรวมโครงการจะตองมีสวนปฏิบัตงิานในโครงการรอยละ 20  ขึ้นไป )  ใหผูรวมโครงการ
ทุกคนลงนาม ตามสัดสวนรอยละของผลงานรวมทุกเร่ือง ( ถามีผูรวมผลงาน )  ทั้งนี้ใหบอกรายละเอียด
ตําแหนง และวนั เดือน ป ดวย 
  ถึงแมวาผูดําเนินการหรือผูขอประเมินเปนเจาของผลงานทางวิชาการเพียงผูเดียว         
สัดสวนการปฏิบัติงาน รอยละ 100 ก็ขอใหระบุชื่อผลงาน และลงนามในผลงานชิ้นนั้นดวยทุกคร้ัง        ทุก
เร่ือง ที่สงผลงานเขาประเมิน 
  หัวขอท่ี 3  คํารับรองของผูบังคับบัญชา  ใหผูบังคับบัญชาขั้นตนลงนามคํารับ
รองไดตรวจสอบผลงานของผูขอประเมินท่ีเสนอใหประเมินแลว  เห็นวาถูกตองตามความเปน
จริงทุกประการ 
  หัวขอที่ 4  คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไป 1 ระดับ  ลงนามรับรองผลงานของผูขอประเมินดวย 
  หัวขอท่ี 5  คํารับรองของปลัดกระทรวง  ( กรณีขอประเมินระดับ 9 ขึ้นไป ) ใช
สําหรับผูขอประเมินระดับ 9 ขึ้นไป  
  ดังน้ัน ผูท่ีจะขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับใหสูงขึ้น จะตองระบุรายละเอียดดังขาง
ตนที่กลาวมาแลว โดยจัดรูปเลมใหเปนไปตามรูปแบบการจัดทําแบบรายการประกอบคําขอให
ประเมินบุคคล ตามรูปแบบดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

รูปแบบการจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล 
( ทุกสายงานวิชาการ ยกเวนสายงานวิทยาศาสตรการแพทย ) 

   
• สายงานวิชาการสัตวแพทย 
• สายงานวิชาการสัตวบาล 
• สายงานวิทยาศาสตร 
• สายงานบริหาร 
• สายงานนิติการ 
• สายงานวิชาการเศรษฐกิจ 
• สายงานบรรณารักษ 
• สายงานวิชาการสถิต ิ
• สายงานวิเทศสัมพันธ 
• สายงานการเงินและบัญชี 
• สายงานวิชาการพัสด ุ
• สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน 
• สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
• สายงานวิชาการเภสัช 
• สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

( ตัวอยางรูปเลม ) 
 



  

( หนาปกสี ) 
แบบรายงานการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล 

 
 
 

 
ชื่อ  ( ผูขอประเมิน )  ………………………………………    
 
ตําแหนง ( ปจจุบัน )   …………………………………… ตําแหนงเลขที่  ……………… 
 
งาน/ฝาย/กลุม  ………………………… กอง/ศูนย/สวน/สํานัก ………………………... 
 
กรมปศุสัตว 
 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน  ………………………… ( ปงบประมาณ ……… ) 
 

 
ขอประเมินเพ่ือรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
 
 
ตําแหนง    …………………………………………  ตําแหนงเลขที่  ………………………… 
 
งาน/ฝาย/กลุม ………………………… กอง/ศูนย/สวน/สํานัก ………………………... 
 
กรมปศุสัตว    กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 
ตอนที ่1   ขอมูลสวนบุคคล 
 
1. ชื่อ  ……………………………………………… 
2.  ตําแหนง…………………………………………   ตําแหนงเลขที่…………………… 
     งาน/ฝาย/กลุม…………………………………  กอง/ศูนย/สวน/สํานัก……………………… 
     กรมปศุสัตว 
     ดํารงตําแหนงนี้เมื่อ…………………………………… 



  

     อัตราเงินเดือนปจจุบัน…………… บาท  อัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่แลว ……………บาท 
 3.  ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………… ว. /วช.    ดาน……………………… 
      ตําแหนงเลขที่………………………       งาน / ฝาย / กลุม……………………………………… 

      กอง / ศูนย / สํานัก………………………………… กรมปศุสัตว 
4.  ประวัติสวนตัว   
     เกิดวันที…่……  เดือน………………………   พ.ศ………… 
     อายุราชการ …………… ป …………… เดือน 
5.  ประวัติการศึกษา 
        คุณวุฒิและวิชาเอก             ปที่สําเร็จการศึกษา           สถาบัน 
     ( ชื่อปริญญาบัตร )……..  …………………      ……………………………… 
     …………………………  …………………      ………………………………  
6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ( ถามี )……………………………… 
7.  ประวัติการรับราชการ 
      วัน เดือน ป        ตําแหนง  อัตราเงินเดือน              สังกัด 
     ……………       ………………………       …………………      ……………………………… 
     ……………       ………………………       …………………      ……………………………… 
8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

      ป  ระยะเวลา           หลักสูตร   สถาบัน 
          …………      ……………………… …………………………    ………………………… 

     …………      ……………………… …………………………    ………………………… 
 
 

 
ตอนที ่1   ขอมูลสวนบุคคล ( ตอ ) 

   
        9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

9.1 ………………………………………… 
9.2 ………………………………………… 
9.3 ………………………………………… 

 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความที่แจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
     ( ลงชื่อ ) ………………………… ( ผูรับการประเมิน ) 
      ( ……………………….. ) 
     ตําแหนง…………………………… 
      …………………………… 
                 วัน / เดือน / ป 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่2   การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 
1. คุณวุฒิการศึกษา 

(   )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง     
(   )  ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ( ถากําหนดไว ) 
(   )  ตรงตามที่กําหนด  ( ใบอนญุาต……………) 
(   )  ไมตรงตามที่กําหนด 

3. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง 
(   )  ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
(   )  ไมครบ  แตจะครบกําหนดในวันที่……………… 

4. ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง 
(   )  ตรงตามที่ ก.พ. กําหนด 
(   )  ไมตรง 
(   )  สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 
(   )  ……………………………… 

5. อัตราเงินเดือน 
(   )  ต่ํากวาขั้นต่ําไมเกิน 2 ขั้น 
(   ) เทากับขั้นต่ํา 
(   )  สูงกวาขั้นต่ํา 

6. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
(   )  อยูในเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได 
(   )  อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได แตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงานเปน  

        ผูพิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง 
(   )  ไมอยูในหลักเกณฑ  ( ระบุเหตุผล ………………………… ) 



  

 
 
      ( ลงชื่อ ) …………………………… ผูตรวจสอบ 
       (……………………………) 
       ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

        วัน / เดือน / ป 
เอกสารหมายเลข 2 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ช่ือผูขอประเมิน……………………………………………………………… 
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………………………     ดาน……………………………… 

ตอนที ่1  รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
ที่ไดรับ 

1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
-  เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวของอยางมี  
   ประสิทธิภาพ 
-  ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
-  พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดีย่ิงขึ้นและหรือแกไขปญหาหรือขอผิด
พลาดที่เกิดชึ้น เชน งานใดท่ีสําเร็๗และไดรับผลดีแลวก็พยายามปรับปรุงใหดี
ยิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรือ งานใดที่พบวามีปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายามแก
ไขไมละเลยหรือปลอยทิ้งไวจนเกิดปญหา เชนนั้นซ้ํา ๆ อีก 

2.  ความคิดริเริ่ม  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     -  คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
     -  แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได       
     -  แสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 
     -  ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ และ 
        กาวหนาอยูตลอดเวลา 
     -  สนใจในงานที่ยุงยาก ซับซอน 
     -  มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก 
3.  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     -  วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใด ๆ 
     -  วิเคราะหลูทางแกปญหา โดยมีทางปฏิบัติไดหลายวิธ ี
     -  เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 
     - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของตนเอง) 
4.  ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     -  รักษาวินัย 
     -  ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 
     -  ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ 
         พลเรือน 

………… 
 
 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 

………… 

………… 
 
 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 

………… 

ตอนที ่1  รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
ที่ไดรับ 

5.   ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน ………… ………… 



  

-  สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  ผูบริการ และ 
   ผูที่เกี่ยวของไดด ีโดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
-  ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจน โดยใช
ภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

6.  การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
-  ติดตาม ศึกษา คนควาความรูใหม ๆ หรือสิ่งที่เปนความกาวหนาทางวิชา 

        การ/วิชาชีพอยูเสมอ 
     -  สนใจ และปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา 
     -  นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี 
        ประสิทธิภาพ 
7.  วิสัยทัศน ( Vision ) เปนคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับตําแหนงตั้งแตระดับ 9  
     ขึ้นไป  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     -  คาดการณหรือพยากรณสถานการณขางหนา อยางมีหลักการและเหตุผล 
     -  กําหนดกลยุทธและวางแผนดําเนินการเพื่อรองรับสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้ง 
        ดานที่เปนผลโดยตรงหรือผลกระทบ 
8.  คุณลักษณะอื่น ๆ 
     ………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 

………… 

 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 

………… 

รวม 100  

 
 
หมายเหตุ ผูบังคับบัญชาสามารถกําหนดคุณลักษณะทั้งหมดขางตนเพื่อใชประเมิน หรือจะกําหนด
บางคุณลักษณะ หรือเพิ่มเติมคุณลักษณะใด ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดขางตนได และใหกําหนดคะแนน
เต็มของแตละคุณลักษณะไดดวย 

 
ตอนที ่2    สรุปความเห็นในการประเมิน 

   
ความเห็นของผูประเมิน 
     (   )  ผานการประเมิน       ( ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ) 
     (   )  ไมผานการประเมิน (  ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60 ) 
( ระบุเหตุผล )  …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
      ( ลงช่ือผูประเมิน ) …………………………  



  

        ( ……………………….. ) 
       ตําแหนง…………………………… 
       ( วันที ่)  …………………………… 
 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
     (   )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
     (   )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
      ( ลงช่ือผูประเมิน ) …………………………  
        ( ……………………….. ) 
       ตําแหนง…………………………… 
       ( วันที ่)  …………………………… 
 

เอกสารหมายเลข 3 
 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 
ชื่อ………………………………………………………………………………… 
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……( ว. หรือ วช. )…………………… ดาน……………………. 
 

ตอนที ่1   หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 



  

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

“ เชนเดียวกับขอ 1” 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



  

ตอนที ่2  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน 

สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เปนผลงานรวมกันหลายคน 
ลําดับ
ที ่

 
ผลปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จ 

ของงาน 
( ป พ.ศ. ที่ดําเนินการ ) 

ขั้นตอนในการ
ดําเนินการของงาน 

 

ลักษณะที่แสดง
ความยุงยาก 

 

จํานวนผูรวม
ดําเนินการ 

 

สัดสวนหรือ
ลักษณะงานของผล
งานที่ตนปฏิบัต ิ

ระบุรายละเอียด
ของผลงานเฉพาะ
สวนที่ตนปฏิบัต ิ

 
การนําผลงานไป
ใชประโยชน/ 
อางอิง 

 
 

 

การเผยแพร 
ผลงาน 

 

 





  
 
ตอนที ่3  การรับรองผลงาน 
   
 

1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
 
 
       ( ลงชื่อ ) …………………………  
              ผูขอรับการประเมิน( ……………………….. ) 
       ตําแหนง…………………………… 
       ( วันที ่)  …………………………… 
 
 

2. คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน ( กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน ) 
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของ นาย/นาง/นางสาว……………  
ที่เสนอไวขางตน  ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการผลงานดังกลาวขางตน 
เปนความจริงทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะ ในสวนของตอนที ่3 การรับรองผลงาน ขอ 1 คํารับรองของผูขอรับการประเมิน ขอรับรองวา
ผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  สวนนี้ผูขอประเมินตองเซนตรับรองผลงานของตนเอง 
 
 
 

ตอนที ่3     การรับรองผลงาน 

ลําดับที ่ ชื่อผลการปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จของงาน ผูรวมจัดทําผลงาน สัดสวน 



  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

………………………………………………… 
ทะเบียนวิชาการ/วิจัยเลขที่……….   ชื่อ – สกุล 

ตําแหนง 
วันที ่

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 
วันที ่

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 
วันที ่

………………………………………………… 
ทะเบียนวิชาการ/วิจัยเลขที่……….   ชื่อ – สกุล

ตําแหนง 
วันที ่

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 
วันที ่

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 
วันที ่

………………………………………………… 
ทะเบียนวิชาการ/วิจัยเลขที่……….   ชื่อ – สกุล 

ตําแหนง 
วันที ่

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 
วันที ่

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 
วันที ่

 
(…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 
 (…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 
 (…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 

 
(…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 
(…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 
(…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 

 
 (…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 
(…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 
(…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 

 
…………% 

 
 

…………% 
 
 

…………% 
 
 
 

…………% 
 
 

…………% 
 
 

…………% 
 
 
 

…………% 
 
 

…………% 
 
 

…………% 

 
ตอนที ่3    การรับรองผลงาน 

   



  
       3.    คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
 ไดตรวจสอบผลงานของ ( ช่ือผูขอประเมิน) ที่เสนอใหประเมินแลวเห็นวาถูกตองตรงตามความ 

เปนจริงทุกประการ   
ความเห็นอื่น ๆ  ( ถามี )………………………………………………………………………… 

 
         …………………………  
                 ( ……………………….. ) 
        …………………………… 
        ………/…………../……… 
 
       4.    คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ( ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป ) 
 …………………………………………………………………………………………………… 
         …………………………  
                 ( ……………………….. ) 
        …………………………… 
        ………/…………../……… 
 
       5.    คํารับรองของปลักกระทรวง ( กรณีขอประเมินระดบั 9 ขึ้นไป ) 
 …………………………………………………………………………………………………… 
         …………………………  
                 ( ……………………….. ) 
        …………………………… 
        ………/…………../……… 
 
 
หมายเหต ุ 1 )  กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน  ผูรวมจัดทําผลงานทุกคนจะตองลงชื่อในคํารับรอง 
และเม่ือไดลงช่ือรับรองและสงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินแลว จะเปลี่ยนแกไขไมได 
  2 )  หากพิสูจนไดวาผูมีผลงานรวมรายใดไดใหคํารับรองที่ไมถูกตองตามความเปนจริง  โดย
มีเจตนาชวยเหลือผูขอประเมินผูนั้น ผูขอประเมินอาจถูกลงโทษทางวินัย ตามควรแกกรณ ี
 

บทท่ี 6 
การจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล สําหรับผูขอประเมินใน

ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย  
 

  การจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล สําหรับผูขอประเมินใน
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย ใหจัดทําตามรายละเอียดของรูปแบบรายการประกอบคํา
ขอใหประเมินบุคคลเชนเดียวกับสายงานวิชาการอื่น ๆ ทุกประการ ซึ่งรูปแบบรายการ
ประกอบคําขอใหประเมินบุคคลสําหรับตําแหนงนี้มีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นคือ ผลงานท่ีจะนํามา
ใชในการประเมินสายงานวิทยาศาสตรการแพทย โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 



  
1. ผลงานประเภทพ้ืนฐาน 
2. ผลงานประเภทแสดงคุณภาพ 
1.  ผลงานประเภทพ้ืนฐาน  ไดแก การใหบริการทางวิชาการ หรือ การปฏิบัติ

การทางดานวิทยาศาสตร การสอนหรือฝกอบรม และการใหคําปรึกษาแนะนําซึ่งนําเสนอโดย
แสดงผลงานยอนหลัง 3 ป 

2. ผลงานประเภทแสดงคุณภาพ  ไดแก ผลงานทางวิชาการหรือเอกสารทาง
วิชาการ และผลงานวิจัย 

และในการนําเสนอผลงานเขาขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นทุก
ระดับของสายงานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย จะตองนําเสนอผลงานประเภทพ้ืนฐาน โดย
แสดงผลงานยอนหลัง 3 ป  และไดกําหนดใหนําเสนอผลงานประเภทแสดงคุณภาพ เพ่ือแตง
ต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 6-8 จํานวน 1-3 ชิ้น 

ในสวนท่ีจะจัดทํารูปแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล มีราย
ละเอียดเสนอแนะใหจัดทําเพ่ิมเติม ดังน้ี 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  เอกสารหมายเลข 1  
ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล 

  หัวขอที่ 9  ประสบการณในการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีรูปแบบตางจากสายงานอื่น ๆ 
ใหระบุรายละเอียด ดังน้ี 
  9.1  งานวิเคราะหวิจัย  ใหระบุรายละเอียดประกอบดวย 

9.1.1    เปนหัวหนาโครงการในเรื่องตาง ๆ 
9.1.2 เปนผูรวมทําการวิจัยในเรื่องตาง ๆ 
 
 
 
ตัวอยาง 
9.1.1  เปนหัวหนาโครงการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

9.1.1.1 การวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส โดยอินไดเรคฟลูออเรสเซนต         
แอนติบดีเทคนิค 

9.1.1.2 การตรวจพบเชือ้ Brachyspira pilosicoli จาก caecum สุกร  
ทองเสีย 

           9.1.2  เปนผูรวมทําการวิจัยในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
9.1.2.1 ซีโรไทปและความไวของเชื้อซัลโมเนลลาตอยาในสัตวภาคใต 
9.1.2.2 การเตรียมแอนติเจนมัยโคพลาสมา กัลลิเชพติคุม สําหรับ 

Rapid Plate Agglutination Test 
9.1.2.3 สภาวะโรคเตานมอักเสบในโคนมภาคใต 
9.1.2.4 เตานมอักเสบชนิดไมแสดงอาการ ในโคนมภาคใตของประเทศ

ไทยและการทดสอบความไวของเชื้อตอยา 
9.1.2.5 การใชวิธีอีเล็คโทรโฟรีซีสวิเคราะหหาโปรตีนเพื่อตรวจแยก

ชนิดเชื้อไมโคพลาสมาในไก 



  
9.1.2.6 การเพาะแยกเช้ือ Mycoplasma และ Ureaplasma จากระบบสืบ

พันธุโคนมในประเทศไทย 
9.2  สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ฝกอบรม  ใหระบุรายละเอียดประกอบดวย 

9.2.1  เปนผูจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ  ( ถาไมมีใหใสเคร่ืองหมาย  - ) 
9.2.2 รวมสัมมนา/ประชุมวิชาการ  ใหระบุวัน เดือน ป เรื่องที่จัด  สถานที่  ผู

จัดใหถูกตอง ( ถาไมมีใสเคร่ืองหมาย  - )  
ตัวอยาง 
9.2.1  เปนผูจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ   - 
9.2.2 รวมสัมมนา / ประชุมวิชาการ 

วัน เดือน ป  เรื่องที่จัด          สถานที่            ผูจัด 
24 มี.ค 43 Validation in Microbiolobica โรงแรมมารวยการเดน   บริษัทเบคตัน ดิคคินชั่น 
  laboratory for ISO Guide 25     กรุงเทพมหานคร            (ประเทศไทย) จํากัด 
30 มี.ค 43 การตรวจสอบเชือ้             โรงแรมเซนจูร่ีพารค       บริษัทไทยแคนไบโอ- 
  Campylobacter spp.             กรุงเทพมหานคร              แทค จํากัด 
23-25 มิ.ย 42   การประชุมสัมมนาวิชาการ          โรงแรมดุสิตรีสอรท         สถาบันสุขภาพสัตว- 
  สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ        โปโลคลับ จ.เพชรบุรี     แหงชาติ  กรมปศุสัตว  

 
 
9.3  เปนกรรมการวชิาการ/อนกุรรมการ/คณะทํางาน 
ในหัวขอที ่9.3  ใหระบุในสวนที่ผูขอประเมินเปนกรรมการวิชาการ หรืออนกุรรมการหรือ

คณะทํางานในสวนที่เกี่ยวขอกับงานทางดานวิทยาศาสตรการแพทย  และท่ีสําคัญตองระบุ คือคําสั่งกรม/
กอง/สํานัก เลขที่……  ลงวันที…่……เดือน………… พ.ศ………ใหถูกตองชัดเจน 

 ตัวอยาง 
9.3.1  เปนคณะทํางานรายงานประจําป 2541 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

                        ตามคําสั่งสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ที ่4/2542  ลงวันที ่10 มีนาคม 2542 
9.3.2  เปนคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลสายงาน   ดาน

วิทยาศาสตรการแพทย คณะที่ 1 และ คณะที่ 2 ตามคําสั่งกรมปศุสัตวที ่320/2543  
ลงวันที ่19 เมษายน 2543 

9.3.3  เปนคณะอนุกรรมการดําเนินงานจัดฝกอบรมหลักสูตร “Diagnostic Technology and 
Control Measures for Major Livestock Diseases” ตามคําสั่งกรมปศุสัตวที ่533/2543  
ลง วันที ่30 มิถุนายน 2543 

       9.4  เปนวิทยากรบรรยาย/อาจารยพิเศษ/ใหขอมูลทางวิชาการ  ใหระบุ วัน เดือน ป เร่ืองท่ี
บรรยายหรือหลักสูตร ผูจัดหรือสถานที่ และผูรับการอบรมใหถูกตองชัดเจน 
ตัวอยาง 
 วัน เดือน ป    เร่ืองท่ีบรรยาย/หลักสูตร      ผูจัด/สถานที่   ผูรับการอบรม 
17-19 ก.พ 41   The First International Training        สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ    เจาหนาที่จาก  

  Course on Diagnostic Technology  กรมปศุสัตว                         ประเทศในกลุม 
And Control Measures for Major                  เอเชียตะวันตก 

            Livestock Diseases                  เฉียงใต 
9 มี.ค-            การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือและ             กลุมงานแบคทีเรียและเช้ือรา   นักศึกษาคณะ 
10 เม.ย. 41     การชันสูตรเชื้อจากโรคเตานม               สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ    วิทยาศาสตร  



  
อักเสบ                      กรมปศุสัตว                 

มหาวิทยาลัย         
   บูรพา และคณะ 

                        เทคนิคสัตวแพทย  
                        มหาวิทยาลัย 
                         เกษตรศาสตร 
27 ส.ค-           การชันสูตรโรคสัตวทาง             กลุมงานแบคทีเรียและเช้ือรา    เจาหนาที่จาก 
25 ก.ย. 41       แบคทีเรียวิทยา                สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ    สาธารณรัฐ 
                   กรมปศุสัตว                ประชาธิปไตย 

  ประชาชนลาว 

       9.5  เปนที่ปรึกษา/ใหคําแนะนํา/ใหขอมูลทางวิชาการ  ใหระบุ วัน เดือน ป      เร่ืองที่จะ
ใหคําปรึกษา และผูรับคําปรึกษา 

    ตัวอยาง 

 วัน เดือน ป   เร่ือง     ผูรับ 
 23 เม.ย. 41 ใหคําแนะนําเรื่องเทคนิคการเตรียมเนื้อเยื่อ เจาหนาที่จากบริษัท 
   และการเตรียมสารเคมีทางจุลพยาธิวิทยา  อะควาอารแอนดี จํากัด 
  9.6   การแถลงขาว   ( ถาไมมีใสเคร่ืองหมาย  - )    

  9.7   การนิเทศงาน    ( ถาไมมีใสเคร่ืองหมาย  - )    
  9.8   อื่น ๆ   ( ถาไมมีใสเคร่ืองหมาย  - )    

หัวขอที่ 10  ผลงานที่เสนอใหประเมิน ( เฉพาะที่เกิดจากงานในราชการ )        ผูขอ
ประเมินตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย จะตองระบุรายละเอียดผลงานยอนหลัง 3 ป  ประกอบดวยราย
ละเอียด  ดังนี้ 

 10.1  ผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน  ใหระบุผลงานยอนหลัง 3 ป  ทั้งที่เปนงานวิจัย
และงานบริการ   

  10.1.1.1  งานวิจัย   ใหระบุชื่อผลงาน ปที่ดําเนินการ จํานวนผูรวม
ดําเนินการ ความรับผิดชอบของผูขอประเมินวารับผิดชอบอะไรบาง  สัดสวนการดําเนินการของผูขอ
ประเมินแบงเปนรอยละ 
ตัวอยาง 

 
ชื่อผลงาน 

ปที่
ดําเนิน
การ 

จํานวน
รวมดําเนิน
การ 

 
ความรับผิดชอบของผูขอ

ประเมิน 

สัดสวนใน
การดําเนิน
การของผู
ขอประเมิน 

1. การตรวจพบเชือ้ Brachyspira pilosicoli 
จาก caecum สุกรทองเสีย (Isolation of  
Brachyspira pilosicoli from the Caecum 
of a Pig with Diarrhoea) 

2. ซีโรไทปของเชื้อ Pasteurella multocida 
จากสุกร และการตรวจหา 
dermonecrotic toxin gene โดยวิธ ีPCR 

2544 
–

2545 
 
 
2544 

2  คน 
 
 
 
 

3  คน 

1. วางแผนขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานและจัดหา
วัสดุ 

2. ปฏิบัติงานทดลอง 
3. วิเคราะหขอมูล 
4. จัดทํารายงานและเผย
แพร 

80 % 
 
 
 
 

40 % 



  
(Serotypes of  Pasteurella multocida 
Isolates from Swine and Dermonecrotic 
Toxin Gene Detection by PCR) 

1. วางแผนขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานและจัดหา
วัสดุ 

2. ปฏิบัติงานทดลอง 
3. วิเคราะหขอมูล 

         10.1.1.2  งานบริการ  ใหระบุการใหบริการ 3 ปที่ผานมาใหบริการดาน
ใดบาง  เชนการตรวจวิเคราะห  การทดลอง/ทดสอบ เปนตน ใหระบุจํานวนตัวอยางที่ชันสูตร/ปฏิบัติ  โดย
แยกรายละเอียดตามป 

ตัวอยาง 
จํานวนตัวอยางที่ชันสูตร 

การตรวจวเิคราะห ป 2542 ป 2543 ป 2544 
ตรวจเชื้อสด 2251 1912 1798 
การเพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อ 4502 3824 4330 
การทดสอบทางชีวเคมี 4626 2565 4330 
การทดสอบเชื้อในสัตวทดลอง 225 183 180 
การทดสอบประสิทธิภาพของยาตอ
เชื้อ 

9503 5768 7193 

Tube Agglutination Test 40 14 439 
Polymerase Chain Reaction 231 92 30 

    หัวขอ 10.1.2  ผลงานที่เสนอในการประเมิน  ใหระบุชื่อผลงานที่เสนอเขารับการประเมิน
ใหถูกตองตามเอกสารวิชาการที่เสนอใหประเมินทุกเรื่อง 

ตัวอยาง 
10.1.2.1 การตรวจพบเชือ้ Brachyspira pilosicoli จาก caecum สุกรทองเสีย (Isolation of 

Brachspira pilosicoli from the Caecum of a Pig with Diarrhoea) 
10.1.2.2 ซีโรไทปของเชื้อ Pasteurella multocida จากสุกร และการตรวจหา dermonecrotic 

toxin gene โดยวิธ ีPCR 
(Serotypes of Pasteurella multocida Isolates from Swine and 
Dermonecrotic Toxin Gene Detection by PCR) 

  ทั้งหมดนี้เปนตัวอยางที่จะระบุในรูปแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล สําหรับ
ผูขอประเมินในตําแหนง นักวิทยาศาสตรการแพทยที่เปนสวนเพิ่มเติมจากสายงานอื่น ๆ  ซ่ึง        สวน
ใหญแลวเปนเร่ืองเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ตอนที่ 1 หัวขอที่ 9 ประสบการณในการปฏิบัติงาน และ        
รายละเอียดในหัวขออื่น ๆ ในแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคลจะมีรูปแบบเชนเดียวกับ         
สายงานงานอื่น ๆ ซ่ึงทางคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลในสายงานวิทยา
ศาสตรการแพทย จะไดพิจารณารวมกับเอกสารวิชาการที่ผูประเมินสงเขามาเพื่อขอปรับระดับตําแหนงให
สูงขึ้น 

  หากตองการรูปแบบที่ถูกตองตองจะจัดสงแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคลให
ดูหนาตอไปนี้ 



  
 

 
 

รูปแบบการจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล 
สายงานวิทยาศาสตรการแพทย กรมปศุสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( ตัวอยางรูปเลม ) 

 
( หนาปกสี ) 

แบบรายงานการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล 
 

 



  
ชื่อ  ( ผูขอประเมิน )  ………………………………………    
 
ตําแหนง ( ปจจุบัน )   …………………………………… ตําแหนงเลขที่  ……………… 
 
งาน/ฝาย/กลุม  ………………………… กอง/ศูนย/สวน/สํานัก ………………………... 
 
กรมปศุสัตว 
 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน  ………………………… ( ปงบประมาณ ……… ) 
 

 
ขอประเมินเพ่ือรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
 
 
ตําแหนง    …………………………………………  ตําแหนงเลขที่  ………………………… 
 
งาน/ฝาย/กลุม ………………………… กอง/ศูนย/สวน/สํานัก ………………………... 
 
กรมปศุสัตว    กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 
ตอนที ่1   ขอมูลสวนบุคคล 
 
1. ชื่อ  ……………………………………………… 
2.  ตําแหนง………………………………………ตําแหนงเลขที่…………………… 
     งาน / ฝาย / กลุม………………………………กอง / ศูนย / สวน / สํานัก……………………… 
     กรมปศุสัตว 
     ดํารงตําแหนงนี้เมื่อ…………………………………… 
     อัตราเงินเดือนปจจุบัน……………… บาท  อัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่แลว …………บาท 

 3.  ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………………… ว.ดาน……………………… 



  
      ตําแหนงเลขที่………………………       งาน / ฝาย / กลุม…………………………………… 

      กอง / ศูนย / สํานัก………………………………… กรมปศุสัตว 
4.  ประวัติสวนตัว   
     เกิดวันที…่……  เดือน………………………   พ.ศ………… 
     อายุราชการ …………… ป …………… เดือน 
5.  ประวัติการศึกษา 
        คุณวุฒิและวิชาเอก             ปที่สําเร็จการศึกษา           สถาบัน 
     ( ชื่อปริญญาบัตร )……..  …………………      ……………………………… 
     …………………………  …………………      ………………………………  
6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ( ถามี )……………………………… 
7.  ประวัติการรับราชการ 
      วัน เดือน ป        ตําแหนง  อัตราเงินเดือน              สังกัด 
     ……………       ………………………       …………………      ……………………………… 
     ……………       ………………………       …………………      ……………………………… 
8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

      ป  ระยะเวลา       หลักสูตร/เรื่องที่จัด  สถาบัน 
          …………      ……………………………………………………      ……………………… 
          …………      ……………………………………………………      ……………………… 

 
 
ตอนที ่1   ขอมูลสวนบุคคล ( ตอ ) 

 
9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 9.1  งานวิเคราะหวิจัย 
        9.1.1  เปนหัวหนาโครงการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
      9.1.1.1  ………………………………………… 
      9.1.1.2  ………………………………………… 
         9.1.2  เปนผูรวมทําการวิจัยในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
      9.1.1.1  ………………………………………… 
      9.1.1.2  ………………………………………… 

9.2  สัมมนา / ประชุมวิชาการ / ฝกอบรม 
9.2.1 เปนผูจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 

วัน เดือน ป  เรื่องที่จัด     สถานที่         ผูจัด 
  ……………. ……………………………. ……………. ……………… 
  ……………. ……………………………. ……………. ……………… 

9.2.2 รวมสัมมนา / ประชุมวิชาการ 
วัน เดือน ป  เรื่องที่จัด     สถานที่         ผูจัด 

  ……………. ……………………………. ……………. ……………… 
  ……………. ……………………………. ……………. ……………… 

9.3  เปนกรรมการวชิาการ / อนกุรรมการ / คณะทํางาน ดังนี้ 
        9.3.1  …………………………………………………………… 



  
        9.3.2  …………………………………………………………… 
9.4  เปนวิทยากรบรรยาย / อาจารยพิเศษ / ใหขอมูลทางวิชาการ 

วัน เดือน ป เร่ืองท่ีบรรยาย/หลักสูตร  ผูจัด/สถานที่  ผูรับการอบรม 
  ……………. ……………………………. ……………. ……………… 
  ……………. ……………………………. ……………. ……………… 

9.5  เปนที่ปรึกษา/ใหคําแนะนํา/ใหขอมูลทางวิชาการ 
  วัน เดือน ป           เร่ือง             ผูรับ 
 …………….. …………………………………….      …………………………. 
 …………….. …………………………………….      …………………………. 
9.6 การแถลงขาว 

9.6.1  ……………………………………………………….. 
9.6.2 ……………………………………………………….. 

ตอนที ่1   ขอมูลสวนบุคคล ( ตอ ) 
 

9.7 การนิเทศงาน 
      9.7.1  ……………………………………………………………….. 
       9.7.2  ……………………………………………………………….. 
9.8 อื่น ๆ ที่สําคัญ 
       9.8.1  ……………………………………………………………….. 
       9.8.2  ……………………………………………………………….. 

10. ผลงานที่เสนอใหประเมิน  ( เฉพาะที่เกิดจากงานในราชการ ) 
10.1 ผลงาน / ผลการปฏิบัติงาน 
10.1.1 ผลงานยอนหลัง 3 ป 
10.1.1.1 งานวิจัย 

ชื่อผลงาน ปที่
ดําเนิน
การ 

จํานวนผูรวม
ดําเนินการ 

ความรับผิดชอบของผู
ขอประเมิน 

สัดสวนในการ
ดําเนินการของผูขอ

ประเมิน 
1. …………………… 
2. …………………… 

พ.ศ…… 
พ.ศ…… 

……... คน 
……… คน 

…………………………
…………………… 

………….  % 
………….  % 

10.1.1.2 งานบริการ 
จํานวนตัวอยางที่ชันสูตร 

การตรวจวเิคราะห ป พ.ศ. ……….. ป พ.ศ. ……….. ป พ.ศ. ……….. 
1. …………………. 
2. …………………. 

…………………….. 
…………………….. 

…………………… 
…………………… 

……………………… 
……………………… 

10.1.2  ผลงานที่เสนอในการประเมิน 2 เร่ือง 
10.1.2.1 ………………………………………………………………. 
10.1.2.2 ………………………………………………………………. 

 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความที่แจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
     ( ลงชื่อ ) ………………………… ( ผูรับการประเมิน ) 



  
      ( ……………………….. ) 
     ตําแหนง…………………………… 
      …………………………… 
       วัน / เดือน / ป 
 
ตอนที ่2   การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 
1. คุณวุฒิการศึกษา 

(   )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง     
(   )  ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ( ถากําหนดไว ) 
(   )  ตรงตามที่กําหนด  ( ใบอนญุาต……………) 
(   )  ไมตรงตามที่กําหนด 

3. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง 
(   )  ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
(   )  ไมครบ  แตจะครบกําหนดในวันที่……………… 

4. ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง 
(   )  ตรงตามที่ ก.พ. กําหนด 
(   )  ไมตรง 
(   )  สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 
(   )  ……………………………… 

5. อัตราเงินเดือน 
(   )  ต่ํากวาขั้นต่ําไมเกิน 2 ขั้น 
(   ) เทากับขั้นต่ํา 
(   )  สูงกวาขั้นต่ํา 

6. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
(   )  อยูในเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได 
(   )  อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได แตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงานเปน 
       ผูพิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง 
(   )  ไมอยูในหลักเกณฑ  ( ระบุเหตุผล ………………………… ) 
 
 
      ( ลงชื่อ ) …………………………… ผูตรวจสอบ 
       (……………………………) 
       ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

        วัน / เดือน / ป 
 

เอกสารหมายเลข 2 
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

 
ช่ือผูขอประเมิน……………………………………………………………… 



  
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง………………………………………ดาน……………………………… 

ตอนที ่1  รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน  ที่
ไดรับ 

1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
-  เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวของอยางมี  
   ประสิทธิภาพ 
-  ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
-  พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดีย่ิงขึ้นและหรือแกไขปญหาหรือขอผิด
พลาดที่เกิดชึ้น เชน งานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลวก็พยายามปรับปรุงใหดี
ยิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรือ งานใดที่พบวามีปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายามแก
ไขไมละเลยหรือปลอยทิ้งไวจนเกิดปญหา เชนนั้นซ้ํา ๆ อีก 

2.  ความคิดริเริ่ม  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     -  คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
     -  แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได 
     -  แสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 
     -  ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ และ 
        กาวหนาอยูตลอดเวลา 
     -  สนใจในงานที่ยุงยาก ซับซอน 
     -  มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก 
3.  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     -  วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใด ๆ 
     -  วิเคราะหลูทางแกปญหา โดยมีทางปฏิบัติไดหลายวิธ ี
     -  เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 
     - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของตนเอง) 
4.  ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     -  รักษาวินัย 
     -  ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 
     -  ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ 
         พลเรือน 

………… 
 
 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 

………… 

………… 
 
 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 

………… 

ตอนที ่1  รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน  ที่
ไดรับ 

5.   ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
-  สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  ผูบริการ และ 
   ผูที่เกี่ยวของไดด ีโดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
-  ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจน โดยใช
ภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

6.  การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     -  ติดตาม ศึกษา คนควาความรูใหม ๆ หรือสิ่งที่เปนความกาวหนาทางวิชาการ/ 
        วิชาชีพอยูเสมอ 
     -  สนใจ และปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา 
     -  นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี 

………… 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 



  
        ประสิทธิภาพ 
7.  วิสัยทัศน ( Vision ) เปนคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับตําแหนงตั้งแตระดับ 9  
     ขึ้นไป  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     -  คาดการณหรือพยากรณสถานการณขางหนา อยางมีหลักการและเหตุผล 
     -  กําหนดกลยุทธและวางแผนดําเนินการเพื่อรองรับสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้ง 
        ดานที่เปนผลโดยตรงหรือผลกระทบ 
8.  คุณลักษณะอื่น ๆ 
     ………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………… 
 
 

 
………… 

 
 
 
 

………… 

 
………… 

 
 
 
 

………… 

รวม 100  

 
 
หมายเหตุ ผูบังคับบัญชาสามารถกําหนดคุณลักษณะทั้งหมดขางตนเพื่อใชประเมิน หรือจะกําหนด
บางคุณลักษณะ หรือเพิ่มเติมคุณลักษณะใด ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดขางตนได และใหกําหนดคะแนน
เต็มของแตละคุณลักษณะไดดวย 
 
 
ตอนที ่2    สรุปความเห็นในการประเมิน 

   
ความเห็นของผูประเมิน 
     (   )  ผานการประเมิน       ( ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ) 
     (   )  ไมผานการประเมิน (  ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60 ) 
( ระบุเหตุผล )  …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
      ( ลงช่ือผูประเมิน ) …………………………  
        ( ……………………….. ) 
       ตําแหนง…………………………… 
       ( วันที ่)  …………………………… 
 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
     (   )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
     (   )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมิน 



  
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
      ( ลงช่ือผูประเมิน ) …………………………  
        ( ……………………….. ) 
       ตําแหนง…………………………… 
       ( วันที ่)  …………………………… 
 
 
 
ตอนที ่2    สรุปความเห็นในการประเมิน 

   
ความเห็นของผูมีอํานาจตามมาตรา 52  ( กรณีที่ความเห็นของผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกตาง ) 
     (   )  ผานการประเมิน ( ระบุเหตุผล ) ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
     (   )  ไมผานการประเมิน  ( ระบุเหตุผล )  ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
       ( ลงชื่อ ) …………………………  
        ( ……………………….. ) 
       ตําแหนง…………………………… 
       ( วันที ่)  …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 3 
 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 
ชื่อ………………………………………………………………………………… 
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………………… ดานวิทยาศาสตรการแพทย 
 

ตอนที ่1   หนาที่ความรับผิดชอบ 

1.  หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

“ เชนเดียวกับขอ 1” 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



  
 
 
 



  

ตอนที ่2  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน 

สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เปนผลงานรวมกันหลายคน 
ลําดับ
ที ่

 
ผลปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จ 

ของงาน 
( ป พ.ศ. ที่ดําเนินการ ) 

ขั้นตอนในการดําเนิน
การของงาน 

 

ลักษณะที่แสดง
ความยุงยาก 

 

จํานวนผูรวม
ดําเนินการ 

 

สัดสวนหรือ
ลักษณะงานของผล
งานที่ตนปฏิบัต ิ

ระบุรายละเอียด
ของผลงานเฉพาะ
สวนที่ตนปฏิบัต ิ

 
 

การนําผลงานไป
ใชประโยชน/ 
อางอิง 

 
 
 

 
 

การเผยแพร 
ผลงาน 

 

 



  
 
ตอนที ่3  การรับรองผลงาน 
   

1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
 
 
       ( ลงชื่อ ) …………………………  
              ผูขอรับการประเมิน( ……………………….. ) 
       ตําแหนง…………………………… 
       ( วันที ่)  …………………………… 
 
 

2. คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน ( กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน ) 
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของ…………………………  
ที่เสนอไวขางตน  ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการผลงานดังกลาวขางตน 
เปนความจริงทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะ ในสวนของตอนที่ 3  การรับรองผลงาน ขอ 1 คํารับรองของผูขอรับการประเมิน ขอรับรอง
วาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  สวนนี้ผูขอประเมินตองเซนตรับรองผลงานของตนเอง 
 
 
 
 
 

ตอนที ่3     การรับรองผลงาน 

ลําดับที ่ ชื่อผลการปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จของงาน ผูรวมจัดทําผลงาน สัดสวน 



  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

………………………………………………… 
ทะเบียนวิชาการ/วิจัยเลขที่……….   ชื่อ – สกุล 

ตําแหนง 
วันที ่

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 
วันที ่

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 
วันที ่

………………………………………………… 
ทะเบียนวิชาการ/วิจัยเลขที่……….   ชื่อ – สกุล

ตําแหนง 
วันที ่

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 
วันที ่

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 
วันที ่

………………………………………………… 
ทะเบียนวิชาการ/วิจัยเลขที่……….   ชื่อ – สกุล 

ตําแหนง 
วันที ่

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 
วันที ่

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 
วันที ่

 
(…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 
 (…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 
 (…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 

 
(…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 
(…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 
(…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 

 
 (…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 
(…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 
(…………………………) 
…………………………… 
…………………………… 

 
…………% 

 
 

…………% 
 
 

…………% 
 
 
 

…………% 
 
 

…………% 
 
 

…………% 
 
 
 

…………% 
 
 

…………% 
 
 

…………% 

 
ตอนที ่3    การรับรองผลงาน 

   
       3.  คํารับรองของผูบังคับบัญชา 



  
 ไดตรวจสอบผลงานของ ( ช่ือผูขอประเมิน) ที่เสนอใหประเมินแลวเห็นวาถูกตองตรงตามความ 

เปนจริงทุกประการ   
ความเห็นอื่น ๆ  ( ถามี )………………………………………………………………………… 

 
         …………………………  
                 ( ……………………….. ) 
        …………………………… 
        ………/…………../……… 
 
       4.    คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ( ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป ) 
 …………………………………………………………………………………………………… 
         …………………………  
                 ( ……………………….. ) 
        …………………………… 
        ………/…………../……… 
 
       5.    คํารับรองของปลักกระทรวง ( กรณีขอประเมินระดบั 9 ขึ้นไป ) 
 …………………………………………………………………………………………………… 
         …………………………  
                 ( ……………………….. ) 
        …………………………… 
        ………/…………../……… 
 
 
หมายเหต ุ 1 )  กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน  ผูรวมจัดทําผลงานทุกคนจะตองลงชื่อในคํารับรอง 
และเม่ือไดลงช่ือรับรองและสงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินแลว จะเปลี่ยนแกไขไมได 
  2 )  หากพิสูจนไดวาผูมีผลงานรวมรายใดไดใหคํารับรองที่ไมถูกตองตามความเปนจริง  
โดยมีเจตนาชวยเหลือผูขอประเมินผูนั้น ผูขอประเมินอาจถูกลงโทษทางวินัย ตามควรแกกรณ ี

 
บทที ่ 7 

เอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ 
 

การประเมินบุคคลและผลงานทางวชิาการ ผูขอประเมินจะตองจัดทําเอกสารเพื่อประกอบ
การพิจารณา ประกอบดวยเอกสาร  ดังนี้ 

1.  แบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล  จํานวน  10  เลม  ทุกเลมจะตองจัดทํา
ปกและสันปกสีเดียวกัน 

2.  เอกสารวิชาการ ไมเกิน จํานวน  3  เร่ือง  หรือ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไวในแต
ละสายงาน  จํานวน  เร่ืองละ  10  เลม  เอกสารวิชาการตองจัดทําปกสีเดียวกันทุกเร่ือง  แตตองเปนสีที่ตาง
จากแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล  และใหใชสันปกสีเดียวกับแบบรายการประกอบคาํขอให
ประเมินบุคคล   



  
3.  แบบการประเมินตําแหนงทางวิชาการ  จํานวน  10  แผน   แบบการประเมินตําแหนง

วิชาการดานนี้ เปนเอกสารสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินจะตองระบุชื่อของผูขอ
รับการประเมิน  ตําแหนง เลขที่ตําแหนง และสังกัดปจจุบัน  และขอประเมินใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม  
ถาขอประเมินลงตําแหนงปจจุบัน ใหระบุเลขตําแหนง  เลขที่ตําแหนง  และสังกัดเดิม  แตถาขอประเมินลง
ตําแหนงที่ไมใชตําแหนงปจจุบัน ใหระบุตําแหนง   เลขที่ตําแหนง และสังกัดใหมใหละเอียดชัดเจน  พรอม
นี้ตองแจงรายละเอียด  ชื่อผลงานที่ขอประเมิน  เลขทะเบียน  วิชาการ / วิจัย  และบอกสัดสวนการปฏิบัติ
งาน โดยแบงเปนรอยละ ของการปฏิบัติงานแตละราย  ทั้งหัวหนาโครงการ  และผูรวมงาน  ทั้งนี้ใหเรียง
ลําดับผลงานตามรอยละ จากมากมานอย (ดังตัวอยางหนา…..) 

4.  สําเนาประกาศ เร่ือง มาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณ
สมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน และสําเนาหนังสือเวียนแจง        มาตรการในปองกันและ
ลงโทษผูแจงขอมูลเท็จไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ   ผูขอประเมินระดับ 6  และ ระดับ 7  จํานวน  1 ชุด  ผู
ขอประเมินระดับ  8  จํานวน  2  ชุด  โดยติดประกาศใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบภายใน 15  วันทําการ 
เม่ือครบกําหนดหากไมมีผูใดคัดคาน ใหสงสําเนาประกาศมาตรการปองกันเท็จฯและสําเนาหนังสือเวียนฯ 
มาพรอมกับผลงานที่เสนอใหประเมิน การประกาศมาตรการปองกันเท็จฯ  นั้น ผูขอรับการประเมินจะตอง
จัดทําประกาศ เร่ือง ตรวจสอบผลงานของผูขอรับการประเมิน ในประกาศนี้จะตองมีการลงนามรับรองผล
งานของผูรวมจัดทําผลงาน   และบทคัดยอหรือบทนําของทุกเร่ืองที่เสนอใหประเมิน  (ดังตัวอยางหนา…) 
  5.  เอกสารวิชาการตนฉบับที่เผยแพร  ใหผูขอประเมินสงเอกสารตนฉบับที่ไดนําเอาผล
งานทางวิชาการที่เสนอใหประเมินไปลงเผยแพรทุกเร่ือง  เชนผูขอประเมินนําผลงานทางวิชการไปเผยแพร
ในวารสารสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 1  ปที่ 2  ฉบับที่ 3 ประจําเดือน กันยายน – ธันวาคม  2546  
ใหสงวารสารฉบับนี้มาดวย 

  6. สําเนาคําสั่งที่ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานที่ระบุ
รายละเอียดตามหัวขอที่ 9  ประสบการณในการปฏิบัติงานทุกคําสั่ง  (ดังตัวอยางหนา…) 

7.  สําเนาใบอนุญาตผูประกอบการบําบัดโรคสัตว  สําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย จะตอง
สงสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ( ตองเปนใบอนุญาตผูประกอบการบําบัดโรคสัตวที่ยัง
ไมหมดอายุ )  จํานวน 2 ฉบับ (ดังตัวอยางหนา…) 

ทั้งนี้ สําเนาประกาศ เร่ืองมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณ
สมบัติและผลงาน  เอกสารตนฉบับเอกสารวิชาการที่ไดทําการเผยแพรแลว  สําเนาคําสั่งที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหเปนคณะกรรมการ และสําเนาใบอนุญาตผูประกอบการบําบัดโรคสัตว เพื่อใชประกอบการพิจารณา
ประเมินผลงานของผูขอประเมิน ใหสําเนาไวตางหากไมตองนําเขารวมในรูปเลมในแบบรายการประกอบคํา
ขอใหประเมินบุคคล ดังตัวอยางและรูปแบบตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปแบบการประเมินตําแหนงทางวิชาการดาน……………………………. 

 
นาย / นาง / นางสาว ……………………………  ตําแหนง……………………  ตําแหนงเลขที่……… 
      กลุมงาน / งาน……………  กอง / สํานัก ……… 
      กรมปศุสัตว 
      ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………… 
      ตําแหนงเลขที่…………  สวนราชการเดิม 
 
ผลงานที่เสนอใหประเมิน 
1. ชื่อเรื่อง 
ทะเบียนวิชาการ ( วิจัย )  เลขที่  …………………….. 
สัดสวนการปฏิบัติงาน ชื่อ – สกุล ( หัวหนาโครงการ ) …….% 
    ชื่อ – สกุล ( ผูรวมปฏิบัติงาน ) …….% 
    ชื่อ – สกุล ( ผูรวมปฏิบัติงาน ) …….% 

2. ชื่อเรื่อง 
ทะเบียนวิชาการ ( วิจัย )  เลขที่  …………………….. 
สัดสวนการปฏิบัติงาน ชื่อ – สกุล ( หัวหนาโครงการ ) …….% 
    ชื่อ – สกุล ( ผูรวมปฏิบัติงาน ) …….% 
    ชื่อ – สกุล ( ผูรวมปฏิบัติงาน ) …….% 

3. ชื่อเรื่อง 
ทะเบียนวิชาการ ( วิจัย )  เลขที่  …………………….. 
สัดสวนการปฏิบัติงาน ชื่อ – สกุล ( หัวหนาโครงการ ) …….% 
    ชื่อ – สกุล ( ผูรวมปฏิบัติงาน ) …….% 
    ชื่อ – สกุล ( ผูรวมปฏิบัติงาน ) …….% 

 



  
ขอเสนอแนะการจัดทําแบบการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
 หากประเมินลงตําแหนงที่ไมใชตําแหนงปจจุบันใหระบุตําแหนงใหม เลขที่ตําแหนงใหมและหนวย
งานใหมใหละเอียดชัดเจน 
 
 
 
 

(ตัวอยาง) 
 
นายบุญเกื้อ   ปนประสงค ตําแหนง นายสัตวแพทย 7 วช.   ตําแหนงเลขที่  4849 
    ฝายสุขภาพสัตว  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูม ิ
    ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายสัตวแพทย 8 วช. 
    ตําแหนงเลขที่ 4849  สวนราชการเดิม 
 
ผลงานที่เสนอใหประเมิน 
1. รายงานผลการทดลองเบื้องตนในการคุมกําเนิดในสุนัขและแมวดวยวิธีการฝงฮอรโมน 
ทะเบียนวิชาการเลขท่ี45(2)-0116(3)-174 
สัดสวนการปฏิบัติงาน นายบุญเกื้อ ปนประสงค  60% 
    นายจิรศักดิ์ คือประโคน  20% 
    นายสุวีระ ไชยรัตน   20% 

 
2. ปญหาการแทงในโค-กระบือ ที่มีสาเหตุจากเชื้อ ทริปปาโนโซมา อีแวนซัย ในจังหวัดสุรินทร 
ทะเบียนวิชาการเลขท่ี46(2)-0116(3)-012 
    นายวินัย จะแรบรัมย  60% 
    นายบุญเกื้อ ปนประสงค  40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ เรื่องตรวจสอบผลงานของผูขอรับการประเมิน 



  
 

 
ประกาศ  สํานัก / กอง 

เร่ือง  ตรวจสอบผลงานของผูรับการประเมิน 
    

 
  เพื่อใหเปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที ่กษ 0203/ว 13118  ลงวัน
ที่ 13 มิถุนายน 2543  เร่ือง มาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผล
งานของบุคคลในการขอรับการประเมิน  จึงขอแจงบทคัดยอ รายชื่อผูจัดทํา สัดสวนการปฏิบัติงาน  ผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานของบุคคล ดังตอไปนี้ 
  1.  ( ชื่อ-สกุล )………………………   ตําแหนง…………….  ระดับ…….. 
  2.  ( ชื่อ-สกุล )………………………   ตําแหนง…………….  ระดับ…….. 
  3.  ( ชื่อ-สกุล )………………………   ตําแหนง…………….  ระดับ…….. 
  ดังรายละเอียดแนบมาดวยนี้  หากมีผูใดคัดคาน ขอใหแจง สํานัก / กอง  ภายใน 15 วันทํา
การ  มิฉะน้ัน จะถือวาผลงานวิชาการเหลานี้ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง เปนผลงานท่ีแทจริงของผูขอ
ประเมิน  และจะดําเนินการขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการตอไป 
   

ประกาศ  ณ  วันที…่…… เดือน…………พ.ศ……... 
 
      ( ลงชื่อ )          
            ( …………………………….. ) 

                                                   ผูประกาศ 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการรับรองผลงาน 
 
 

การรับรองผลงาน 
 

คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน 



  
  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินงานของนาย/นาง/น.ส. ……………. ที่
เสนอไวถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
 
ลําดับที ่

ชื่อผลการปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จของงาน ผูรวมจัดทําผลงาน 
สัดสวน  
( % ) หมายเหตุ 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 

 
ชื่อเรื่อง………………………………………… 
ทะเบียนวิชาการเลขที่ ………………………… 
 
ชื่อเรื่อง………………………………………… 
ทะเบียนวิชาการเลขที่ ………………………… 
 
ชื่อเรื่อง………………………………………… 
ทะเบียนวิชาการเลขที่ ………………………… 
 

 
(ชื่อ-สกุล)………………. 
 
 
(ชื่อ-สกุล)………………. 
(ชื่อ-สกุล)………………. 
 
(ชื่ อ -ส กุ ล )………………. 
(ชื่ อ -ส กุ ล )………………. 
(ชื่อ-สกุล)………………. 
 
 

 
……. 

 
 

……. 
……. 

 
……. 
……. 
……. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง……………………………………………………….. 
 

………………………(ชื่อ-สกุลหัวหนาโครงการ)1   ……………………(ชื่อ-สกุลผูรวมโครงการ)2 
 

บทคัดยอ 
 
     

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ  :  ( ถามี ) 
             
1  สังกัดสวนราชการของหัวหนาโครงการ 
2 สังกัดสวนราชการของผูรวมโครงการ 
 

(ตัวอยาง) 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว โทร. 0-2501-2837 
ที ่  กษ 0613/ว689    วันที ่ 18    กรกฎาคม   2546 
เร่ือง มาตรการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับ 
 การประเมิน 

เรียน ( หนังสือเวียน ) 

  ตามที่ นายวิษณุ  ไพศาลรุงพนา  นายสัตวแพทย 7 วช.  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว  ไดสงผลงานทางวิชาการขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  เพื่อใหเปนไปตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ 0203/ว13118  ลงวันที ่13 มิถุนายน 2543  เร่ือง มาตรการใน
การปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน  
จึงขอสงประกาศ บทคัดยอ รายชื่อผูจัดทํา สัดสวนการปฏิบัติงาน ผลงานทางวชิาการเพ่ือขอรับการประเมิน
ผลงานของบุคคล ดังตอไปนี้ 
  1.  นายวิษณุ ไพศาลรุงพนา  นายสัตวแพทย 7 วช. 
  2.  นายนิวัตน ถาวระ   นักวิชาการสัตวบาล 6 
  3.  นายสุนทร นาด ี   นักวิชาการสัตวบาล 5 
  หากมีผูใดคัดคาน ขอใหแจงสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว  ภายใน 15 วันทํา
การ  มิฉะน้ัน จะถือวาผลงานวิชาการเหลานี้ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง เปนผลงานท่ีแทจริงของผูขอ
ประเมิน  และจะดําเนินการขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการตอไป 



  
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
 
      ( ลงชื่อ )         อยุทธ   หรินทรานนท 
            ( นายอยุทธ  หรินทรานนท ) 

                                      ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
 
หมายเหต ุ ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที ่1-9, ผูอํานวยการกองทุกกอง,  

   ผูอํานวยการศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี, ชลบุรี, นครราชสีมา, 
อุบลราชธานี,  

   เชียงใหม, พิษณุโลก, ราชบุรี, สุราษฎรธาน,ี สงขลา 
 

(ตัวอยาง) 
 

 
ประกาศ  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
เร่ือง  ตรวจสอบผลงานของผูรับการประเมิน 

    
 
  เพื่อใหเปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที ่กษ 0203/ว 13118  ลงวัน
ที่ 13 มิถุนายน 2543  เร่ือง มาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผล
งานของบุคคลในการขอรับการประเมิน  จึงขอแจงบทคัดยอ รายชื่อผูจัดทํา สัดสวนการปฏิบัติงาน  ผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานของบุคคล ดังตอไปนี้ 
  1.  นายวิษณุ ไพศาลรุงพนา  นายสัตวแพทย 7 วช. 
  2.  นายนิวัตน ถาวระ   นักวิชาการสัตวบาล 6 
  3.  นายสุนทร นาด ี   นักวิชาการสัตวบาล 5 
  ดังรายละเอียดแนบมาดวยนี้  หากมีผูใดคัดคาน ขอใหแจงสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตว  ภายใน 15 วันทําการ  มิฉะนั้น จะถือวาผลงานวิชาการเหลานี้ไดผานการตรวจสอบความถูก
ตอง เปนผลงานที่แทจริงของผูขอประเมิน  และจะดําเนินการขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการตอไป 
   

ประกาศ  ณ  วันที ่ 18  กรกฎาคม  2546 
 
      ( ลงชื่อ )         อยุทธ   หรินทรานนท 
            ( นายอยุทธ  หรินทรานนท ) 

                                      ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
 



  
 
 

(ตัวอยาง) 
 
 

การรับรองผลงาน 
 

คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน 
  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินงานของ นายพิษณุ  ไพศาลรุงพนา ที่
เสนอไวถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
 
ลําดับที ่

ชื่อผลการปฏิบัติงาน/ผลสําเร็จของงาน ผูรวมจัดทําผลงาน 
สัดสวน  
( % ) หมายเหตุ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

การผสมพันธุโคนมและการจัดการเพื่อเพิ่มอัตรา
การผสมติด 
ทะเบียนวิชาการเลขที่ 46(3)-0208-116 
 
อิทธิพลของจํานวนคร้ังของการใหลูกในโคนมลูก
ผสมโฮลสไตน-ฟรีเซี่ยน ตอการตอบสนองตอโปรส
ตาแกลนดินเอฟทูแอลฟาในการเหนี่ยวนําการเปน
สัด 
ทะเบียนวิชาการเลขที่ 46(3)-0208-136 
 
ผลของน้ํายาโพวิดีนและโกนาโดโทรปน-รีลิสซ่ิง 
ฮอรโมน ตอปญหาการผสมซ้ําในโคนม 
ทะเบียนวิชาการเลขที่ 45(3)-0216(11)-156 
 

นายวิษณุ  ไพศาลรุงพนา 
 
 
 
นายวิษณุ  ไพศาลรุงพนา 
นายสุนทร  นาด ี
 
 
 
 
นายนิวัตน  ถาวระ 
นายวิษณุ  ไพศาลรุงพนา 

100 
 
 
 

80 
20 
 
 
 
 

80 
20 

 

 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยาง) 
 
 

อิทธิพลของจํานวนครั้งของการใหลูกในโคนมลูกผสมโฮลสไตน-ฟรีเซ่ียน 
ตอการตอบสนองตอโปรสตาแกลนดินเอฟทูแอลฟาในการเหนี่ยวนําการเปนสัด 



  
 

นายวิษณุ  ไพศาลรุงพนา1   นายสุนทร  นาดี1 
 

บทคัดยอ 
 
  ศึกษาการเหนี่ยวนําการเปนสัด ในแมโคนมลูกผสมพันธุโฮลสไตน-ฟรีเซ่ียน ดวยการฉีด
ฮอรโมนโปรสตาแกลนดินเอฟทูแอลฟาในวันที่ 1 และฉีดซํ้าอีกคร้ังในอีก 11 วันตอมา แลวสังเกตการเปน
สัดและทําการผสมเทียมที ่72 ชั่วโมง และ 96 ชั่วโมง   หลังจากการฉีดฮอรโมนโปรสตาแกลนดินเอฟทูแอล
ฟา ครั้งที่ 2 ในแมโคลูกผสมพันธุโฮลสไตน-ฟรีเซ่ียน จํานวน 60 ตัว  แบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที ่1 เปน
แมโคลูกผสมที่เคยใหลูก 1 ตัว จํานวน 20 ตัว  กลุมที่ 2 เปนแมโคลูกผสมที่เคยใหลูก 2 ตัว จํานวน 20 ตัว  
และกลุมที่ 3 เปนแมโคลูกผสมที่เคยใหลูกแลว 3 ตัว จํานวน 20 ตัว  พบวาจํานวนแมโคลูกผสมที่แสดง
อาการเปนสัดในกลุมทดลองทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            ( P!!!!0.05 )  เม่ือ
ทําการผสมเทียมในแมโคลูกผสมทั้ง 3 กลุม พบวาอัตราการผสมติดของโคทดลอง        กลุมที่ 1 มีอัตรา
การผสมติด 40 เปอรเซ็นต  กลุมที่ 2 มีอัตราการผสมติด 30 เปอรเซ็นต  และกลุมที่ 3         มีอัตราการ
ผสมติด 25 เปอรเซ็นต  และทําการวิเคราะหโดยการใช  Chi square test ปรากฏวาอัตราการผสมตดิของโค
ที่เปนสัดแตละกลุมทั้ง 3 กลุม  เทียบกับอัตราการผสมติดของโคทั้งหมด  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิต ิ( P!!!!0.05 ) 
 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ  :  โปรสตาแกลนดินเอฟทูแอลฟา , เหนี่ยวนําการเปนสัด 
             
1 กลุมวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณพันธุ  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

(ตัวอยาง) 
 

ผลของน้ํายาโพวิดีนและโกนาโดโทรปน-รีลิสซ่ิง ฮอรโมน 
ตอปญหาการผสมซ้ําในโคนม 

 
นายนิวัต ิ ถาวระ 1     นายวิษณุ  ไพศาลรุงพนา 2    

 
บทคัดยอ 

 
  ผลการใชน้ํายาโพวิดีน เจือจาง และโกนาโดโทรปน-รีสีสซ่ิง ฮอรโมน  ตอปญหาการผสม
ซํ้ามากกวา 3 คร้ัง ในโคนมที่มีคะแนนรางกายอยูระหวาง 2.5-3 ที่ไมมีปญหาเร่ืองโรคและการทํางานของ
ระบบสืบพันธุ ในพื้นที่อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี  โดยใชเจาหนาที่ผสมเทียมคนเดียวกันและผสมเทียม
ตามปกติที่เคยปฏิบัต ิโคนมมีทั้งหมด 4 กลุม  กลุมละ 20 ตัว  กลุมแรกจะทําการผสมเทียมตามปกติ  กลุมท่ี



  
สองทําการลางมดลูกตามวิธี Uterine Infusion  ดวยน้ํายาโพวิดีน 5 มล. ผสมน้ํากลั่น 50 มล. ฉีดเขาปก
มดลูกขางละ 20 มล. และ 15 มล. ฉีดเขาคอมดลูก และชองคลอด  กลุมที่สามฉีดดวย โกนาโดโทรปน-รีลิส
ซิ่ง ฮอรโมน ( Receptalʏʏʏʏ ) 2.5 มล. เขากลามเนื้อ ทําการผสมเทียมปกติ  กลุมที่สี่ใชการลางมดลูกดวยน้ํายา
โพวิดีน เหมือนกลุมที่สองและฉีดดวยโกนาโดโทรปน-รีสิลซ่ิง ฮอรโมนเหมือนกลุมที่สาม  ผลการทดลองพบ
วา โคนมในกลุมที่ 1, 2, 3 และ 4 ใหผลการตั้งทอง จํานวน 4, 12, 6 และ 14 ตัว  คิดเปน 20%  60%  30%  
และ 70% ตามลําดับ  โดยโคนมกลุมที่ 1 ใหผลการตั้งทองแตกตางกับกลุมที่ 2 และ 4 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ( P!!!!0.05 ) แตไมแตกตางกับกลุมที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ  :  โกนาโดโทรปน-รีสิสซ่ิง ฮอรโมน, Uterine Infusion 
             
1 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
2 กลุมวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณพันธุ  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

 
เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

 
กรมปศุสัตว  2545 ( เลมที่ 1 )  การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสราง พ.ศ. 2545  กรมปศุสัตว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  จํานวน 176 หนา 
สํานักงานกรรมการพัฒนาขาราชการ พ.ศ. 2538  การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผู

ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ( ตําแหนงประเภททั่วไป ) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ และ
ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  ตามหนังสือที่ นร 0708.4/ว16  ลงวันที่ 29 กันยายน 2538  
จํานวน 75 หนา 

สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2543 มาตราการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน กระทรวงเกษตรและ สหกรณ  
ตามหนังสือที ่กษ 0203/ว13118  ลงวันที ่13 มิถุนายน 2543 

สวัสดิการสํานักงานกรรมการพัฒนาขาราชการ พ.ศ. 2535 “กฎ ก.พ.”  จัดพิมพโดยสวัสดิการสํานักงาน
กรรมการพฒันาขาราชการ  สํานักงานพัฒนาขาราชการ  กรุงเทพฯ  จํานวน 56 หนา 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเกษตร 2 พ.ศ. 2539  หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล        สาย
งานวิชาการสัตวแพทย  สํานักงานพัฒนาขาราชการ  จํานวน 42 หนา 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาเกษตร 2 พ.ศ. 2539  หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล สายงานวิชา
การสัตวบาล  สํานักงานกรรมการพัฒนาขาราชการ  จํานวน 35 หนา 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาสาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทย พ.ศ. 2539  หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินบุคคลสายงานดานสาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงาน
กรรมการพฒันาขาราชการ  จํานวน 26 หนา 



  
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร พ .ศ . 2538  หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล           

สายงานวิทยาศาสตร  สํานักงานกรรมการพัฒนาขาราชการ  จํานวน 18 หนา 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาเศรษฐศาสตรและการคลัง พ.ศ. 2539  หลักเกณฑและวิธีการประเมิน

บุคคล สายงานวิชาการเศรษฐกิจ ( เศรษฐกร ) สายงานนักวิชาการพาณิชย ( นักวิชาการพาณิชย 
)  สํานักงานกรรมการพัฒนาขาราชการ  จํานวน 43 หนา 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการบริหาร พ.ศ. 2539  หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลสาขาการ
บริหาร  สํานักงานกรรมการพัฒนาขาราชการ  จํานวน 31 หนา 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี  พ.ศ. 2539  หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล
สาขาการเงินและการบัญช ี สํานักงานกรรมการพัฒนาขาราชการ  จํานวน 31 หนา 

คณะกรรมการผูทรงคุณวฒิุสาขาตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2539  หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลสายงาน
ตรวจสอบภายใน  สํานักงานกรรมการพัฒนาขาราชการ  

 
 
คณะกรรมการผูทรงคุณวฒิุสาขากฎหมาย พ.ศ. 2539  หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลสายงานนิติการ  

สํานักงานกรรมการพัฒนาขาราชการ  จํานวน 49 หนา 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการศึกษา ศิลปศาสตรและสังคมศาสตรอื่นๆ พ.ศ. 2539  หลักเกณฑและ

วิธีการประเมินบุคคลสายงานวิเทศสัมพันธ  สํานักงานกรรมการพัฒนาขาราชการ  จํานวน 24 
หนา 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการศึกษา ศิลปศาสตรและสังคมศาสตรอืน่ๆ 2 พ.ศ. 2541 หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินบุคคลสายงานบรรณารักษ สํานักงานกรรมการพัฒนาขาราชการ  จํานวน 17 หนา 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการศึกษา ศิลปศาสตร และสังคมศาสตรอื่น ๆ พ.ศ. 2539  หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินบุคคลสายงานวิชาการคอมพิวเตอร  สํานักงานกรรมการพัฒนาขาราชการ  
จํานวน 16 หนา 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาเภสัชศาสตร พ.ศ 2539  หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลสายงานเภสัช
กรรม  สํานักงานพัฒนาขาราชการ  จํานวน 31 หนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 

คูมือ การจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล 
สําหรับผูขอประเมินผลงานทางวิชาการ  

กรมปศุสัตว 
 
 
 
 

โดย 
 
 
   นางสาวสายฝน  เวชชะ 
 นางสาวรวิวรรณ         สุวรรณพันธ 

 
 
 
 
 

กองการเจาหนาที่  กรมปศุสัตว 
 



  
 
 

คํานํา 
 
  เอกสารคูมือเร่ือง การจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล 
สําหรับผูขอประเมินผลงานทางวิชาการ กรมปศุสัตว ฉบับน้ี จัดทําเรียบเรียงขึ้นโดยอิงตาม
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานของบุคคลของสํานักงาน ก.พ.  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
นร 0708.4/ว16  ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 เร่ือง การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) ตําแหนงประเภทวิชา
ชีพเฉพาะ และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  และหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล
แตละสายงาน เชน สายงานวิชาการ สัตวแพทย สัตวบาล วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย 
การบริหาร เปนตน  รายละเอียดของเอกสารฉบับนี้ประกอบดวย  

1) แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมิน เพ่ือแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัว
ไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ   

2) หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผู
ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภท 
วิชาชีพเฉพาะ  ของกรมปศุสัตว  

3) ลักษณะของผลงานของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  

4) รูปแบบและขอเสนอแนะการจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมิน
บุคคล  

5) รูปแบบและขอเสนอแนะการจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมิน
บุคคล สําหรับสายงานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย  

6) เอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ  
  เอกสารคูมือฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือเปนคูมือแกผูขอรับการประเมินบุคคลและ
ผลงานทางวิชาการ ใชเปนเอกสารอางอิงและแนวทางคูมือในการจัดทําแบบรายการประกอบ
คําขอใหประเมินบุคคลสําหรับคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล 
และสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานดานน้ี  ผูจัดทําไดจัดทําตรงตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินบุคคลของ สํานักงาน ก.พ. เพ่ือใหเปนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ตรงตาม
เจตนารมณของสํานักงาน ก.พ. และกรม           ปศุสัตว  ท้ังน้ีเพราะจากการตรวจเอกสาร
การประเมินท่ีผานมาพบวามีขอผิดพลาดเสมอ  เนื่องจากไมมีแนวทาง คูมือ หรือแหลงขอมูล
อางอิงท่ีชัดเจนถูกตอง สวนมากใชวิธีสอบถาม หรือเลียนแบบกัน ทําใหเอกสารท่ีสงมามักผิด
พลาดทําใหเสียเวลาในการแกไข และส้ินเปลืองมาก ท้ังเวลา และอุปกรณใน การจัดพิมพ   

ดังน้ัน ผูจัดทําซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
และ         ผลงาน จึงไดจัดทําคูมือ การจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล  



  
สําหรับผูขอประเมิน ผลงานทางวิชาการ  กรมปศุสัตว ขึ้น  โดยไดรวบรวมเอกสารตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของและจําเปน  นํามา     เรียบเรียงจัดเปนหมวดหมูพรอมตัวอยาง และขอเสนอแนะ
ตาง ๆ  เพื่อใหสะดวกและงายตอการนําไปใช  และเปนประโยชนตอการศึกษาอางอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 
                  หนาที่ 
 
บทที ่ 1     บทนํา         1 
      -  หลักการและเหตุผล       1 
      -  วัตถุประสงค        4 



  
      -  ขอบเขตเนื้อหาของคูมือ       4 
      -  ประโยชนคาดวาจะไดรับ       5 
บทที ่ 2     แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินเพื่อแตงตั้งให 
      ดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ( ตําแหนงประเภททั่วไป ) 
      และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ     6 
      -  องคประกอบที่ใชในการพิจารณา      6 
      -  แนวทางการดําเนินการคัดเลือก      6 
บทที ่ 3     หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับ 
      ผูปฏิบัติท่ีมีประสบการณ ( ตําแหนงประเภททั่วไป ) และตาํแหนงประเภท 
      วิชาชีพเฉพาะของกรมปศุสัตว      7 
      ความหมายและลักษณะของตําแหนง      7 
       -  ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  

              ( ตําแหนงประเภททั่วไป )      7 
     -  ลักษณะของตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ    7 
     หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล      9 
 -  การขอประเมินบุคคล       9 
 -  หลักเกณฑการประเมินบุคคล      9 
 -  การกําหนดคุณลักษณะที่ใชประเมินและคะแนนเต็มในแบบประเมิน 
    คุณลักษณะของบุคคล       11 
     วิธีการและขั้นตอนการประเมินบุคคลและผลงานของกรมปศุสัตว  14 
 -  แผนภูมิวิธีการและขั้นตอนการประเมินบุคคลและผลงานของกรมปศุสัตว 17 

บทที ่ 4     ลักษณะของผลงานของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  
      ( ตําแหนงประเภททั่วไป ) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  18 
      -  ลักษณะของผลงานของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
         ( ตําแหนงประเภททั่วไป )       18 
      -  ลักษณะของผลงานของตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ   20 

สารบัญ  ( ตอ ) 
 
                  หนาที่ 
 
บทที ่ 5     การจัดทําแบบรายการประกอบคาํขอใหประเมินบุคคล สําหรับผูประเมิน 
      ในตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ( ตําแหนงประเภททั่วไป ) และ 
      ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ      22 
      รายละเอียดรูปแบบละขอเสนอแนะในการจัดทําแบบรายการประกอบคําขอ 
      ใหประเมินบุคคล        23 
      -  การจัดทําหนาปก และปกใน      23 
      -  การจัดทําแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล เอกสารหมายเลข 1  23 
      -  การจัดทําแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล เอกสารหมายเลข 2  26 
      -  การจัดทําแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน เอกสารหมายเลข 3  26 
      รูปแบบการจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล 
      ( ทุกสายงานวิชาการ  ยกเวนสายงานวิทยาศาสตรกรแพทย )   30 



  
บทที ่6      การจัดทําแบบรายการประกอบคาํขอใหประเมินบุคคล  สําหรับผูขอประเมิน 
      ในตําแหนงวิทยาศาสตรการแพทย      43 
      แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  เอกสารหมายเลข 1    43 
      รูปแบบการจัดทําแบบรายการประกอบคําขอใหประเมินบุคคล 

     สายงานวิทยาศาสตรการแพทย  กรมปศุสัตว     48 
บทที ่ 7     เอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ  63 
      -  รูปแบบการประเมินตําแหนงทางวิชาการ     65 
      -  รูปแบบเร่ืองการตรวจสอบผลงานของผูขอรับการประเมิน   67 
      -  รูปแบบการรับรองผลงาน       68 
      -  รูปแบบช่ือเร่ืองและบทคัดยอ      69 
      -  ตัวอยางหนังสือเวียนมาตรการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับ 
         คุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน   70 
      -  ตัวอยางประกาศเร่ืองตรวจสอบผลงานของผูรับการประเมิน   71 
      -  ตัวอยางแบบการรับรองผลงาน      72 
      -  ตัวอยางบทคัดยอ        73 
เอกสารประกอบการเรียบเรียง        75 
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