
เอกสารแนบ 1 

สรุปการทําแบบทดสอบความรูการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน 

ประเภทวิชาการ ของกรมปศุสตัว 
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 16 มีนาคม 2560    

 
 

1. จํานวนผูเขารวมประชุม ท้ังหมด  87  ราย 
1.1 คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน จํานวน  36  ราย  (41.38%) 
1.2 คณะกรรมการวิชาการของสํานัก/กอง/เขต   จํานวน  51  ราย  (58.62%) 

 
2. จํานวนผูตอบแบบทดสอบ ท้ังหมด  72  ราย (82.76%) 

จํานวนคะแนนรวมท่ีผูตอบแบบทดสอบไดรับ 
2.1  ไดเต็ม 10 คะแนน  จํานวน  17  ราย  (23.61%) 
2.2  ได 9 คะแนน  จํานวน  25  ราย  (34.72%)  
2.3  ได 8 คะแนน  จํานวน  17  ราย  (23.61%) 
2.4  ได 7 คะแนน  จํานวน    9  ราย  (12.50%) 
2.5  ได 6 คะแนน  จํานวน    3  ราย  (4.17%) 
2.6  ได 5 คะแนน  จํานวน    1  ราย  (1.39%) 

 
 

ขอท่ี ก รอยละ ข รอยละ ค รอยละ ง  รอยละ ไมตอบ รอยละ รวม 

ขอ 1 12 16.67 2 2.78 58 80.56   
 

  
 

72 

ขอ 2 2 2.78   
 

34 47.22 35 48.61 1 1.39 72 

ขอ 3 10 13.89 61 84.72   

 
   1 1.39 72 

ขอ 4 71 98.61    1 1.39       72 

ขอ 5       2 2.78 70 97.22    72 

ขอ 6    71 98.61   

 
1 1.39    72 

ขอ 7      

 
2 2.78 70 97.22    72 

ขอ 8 3 4.17 58 80.56 11 15.28   0    72 

ขอ 9 1 1.39 6 8.33 63 87.50 1 1.39 1 1.39 72 

ขอ 10 61 84.72 2 2.78 6 8.33 3 4.17   
 

72 
 
 
 

 

 



 
เฉลยแบบทดสอบความรูการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว 
 

 

1. ผูท่ีขอประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ จะตองอยูในระดับชํานาญการตาม 
    มาตรฐานการกําหนดตําแหนงมาแลวก่ีป 

ก. 2 ป   ข. 3 ป  ค. 4 ป  ง. 5 ป 
เฉลย  ขอ  ค 4 ป 

มาตรฐานการกําหนดตําแหนง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ตองเคย
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป   

สวนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับชํานาญการ ตองเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา 6 ป สําหรับปริญญาตรี  ใหลดเปน 4 ป สําหรับปริญญาโท  และใหลดเปน 2 ป 
สําหรับปริญญาเอก 

 

2. ผูไดรับการชี้ตัวใหเขารับการประเมินผลงาน จะสงผลงานวิชาการเรื่องอ่ืนท่ีไมไดเสนอไวในเอกสารหมายเลข 3 
ตามท่ีเสนอไวกับคณะกรรมการคัดเลือกไดหรือไม และตองทําอยางไร 

ก. ได เสนอคณะกรรมการวิชาการของสํานัก/กองพิจารณา    
ข. ได เสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานพิจารณา  
ค. ไมได ตองเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาใหม 
ง. ไมได ตองเสนอคณะกรรมการประเมินบคุคลและผลงานพิจารณาใหม 

เฉลย  ขอ  ค ไมได ตองเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาใหม 
เง่ือนไขผลงานวิชาการท่ีสงประเมิน ขอ 3.6 ผลงานท่ีนํามาขอประเมินจะตองเปนผลงานเรื่องเดียวกัน

กับเรื่องท่ีนําเสนอในข้ันตอนการคัดเลือกบุคคล หากมีการเปลี่ยนเรื่องผลงาน หรือไมสามารถสงผลงานดังกลาว
ครบตามจํานวนท่ีไดนําเสนอไวกับคณะกรรมการคัดเลือกในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ
ในข้ันตอนเขารับการคัดเลือกบุคคล เพ่ือใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาใหม ตามรอบการคัดเลือกบุคคล
ของกองการเจาหนาท่ี ซ่ึงจะมีปละ 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน และครั้งท่ี 2 เดือนพฤษภาคม 

 

3. ผูขอรับการประเมินจะตองดําเนินการแจงเวียนประกาศมาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จ มี
กําหนด 
    ระยะเวลาก่ีวัน 

ก. อยางนอย 15 วัน  ข. อยางนอย 15 วันทําการ 
ค. อยางนอย 20 วัน  ง. อยางนอย 20 วันทําการ 

เฉลย  ขอ ข. อยางนอย 15 วันทําการ 
เง่ือนไขผลงานวิชาการท่ีสงประเมิน ผูขอรับการประเมินจะตองดําเนินการแจงเวียนมาตรการในการ

ปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับประเมินบุคคล ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง

 

 



เกษตรและสหกรณ กษ 0203/ว13118  ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2543 และหนังสือกรมปศุสัตวท่ี กษ 
0603/ว33102 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2543 โดยกําหนดระยะเวลาการแจงเวียนไมนอยกวา 15 วันทําการ 

4. คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละก่ีป 
ก. 2 ป  ข. 3 ป  ค. 4 ป  ง. 6 ป 

เฉลย  ขอ ก. 2 ป 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ กําหนดให อ.ก.พ.กรม            

มีอํานาจหนาท่ีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน โดยแตงต้ังตามสายงานของตําแหนงท่ีจะ
ประเมินเปนจํานวนหลายคณะก็ได  ตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละกรม  มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 2 ป 

 

5. เกณฑการพิจารณาผลงานในดานคุณภาพของผลงานคณะกรรมการพิจารณาจาก 
ก. แนวความคิด   ข. วิธีการดําเนินการ 
ค. ความยุงยากซับซอนของผลงาน ง. ถูกทุกขอ 

เฉลย  ขอ ง. ถูกทุกขอ 
เกณฑการพิจารณาผลงาน องคประกอบการใหคะแนนการประเมินผลงานพิจารณาตามองคประกอบ

ของลักษณะผลงาน โดยกําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  มี 3 องคประกอบ ดังนี้ 
๑) องคประกอบท่ี 1 คุณภาพของผลงาน  60 คะแนน ประกอบดวย 

- แนวความคิด   20 คะแนน 
- วิธีดําเนินการ   20 คะแนน 
- ความยุงยากซับซอนของผลงาน    20 คะแนน 

๒)  องคประกอบท่ี ๒ ประโยชนของผลงานท่ีนําไปใช 20 คะแนน 
๓)  องคประกอบท่ี 3 ประสบการณในการปฏิบัติงาน  20 คะแนน 

 

6. ผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน จะตองจัดสงผลงานฉบับสมบูรณเพ่ือเขารับการประเมิน 
ภายในระยะเวลาเทาไร นับแตวันท่ีกองการเจาหนาท่ีประกาศรายชื่อ 

ก. 3 เดือน  ข. 6 เดือน   ค. 9 เดือน  ง. 1 ป 
เฉลย  ขอ ข. 6 เดือน   

ผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงาน จะตองจัดสงผลงานฉบับสมบูรณเพ่ือเขารับการประเมิน 
ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันท่ีกองการเจาหนาท่ีประกาศรายชื่อ 

 

7. ผลงานท่ีสงเขารับการประเมินในเรื่องท่ี 1 จะตองมีสัดสวนการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละเทาไร 
ก. 20  ข. 40   ค. 50  ง. 60 

เฉลย  ขอ ง. 60 
เง่ือนไขผลงานวิชาการท่ีสงประเมิน จํานวนผลงานท่ีจะสงเขารับการประเมินจํานวน ๑ เรื่อง แตไมเกิน 

๓ เรื่อง และจะตองมีผลการปฏิบัติงานรวมกันไมนอยกวา ๑๐๐% จัดทําในฐานะหัวหนาโครงการอยางนอย              
๑ เรื่อง และมีสัดสวนการปฏิบัติงาน ไมตํ่ากวารอยละ 60 สวนผลงานเรื่องอ่ืนอาจเปนหัวหนาโครงการหรือ          
ผูรวมโครงการ สัดสวนการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 20 ท้ังนี้การจัดเรียงลําดับผลงานวิชาการท่ีสงประเมินให

 

 



เรียงลําดับตามความสําคัญของการเปนหัวหนาโครงการ พิจารณาจากสัดสวนการปฏิบัติงานจากมากไปหานอย 
0

1 

 

8. ผลงานท่ีสงเขารับการประเมิน จะตองจัดทําไมเกินก่ีป 
ก. ไมเกิน 5 ป          ข. ไมเกิน 5 ป นับจากวันสิ้นสุดการดําเนินการตามท่ีไดระบุไวในขอเสนอโครงการ 
ค. ไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีเผยแพร ง. ไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีไดเลขทะเบียนผลงานวิชาการหรือวิจัย 

เฉลย  ขอ ข. ไมเกิน 5 ป นับจากวันส้ินสุดการดําเนินการตามท่ีไดระบุไวในขอเสนอโครงการ 
ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ และการขอรับเงินประจําตําแหนง กําหนดเง่ือนไขผลงานวิชาการท่ีสงประเมิน ในขอ 3.1 เปนผลงานท่ี
จัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับท่ีขอประเมิน 1 ระดับ เปนผลงานไมเกิน 5 ป นับ
จากวันสิ้นสุดการดําเนินการ ตามท่ีไดระบุในขอเสนอโครงการ หรือหลักฐานการขอขยายเวลา และเปนผลงานท่ี
เผยแพรแลว ท้ังนี้ ตองเปนผลงานท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการของหนวยงาน และมีเลข
ทะเบียนผลงานวิชาการหรือวิจัยจากกรมปศุสัตวเรียบรอยแลว 

 

9. ขอใดอยูในเกณฑผลงานท่ีจะสงเขารับการประเมินได 
ก. วิทยานิพนธ    ข. ผลงานจากการฝกอบรม  
ค. ผลงานท่ีผูรวมโครงการใชประเมินแลว ง. ถูกทุกขอ 

เฉลย  ขอ ค. ผลงานท่ีผูรวมโครงการใชประเมินแลว 
ตามเง่ือนไขผลงานวิชาการท่ีสงประเมิน ผลงานท่ีผูรวมโครงการใชประเมินแลว ผูรวมโครงการอ่ืนๆ 

สามารถสงผลงานเขารับการประเมินได ตามขอ 3.3 กรณีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดง
ใหเห็นวาผูเสนอผลงานประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และ
มีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานนั้นและจากผูบังคับบัญชาดวย 

สวนวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่ง
ของการฝกอบรม หรือผลงานท่ีใชประเมินเพ่ือขอรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร ไม
สามารถสงเขารับการประเมินได 

 

10. กรณีผูขอรับการประเมินสงผลงานฉบับสมบูรณตามประกาศแลว คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
สามารถเรียกผลงานเพ่ิมเติมไดหรือไม 

ก. ไมได      ข. ได  
ค. ไมได หากสงผลงานมาครบ 3 เรื่อง      ง. ได หากสงผลงานมาไมถึง 3 เรื่อง 

เฉลย  ขอ  ก. ไมได 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสํานักงาน ก.พ. 
1. ใหคณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาผลงานทุกเรื่อง ท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ 
2. ผูขอรับการประเมินสงผลงานฉบับสมบูรณ ตามท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกแลว คณะกรรมการ

ประเมินไมสามารถใหสงผลงานเพ่ิมเติมได 

 

 

 

                                                           



เอกสารแนบ 2 

สรุปผลการอภิปราย           

ประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ 

 

ปญหา ขอเสนอแนะ 
1. กระบวนการผูขอรับการประเมิน 
1.1 ผูขอรับการประเมินสวนใหญรอประกาศรายชื่อจากกรม 
ทําใหจัดทําผลงานสงลาชาไมทันภายในระยะเวลากําหนด หรือ
เรงจัดทําผลงานตอนใกลครบระยะเวลาท่ีกําหนดทําให
คณะกรรมการวิชาการของหนวยงาน ไมมีเวลาเพียงพอในการ
ชวยตรวจดูผลงานใหถูกตองครบถวนสมบูรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ผูขอรับการประเมินจะมีการเปลี่ยนชื่อเรื่อง หลังจากไดรับ
คัดเลือกใหสงผลงานฉบับสมบูรณ เนื่องจากคณะกรรมการ
วิชาการของหนวยงานใหเปลี่ยน ทําใหชื่อเรื่องผลงานไมเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือก 
 

1.3 การเผยแพรผลงานของผูขอรับการประเมินไมครบถวน
สมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. กองการเจาหนาท่ีควรสํารวจผูมีคุณสมบัติกอนลวงหนา
อยางนอย 1 ป 
2. ใหกองการเจาหนาท่ีจัดอบรมใหความรูการประเมินบุคคล
และผลงานทางวิชาการ แกผูท่ีไดรับการชี้ตัวหรือประกาศไดรับ
การคัดเลือกใหเขารับการประเมิน 
3. ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนางานวิจัย/วิชาการ   
จัดหลักสูตรการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย/วิชาการ สําหรับ
ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/     
ชํานาญการท่ียังไมเคยเสนอผลงานเขารับการประเมิน 
3. บรรจุความรูเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล
และผลงานประเภทวิชาการ ในหลักสูตรขาราชการบรรจุใหม 
เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับขาราชการบรรจุใหม ไดมีความรู
ความเขาใจ สามารถเตรียมตัวในการจัดทําผลงานไดลวงหนา
กอนจะมีคุณสมบัติครบ  

4. ใหผูขอรับการประเมินเสนอ Concept paper ให
คณะกรรมการวิชาการหนวยงานชวยดูรายละเอียดใหกอนท่ีจะ
เสนอชื่อเรื่องผลงานเพ่ือเขารับการคัดเลือก หากกรรมการ
วิชาการของหนวยงานมีขอเสนอแนะใหแกไข จะไดดําเนินการ
แกไขใหถูกตองกอนเสนอชื่อผลงานเขารับการคัดเลือก  

5. ใหผูขอรับการประเมินตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
ขอมูลกอนสงผลงานเขารับการพิจารณา  
6.กรณีเปนการเผยแพรในโปสเตอร e-journal ตองมีหลักฐาน
ผลงานฉบบัสมบูรณประกอบการพิจารณา 
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ปญหา ขอเสนอแนะ 
2. กระบวนการของกองการเจาหนาท่ี 
      2.1  มีการยายตําแหนงระหวางท่ีอยูระหวางการ
ดําเนินการคัดเลือก 
       
 
 

2.1 ผูขอรับการประเมินจัดทําเอกสารหมายเลข 1-4 ไม
ถูกตองตามแบบฟอรม ไมมีการตรวจทานคําผิด การตัดคํา การ
เวนวรรคไมเหมาะสมอานไมไดใจความ ขาดความประณีตใน
การจัดทําเอกสารใหเรียบรอยและถูกตอง กกจ. จึงตองมีความ
ละเอียดรอบครอบในการตรวจสอบความถูกตองและความ
ครบถวนของเอกสารใหเรียบรอย กอนสงใหคณะกรรมการฯ 
พิจารณา 
  
 
 
 
2.3 การประชุมพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติปละ 2 รอบ   
ไมเหมาะสม 
 
3. กระบวนการของคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 
 3.1 ผู เขารับการประเมินไมสามารถแยกระดับผลงานได 
ระหวางระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษควรเขียน
ผลงานอยางไร 
 3.2 แนวทางการพิจารณาคุณภาพของผลงานแตละคณะ/สาย
งานยังไมชัดเจน เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
3.3 กรณีการแจงเวียนมาตรการปองกันและลงโทษผูแจง
ขอมูลเท็จ ภายใน 15 วันทําการแลวไมมีผูรองเรียน แตเม่ือ
ภายหลัง คณะกรรมการฯ พิจารณาผลงานพบวามีการลอก
เลียนผลงานสามารถทักทวงไดหรือไม 

 
1. ไมควรมีการยายตําแหนงผูสงผลงานเขารับการคัดเลือก     
ท่ีอยูระหวางดําเนินการคัดเลือก ควรมีหนังสือสอบถาม      
ความประสงคเจาตัวกอน หรือรอใหผูนั้นผานการประเมินกอน 
เพราะจะทําผูนั้นเสียโอกาส เนื่องจากผลงานจะไมตรงกับ
ตําแหนงใหมท่ีใหยาย  

2. ควรสงเอกสารมาให กกจ. ชวยตรวจดูความเรียบรอย       
1 ชุด กอนจะสงเอกสารหรือผลงานเขามาประเมิน แตท้ังนี้  
ตองสงมากอนหมดระยะเวลาท่ีกําหนดสง ทาง กกจ. จะไดมี
เวลาตรวจสอบใหคําแนะนําในการจัดทําเอกสารใหถูกตอง  
กอนสงเอกสารครบ 10 ชุด  
3. ใหกองการเจาหนาท่ี กําหนดระยะเวลาในการแกไขเอกสาร
หมายเลข 1-4 เม่ือสงพรอมผลงานฉบับสมบูรณ 10 ชุด  
กรณี กกจ. ตรวจพบวาจัดทําเอกสารไมถูกตองและเรียบรอย 
หรือเม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติใหปรับปรุงแกไข   
หากผู ขอรับการประเ มินไมส งแก ไขภายในระยะเวลา            
ท่ีกําหนดใหถือวาเอกสารไมครบถวนสมบูรณ  
4. กองการเจาหนาท่ึควรเสนอ อ.ก.พ. กรม ใหมีการประชุม
พิจารณาคัดเลือกมากวา ปละ 2 รอบ 
 
 
1. ใหคณะกรรมการประเมินผลงานแตละคณะคัดเลือกผลงาน
ท่ีดี เดนเหมาะสมกับตําแหนงและระดับของแตละคณะ       
เ พ่ื อ เ ผยแพร บน  website เ ป น ตั วอย า ง ให แก ผู ข อ รั บ         
การประเมินจัดทําผลงานไดอยางถูกตองเหมาะสม ท้ังนี้ 
ผลงานดังกลาวนั้นจะตองใหคณะกรรมการทุกคณะรวมกัน
พิจารณากอนนําเผยแพรบน website เพ่ือจะไดเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 
2. ใหคณะกรรมการทักทวงผลงานท่ีเขารับการพิจารณา
ดังกลาวโดยนําเสนอกรม ดําเนินการตรวจสอบ เพ่ือหา
ขอเท็จจริงตอไป 
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