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หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งนายแพทย์ (สบ ๘) 
 

๑. ตรวจวินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ โรคเฉพาะทางที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงมาก 

๒. ก าหนดทิศทางคิดค้นสิ่งใหม่ ตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นความก้าวหน้า หรือการพัฒนาส าคัญในงาน
ด้านต่าง ๆ ของแพทย์ รพ.ตร. 

๓. ควบคุม ตรวจสอบ ก ากับดูแล โครงการ งานวิจัย มาตรฐานคุณภาพการตรวจ การให้บริการของแพทย์กลุ่มงาน
อายุรกรรม งานกุมารเวชกรรม งานจิตเวชและยาเสพติด งานรังสีวิทยา งานพยาธิวิทยา งานศูนย์ส่งกลับ  
งานผู้ป่วยนอก งานเวชศาสตร์ครอบครัว งานเวชศาสตร์ ฟ้ืนฟู งานศัลยกรรม งานนิติเวชวิทยา งานออร์โธปิดิกส์ 
งานวิสัญญีวิทยา งานสูตินรีเวชกรรม งานตา งานหู คอ จมูก งานทันตกรรม งานโรงพยาบาลดารารัศมี  
งานโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า และงานโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(ยะลาสิริรัตนรักษ์)  

๔. วางแผน ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ข้อคิดเห็น ถ่ายทอดความรู้ และวิเคราะห์ก าหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับ
งานการแพทย์ของ รพ.ตร. กับหน่วยงานต่าง  ๆ ในระดับกรม กระทรวง หรือองค์กรอ่ืน  ๆ ทั้ งใน 
และต่างประเทศ 

๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ พตร. มอบหมาย 
 ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การก ากับดูแลของ พตร.  
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หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งนายแพทย์ (สบ ๗) 
 

๑. ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ โรคเฉพาะทางที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง 

๒. ก าหนดทิศทางคิดค้นสิ่งใหม่ ตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นความก้าวหน้า หรือการพัฒนาส าคัญในงาน
ด้านต่าง ๆ ทางการแพทย์ของ รพ.ตร. 

๓. ควบคุม ตรวจสอบ ก ากับดูแล โครงการ งานวิจัย มาตรฐานคุณภาพการตรวจ การให้บริการของแพทย์กลุ่มงาน
อายุรกรรม งานกุมารเวชกรรม งานจิตเวชและยาเสพติด งานรังสีวิทยา งานพยาธิวิทยา งานศูนย์ส่งกลับ  
งานผู้ป่วยนอก งานเวชศาสตร์ครอบครัว งานเวชศาสตร์ ฟ้ืนฟู งานศัลยกรรม งานนิติเวชวิทยา งานออร์โธปิดิกส์ 
งานวิสัญญีวิทยา งานสูตินรีเวชกรรม งานตา งานหู คอ จมูก งานทันตกรรม งานโรงพยาบาลดารารัศมี  
งานโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า และงานโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(ยะลาสิริรัตนรักษ์)  

๔. วางแผน ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ข้อคิดเห็น ถ่ายทอดความรู้ และวิเคราะห์ก าหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับ
งานการแพทย์ของ รพ.ตร. กับหน่วยงานต่าง  ๆ ในระดับกรม กระทรวง หรือองค์กรอ่ืน  ๆ ทั้ งใน 
และต่างประเทศ 

๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ พตร. มอบหมาย  
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หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งนายแพทย์ (สบ ๖) 
 
๑. ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ โรคเฉพาะทางที่ยุ่งยาก

ซับซ้อนที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ 
๒. ก าหนดทิศทางคิดค้นสิ่งใหม่ ตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นความก้าวหน้า หรือการพัฒนาส าคัญในงาน

ด้านต่าง ๆ ทางการแพทย์ของ รพ.ตร. 
๓. ก ากับดูแล โครงการ งานวิจัย มาตรฐานคุณภาพการตรวจ การให้บริการของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม  

งานกุมารเวชกรรม งานจิต เวชและยาเสพติด  งานรั งสี วิทยา งานพยาธิวิทยา งานศูนย์ส่ งกลับ  
งานผู้ป่วยนอก งานเวชศาสตร์ครอบครัว งานเวชศาสตร์ ฟ้ืนฟู งานศัลยกรรม งานนิติเวชวิทยา งานออร์โธปิดิกส์ 
งานวิสัญญีวิทยา งานสูตินรีเวชกรรม งานตา งานหู คอ จมูก งานทันตกรรม งานโรงพยาบาลดารารัศมี  
งานโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า และงานโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(ยะลาสิริรัตนรักษ์)  

๔. วางแผน ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ข้อคิดเห็น ถ่ายทอดความรู้ และวิเคราะห์ก าหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับ
งานทางการแพทย์ของ รพ.ตร. 

๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ พตร. มอบหมาย 
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 1) - (สบ 8) 
(ตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อ 2 มิ.ย.2560) 

 
1. ความหมาย ลักษณะของต าแหน่ง และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1.1 ความหมาย 
  ต าแหน่งส าหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะนายแพทย์ หมาย ถึงต าแหน่งซึ่งจ าเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มี

ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานในงานวิชาชีพเฉพาะด้านการแพทย์ 
 1.2 ลักษณะของต าแหน่ง 
  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นต าแหน่งที่มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมดในความรับผิดชอบของต าแหน่งนั้น ๆ ดังนี้ 
  1.2.1 เป็นต าแหน่งควบปรับระดับเพ่ิม - ลดได้ในตัวเอง (ต าแหน่งควบ) ระดับ (สบ 1) - (สบ 8) 

เทียบ รองสารวัตร - ผู้บัญชาการ 
  1.2.2 เป็นต าแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานโดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้  

ผู้มีคุณวุฒิอย่างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ 
  1.2.3 เป็นต าแหน่งที่มีลักษณะงานวิชาชีพที่มีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่าง

เห็นได้ชัด โดยมีองค์กรตามกฎหมายท าหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองการประกอบวิชาชีพรวมทั้งลงโทษ
ผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าว 

 1.3 ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะกลุ่มงานที่ท าหน้าที่นายแพทย์ 

เป็นต าแหน่งที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติโดย 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และอนามัยของประชาชน 
หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เจ็บป่วย ตลอดจน
การศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานทางวิชาการและพัฒนาวิชาการ เพ่ือให้งานด้านการแพทย์
และสาธารณสุขสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้ค าปรึกษาและสอน
ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่การแพทย์หรือการสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ อ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

 ลักษณะที่ 1 งานด้านเวชกรรม 
 หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การบ าบัดโรค การแก้ไขหรือบรรเทาความพิการ การส่งเสริม การป้องกัน และ

การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยทั้งทางกาย และจิตด้วยวิธีการกระท าโดยตรงต่อร่างกายของผู้ป่วย รวมทั้งการวางแผน ควบคุม
ก ากับการให้บริการตามหลักวิชาการแพทย์ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยหรือ ช่วยเหลือตัวเองได้โดยเร็ว 
ลักษณะงานเวชกรรมมีสาขาต่าง ๆ เช่น สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม เป็นต้น 

 ลักษณะที่ 2 งานด้านสาธารณสุข 
 หมายถึง การก าหนดมาตรฐานสาธารณสุข การก าหนดวิธีการใช้เทคโนโลยี การเสนอแนวนโยบาย  

การจัดและควบคุมระบบงานสาธารณสุข การพัฒนาวิชาการ รวมทั้งการก าหนดรูปแบบและกลวิธีที่จะส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการจัดการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพของบุคคลและชุมชน 
การศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาการบริการให้เกิดผลทางปฏิบัติในพ้ืนที่  การนิเทศหน่วยงานบริการสาธารณสุข  
การนิเทศและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข  
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 ลักษณะที่ 3 งานเวชกรรมป้องกัน 
 หมายถึง การศึกษาสภาวะของโรค การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของโรค การก าหนดมาตรฐาน 

งานเวชกรรมป้องกัน การวางระบบรูปแบบและกลวิธีการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด การพัฒนาวิธีการใช้
เทคโนโลยีในการป้องกันโรคเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขและเป็น
แนวทางไปสู่การลดปัญหาความเจ็บป่วยทางสุขภาพ 

 นอกจากจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาล การสาธารณสุขและเวชกรรมป้องกันดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ลักษณะงานของกลุ่มงานแพทย์ทั้ง 3 ลักษณะ ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปสู่
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในวงการเดียวกันและนอกวงการ ตลอดจนเกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงงานการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ลักษณะที่ 4 งานด้านการตรวจทางนิติเวชศาสตร์ 
 หมายถึง การตรวจวินิจฉัยผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายในคดี การตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ การตรวจ

ชันสูตรศพ ชิ้นส่วนศพ และโครงกระดูก เพ่ือหาสาเหตุแห่งการตาย การให้ความเห็นจากการตรวจดังกล่าว เพ่ือเ ป็น
ประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรม และสังคมโดยรวม งานค้นคว้า วิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ และนิติเวชศาสตร์  
เพ่ือเป็นการป้องกันปราบปรามการก่ออาชญากรรมต่อชีวิตร่างกายและเสรีภาพ และเพ่ือเป็นการคุ้มครองสาธารณชน
ต่อโรคที่เกิดจากความรุนแรงของสารพิษสารเสพติด และวัตถุมีพิษ เป็นต้น 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 2.1 นายแพทย์ (สบ 1) 
  2.1.1 ได้รับปริญญาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางแพทยศาสตร์และได้รับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา หรือ 
  2.1.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมสาขาต่าง ๆ จากแพทยสภา หรือ 
  2.1.3 คุณวุฒิอื่นที่ ก.ตร. เห็นสมควร 
 2.2 นายแพทย์ (สบ 2) 
  2.2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) และ 
  2.2.2 มียศไม่ต่ ากว่าร้อยต ารวจเอก และ 
  2.2.3 ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
  2.2.4 ด ารงต าแหน่งหรือเคยต าแหน่งข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
   2.2.4.1 สารวัตรหรือเทียบสารวัตรที่ท าหน้าที่แพทย์ระดับสารวัตรหรือเทียบสารวัตรมาก่อน 
   2.2.4.2 รองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตรที่ท าหน้าที่แพทย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 8 เดือน 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. ก าหนด  

mattatan_ot@hotmail.com
Typewritten text
13



  3 
 

 
 

 2.3 นายแพทย์ (สบ 3) 
  2.3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) และ 
  2.3.2 มียศไม่ต่ ากว่าพันต ารวจโท และ 
  2.3.3 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
   2.3.3.1 รองผู้ก ากับการหรือเทียบรองผู้ก ากับการที่ท าหน้าที่แพทย์ระดับรองผู้ก ากับการ

หรือเทียบรองผู้ก ากับการมาก่อน 
   2.3.3.2 สารวัตรหรือเทียบสารวัตรที่ท าหน้าที่แพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ระยะเวลาการ

ด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. ก าหนด 
 2.4 นายแพทย์ (สบ 4) 
  2.4.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) และ 
  2.4.2 มียศไม่ต่ ากว่าพันต ารวจโท และ 
  2.4.3 ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระดับผู้ก ากับการหรือเทียบเท่า หรือผ่านการประเมินตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ตร. ก าหนด และ 
  2.4.4 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
   2.4.4.1 ผู้ก ากับการหรือเทียบผู้ก ากับการที่ท าหน้าที่แพทย์ระดับผู้ก ากับการหรือเทียบ 

ผู้ก ากับการมาก่อน 
   2.4.4.2 รองผู้ก ากับการหรือเทียบรองผู้ก ากับการที่ท าหน้าที่แพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. ก าหนด 
 2.5 นายแพทย์ (สบ 5) 
  2.5.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) และ 
  2.5.2 มียศไม่ต่ ากว่าพันต ารวจเอก และ 
  2.5.3 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
   2.5.3.1 รองผู้บังคับการหรือเทียบรองผู้บังคับการที่ท าหน้าที่แพทย์ระดับรองผู้บังคับการ

หรือเทียบรองผู้บังคับการมาก่อน 
   2.5.3.2 ผู้ก ากับการหรือเทียบผู้ก ากับการที่ท าหน้าที่แพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. ก าหนด 
 2.6 นายแพทย์ (สบ 6) 
  2.6.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) และ 
  2.6.2 มียศไม่ต่ ากว่าพันต ารวจเอก (รับอัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ) และ 
  2.6.3 ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานต ารวจชั้นสูงหรือเทียบเท่า และ 
  2.6.4 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
   2.6.4.1 ผู้บังคับการหรือเทียบผู้บังคับการที่ท าหน้าที่แพทย์, บริหารการแพทย์, นักวิชาการ

ทางการแพทย ์ระดับผู้บังคับการหรือเทียบผู้บังคับการมาก่อน 
   2.6.4.2 รองผู้บังคับการหรือเทียบรองผู้บังคับการที่ท าหน้าที่แพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. ก าหนด  
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 2.7 นายแพทย์ (สบ 7) 
  2.7.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) และ 
  2.7.2 มียศไม่ต่ ากว่าพลต ารวจตรี และ 
  2.7.3 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
   2.7.3.1 รองผู้บัญชาการหรือเทียบรองผู้บัญชาการที่ท าหน้าที่แพทย์ , บริหารการแพทย์, 

นักวิชาการทางการแพทย์ ระดับรองผู้บัญชาการหรือเทียบรองผู้บัญชาการมาก่อน 
   2.7.3.2 ผู้บังคับการหรือเทียบผู้บังคับการที่ท าหน้าที่แพทย์, บริหารการแพทย์, นักวิชาการ

ทางการแพทย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ และผ่านการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. ก าหนด 

 2.8 นายแพทย์ (สบ 8) 
  2.8.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) และ 
  2.8.2 มียศไม่ต่ ากว่าพลต ารวจตรี และ 
  2.8.3 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
   2.8.3.1 ผู้บัญชาการหรือเทียบผู้บัญชาการท่ีท าหน้าที่แพทย์, บริหารการแพทย์, นักวิชาการ

ทางการแพทย,์ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ระดับผู้บัญชาการหรือเทียบผู้บัญชาการมาก่อน 
   2.8.3.2 รองผู้บัญชาการหรือเทียบรองผู้บัญชาการที่ท าหน้าที่แพทย์, บริหารการแพทย์, 

นักวิชาการทางการแพทย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ และผ่านการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. ก าหนด 

 
3. คณะกรรมการประเมิน, องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ 
 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะของบุคคลประกอบด้วย 
  3.1.1 หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้บังคับการ เป็นประธาน 
  3.1.2 ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ 
   ของผู้ขอรับการประเมินโดยตรง* 
  3.1.3 ข้าราชการต ารวจที่โรงพยาบาลต ารวจมอบหมาย เป็นกรรมการ 
   ซึ่งมีระดับต าแหน่งสูงกว่าผู้ขอรับการประเมิน จ านวนไม่เกิน 2 คน 
  3.1.4 ผู้บังคับการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ เป็นกรรมการ 
  3.1.5 ผู้ก ากับการหรือเทียบเท่าข้ึนไป เป็นเลขานุการ 
   ที่รับผิดชอบงานก าลังพล โรงพยาบาลต ารวจ 
  3.1.6 สารวัตรที่รับผิดชอบงานก าลังพล โรงพยาบาลต ารวจ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.2 คณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  3.2.1 หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้บังคับการ เป็นประธาน 
  3.2.2 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ 
   ของผู้ขอรับการประเมินโดยตรง* 
  3.2.3 ข้าราชการต ารวจที่โรงพยาบาลต ารวจมอบหมาย เป็นกรรมการ 
   ซ่ึงมีระดับต าแหน่งสูงกว่าผู้ขอรับการประเมิน จ านวน 1 คน 
  3.2.4 ผู้ก ากับการหรือเทียบเท่าข้ึนไป เป็นเลขานุการ 
   ที่รับผิดชอบงานก าลังพล โรงพยาบาลต ารวจ 
  3.2.5   สารวัตรที่รับผิดชอบงานก าลังพล โรงพยาบาลต ารวจ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ __________________________________________________________________________________________________________________ 

* ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายต้องมหีน้าที่ควบคุมความประพฤติ ตามค าสั่งของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิที่ 1212/2537 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2537 
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 3.3 คณะกรรมการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  3.3.1 นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) หรือผู้แทน เป็นประธาน 
  3.3.2 นายแพทย์ (สบ 8) ที่ควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ 
  3.3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ด้รับการคัดเลือกจากโรงพยาบาลต ารวจ เป็นกรรมการ 
   ไม่น้อยกว่า 3 คน 
  3.3.4 ผู้บังคับการหรือเทียบเท่าข้ึนไป เป็นเลขานุการ 
   ที่รับผิดชอบงานก าลังพล โรงพยาบาลต ารวจ 
  3.3.5 สารวัตรที่รับผิดชอบงานก าลังพล โรงพยาบาลต ารวจ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส าหรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 4), (สบ 5), (สบ 6), (สบ 7) และ 

(สบ 8) กรรมการผู้ประเมินตามข้อ 3.3.3 ก าหนดให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรตามกฎหมายที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ 
กลั่นกรองและรับรองการประกอบวิชาชีพหรือสมาคมสาขาวิชาชีพ (จากภายนอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2 คน  
จากภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 1 คน) 

 3.4 การแต่งตั้งกรรมการผู้ประเมินซึ่งท าหน้าที่พิจารณาการประเมินตามที่ ก.ตร. ก าหนด อาจถูก
คัดค้านจากผู้ขอรับการประเมินได้ โดยเหตุคัดค้านผู้ประเมิน มีดังต่อไปนี้ 

  3.4.1 มีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับผู้ขอรับการประเมิน 
  3.4.2 เป็นญาติใกล้ชิดกับผู้ขอรับการประเมิน 
  3.4.3 ถูกอ้างเป็นผู้เกี่ยวข้องและอยู่ในเหตุการณ์เรื่องที่ขอประเมินนั้นด้วย 
  3.4.4 เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ขอรับการประเมิน 
  3.4.5 เป็นคู่สมรสหรือคู่พิพาทกับผู้ขอรับการประเมิน 
  3.4.6 เป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ของผู้ขอรับการประเมิน 
  อนึ่ง ถ้าผู้ขอรับการประเมินตั้งคัดค้านผู้ประเมินคนใด ให้ยื่นคัดค้านต่อเลขานุการคณะกรรมการ

ระดับนั้น ๆ และให้คณะกรรมการประเมินในระดับนั้นพิจารณาการคัดค้านโดยเชิญผู้ถูกตั้งคัดค้านเข้ามาชี้แจง และถ้า
คณะกรรมการมีมติโดยเสียงข้างมากเห็นว่าผู้นั้นไม่สมควรเป็นคณะกรรมการประเมิน ให้ผู้นั้นพ้นหน้าที่คณะกรรมการ
ประเมินส าหรับผู้ขอรับการประเมินและให้แต่งตั้งผู้อ่ืนท าหน้าที่แทน 

 3.5 คณะกรรมการประเมินแต่ละระดับมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  3.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
   (1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน และ 
   (2) ประเมินคุณลักษณะของบุคคล ผู้ขอรับการประเมินเข้าสู่ระดับ สบ 2 – สบ 8 ต้องได้รับ

คะแนนจากกรรมการแต่ละท่านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน กรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน  
ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบถึงกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วว่ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไปจึงจะสามารถยื่นขอรับการประเมินครั้งใหม่ได้  
แต่ต้องห่างจากครั้งที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ไม่ผ่านการประเมิน 

  3.5.2 คณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
   (1) ตรวจสอบผลงาน ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การปฏิบัติงาน และ 
   (2) ประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การปฏิบัติงาน ผู้ขอรับการประเมิน

เข้าสู่ระดับ สบ 3 – สบ 8 ต้องได้รับคะแนนจากกรรมการแต่ละท่านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการ
ประเมิน กรณีท่ีไม่ผ่านการประเมิน ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบถึงกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร
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โดยเร็วว่ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไปจึงจะสามารถ
ยื่นขอรับการประเมินครั้งใหม่ได้ แต่ต้องห่างจากครั้งที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ไม่ผ่านการประเมิน 

  3.5.3 คณะกรรมการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 
   (1) ตรวจสอบคุณภาพ ความยุ่งยาก รวมทั้งประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  และ 
   (2) ประเมินผลการบริการทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการ ผู้ขอรับการ

ประเมินเข้าสู่ระดับ สบ 3 – สบ 8 ต้องได้รับคะแนนจากกรรมการแต่ละท่านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  จึ ง จ ะ ถื อ ว่ า เ ป็ น 
ผู้ผ่านการประเมิน กรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบถึงกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินเป็น  
ลายลักษณ์อักษรโดยเร็วว่ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุ งพัฒนาตนเองให้เหมาะสม
ต่อไปจึงจะสามารถยื่นขอรับการประเมินครั้งใหม่ได้ แต่ต้องห่างจากครั้งที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่  
ไม่ผ่านการประเมิน 

 3.6 ให้คณะกรรมการแต่ละระดับด าเนินการประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยให้โรงพยาบาลต ารวจก าหนด
ระยะเวลาเริ่มยื่นแบบขอรับการประเมิน เพ่ือให้สอดคล้องกับวาระการแต่งตั้งประจ าปีของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ให้กรรมการแต่ละคนในแต่ละคณะลงคะแนนโดยอิสระและใช้มติเป็นเอกฉันท์ 
 

4.   หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล 
 การประเมินบุคคลให้ด าเนินการ 4 ส่วน คือ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล การประเมินคุณลักษณะ

ของบุคคล การประเมินผลงาน (ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การปฏิบัติงาน) และผลการบริการทางวิชาการ
หรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 4.1 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ได้แก่ 
  4.1.1 ข้อมูลทั่วไป โดยพิจารณาจากประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) ประกอบด้วย 
    -  ประวัติส่วนตัว 
    -  ประวัติการรับราชการ 
    -  ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม 
    -  ประสบการณ์ในการท างาน 
    -  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  4.1.2 ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการประเมิน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ก. ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 2) 
    (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) และ 
    (2) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
     (2.1) รองสารวัตรหรือเทียงรองสารวัตรที่ท าหน้าที่แพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 

เดือน ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ 
     (2.2) สารวัตรหรือเทียบสารวัตรที่ท าหน้าที่แพทย์ระดับรองสารวัตรหรือเทียบ 

รองสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 เดือน ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ 
   ข. ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 3) 
    (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) และ 
    (2) มีชั้นยศไม่ต่ ากว่าพันต ารวจโท และ  
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    (3) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
     (3.1) สารวัตรหรือเทียบสารวัตรที่ท าหน้าที่แพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ระยะเวลา 

การด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ 
     (3.2) รองผู้ก ากับการหรือเทียบรองผู้ก ากับการที่ท าหน้าที่แพทย์ระดับสารวัตรหรือ

เทียบสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ 
    และ 
    (4) มีผลงานในต าแหน่งนายแพทย์ ตามท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์นี้ 
   ค. ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 4) 
    (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) และ 
    (2) มีชั้นยศไม่ต่ ากว่าพันต ารวจโท และ 
    (3) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
     (3.1) รองผู้ก ากับการหรือเทียบรองผู้ก ากับการที่ท าหน้าที่แพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปี ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ 
     (3.2) ผู้ก ากับการหรือเทียบผู้ก ากับการที่ท าหน้าที่แพทย์ระดับรองผู้ก ากับการหรือ

เทียบรองผู้ก ากับการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ 
    และ 
    (4) มีผลงานในต าแหน่งนายแพทย์ ตามท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์นี้ 
   ง. ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 5) 
    (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) และ 
    (2) มีชั้นยศไม่ต่ ากว่าพันต ารวจเอก และ 
    (3) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
     (3.1) ผู้ก ากับการหรือเทียบผู้ก ากับการที่ท าหน้าที่แพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ 
     (3.2) รองผู้บังคับการหรือเทียบรองผู้บังคับการที่ท าหน้าที่แพทย์ระดับผู้ก ากับการ

หรือเทียบผู้ก ากับการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ 
    และ 
    (4) มีผลงานในต าแหน่งนายแพทย์ ตามท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์นี้ 
   จ. ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 6) 
    (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) และ 
    (2) มีชั้นยศไม่ต่ ากว่าพันต ารวจเอก (รับอัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ) และ 
    (3) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
     (3.1) รองผู้บังคับการหรือเทียบรองผู้บังคับการที่ท าหน้าที่แพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 

4 ปี ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ 
     (3.2) ผู้บังคับการหรือเทียบผู้บังคับการที่ท าหน้าที่แพทย์ , บริหารการแพทย์, 

นักวิชาการทางการแพทย์ระดับรองผู้บังคับการหรือเทียบรองผู้บังคับการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ 

    และ 
    (4) มีผลงานในต าแหน่งนายแพทย์ ตามท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์นี้ 
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   ฉ. ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 7) 
    (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) และ 
    (2) มีชั้นยศไม่ต่ ากว่าพลต ารวจตรี และ 
    (3) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
     (3.1) ผู้บังคับการหรือเทียบผู้บังคับการที่ท าหน้าที่แพทย์ , บริหารการแพทย์, 

นักวิชาการทางการแพทย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ 
     (3.2) รองผู้บัญชาการหรือเทียบรองผู้บัญชาการที่ท าหน้าที่แพทย์ , บริหาร

การแพทย์, นักวิชาการทางการแพทย์ระดับผู้บังคับการหรือเทียบผู้บังคับการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ 

    และ 
    (4) มีผลงานในต าแหน่งนายแพทย์ ตามท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์นี้ 
   ช. ต าแหน่ง นายแพทย์ (สบ 8) 
    (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) และ 
    (2) มีชั้นยศไม่ต่ ากว่าพลต ารวจตรี และ 
    (3) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
     (3.1) รองผู้บัญชาการหรือเทียบรองผู้บัญชาการที่ท าหน้าที่แพทย์, บริหารการแพทย์, 

นักวิชาการทางการแพทย์มาก่อน 
     (3.2) ผู้บัญชาการหรือเทียบผู้บัญชาการที่ท าหน้าที่แพทย์, บริหารการแพทย์, 

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ระดับรองผู้บัญชาการหรือเทียบรองผู้บัญชาการมาแล้ว 
    และ 
    (4) มีผลงานในต าแหน่งนายแพทย์ ตามท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์นี้ 
   ในกรณีที่ผู้ยื่นขอรับการประเมินมาจากการรับโอนหรือกลับเข้ารับราชการ ให้สามารถน า

ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะงานเดียวกันและมีระดับเดียวกันของหน่วยงานทางราชการก่อนการรับโอนหรือ
กลับเข้ารับราชการมานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยจะต้องด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด
โรงพยาบาลต ารวจต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ส าหรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 3) และ
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ส าหรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 4), (สบ 5) และ (สบ 6) และ
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ส าหรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 7) และ (สบ 8) ก่อนวันยื่น
ขอรับการประเมิน 

   ทั้งนี้ หากผู้ขอรับการประเมินถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้ถือว่าผู้ขอรับการประเมิน  
ขาดคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ให้งดการประเมินในปีนั้น 

 4.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคลมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  4.2.1 ความรับผิดชอบ พิจารณาจาก 
   (1) ความเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมายและงานที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) การวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ 
   (3) มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จจนเป็นที่ประจักษ์ 
   (4) ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (5) การพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
  4.2.2 ความประพฤติ พิจารณาจาก 
   (1) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและราชการ 
   (2) การปฏิบัติตามข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน และวิชาชีพของตน 
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   (3) มีความประพฤติส่วนตัวที่เหมาะสม ได้แก่ 
     -  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน 
     -  การแสดงกิริยาและพฤติกรรมที่เหมาะสม 
     -  การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 
  4.2.3 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจาก 
   (1) วิเคราะห์สาเหตุก่อนเสมอ เมื่อประสบปัญหาใด ๆ 
   (2) วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
   (3) เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
   (4) ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง) 
  4.2.4 การพัฒนาตนเอง พิจารณาจาก 
   (1) ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการหรือ

วิชาชีพอยู่เสมอ 
   (2) สนใจและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
   (3) น าความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2.5 ความคิดริเริ่ม พิจารณาจาก 
   (1) คิดค้นระบบ แนวทางวิธีด าเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิภาพของงาน 
   (2) แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุผลและสามารถปฏิบัติได้ 
   (3) แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชาการ งานของตน 
   (4) ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลงวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าอยู่

ตลอดเวลา 
   (5) มีความไวต่อสถานการณ์ หรือฉับไวในการรับรู้จากสิ่งเร้าภายนอก 
  4.2.6 ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจาก 
   (1) สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกันได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
   (2) ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษา

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  4.2.7 ความเสียสละ พิจารณาจาก 
   (1) การอุทิศเวลาให้กับงาน 
   (2) สามารถช่วยเหลือหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ทั้งงานโดยตรงและงานที่เก่ียวข้อง 
   (3) ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลืองานข้างเคียง 
  4.2.8 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน พิจารณาจาก 
   (1) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   (2) แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 
   (3) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
   (4) มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
  4.2.9 วิสัยทัศน์ (เฉพาะระดับ สบ 4, สบ 5, สบ 6, สบ 7 และ สบ 8) พิจารณาจาก 
   (1) ความสามารถประเมินสถานการณ์ข้างหน้าที่จะเกิดข้ึนได้อย่างมีหลักการและเหตุผล 
   (2) การก าหนดกลยุทธ์และแผนด าเนินการเพ่ือรองรับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งด้านที่เป็นผล

โดยตรงและผลกระทบ  
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เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะของบุคคล 

ระดับ สบ 2 หรือ สบ 3 มีดังนี้ 

เกณฑ์การพิจารณา น้ าหนักคะแนนระดับ 
สบ 2 หรือ สบ 3 

1. ความรับผิดชอบ 
2. ความประพฤติ 
3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
4. การพัฒนาตนเอง 
5. ความคิดริเริ่ม 
6. ความสามารถในการสื่อความหมาย 
7. ความเสียสละ 
8. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 

รวมคะแนน 100 
(แบบ รพ.ตร. 05/1) 

ระดับ สบ 4, สบ 5, สบ 6, สบ 7 หรือ สบ 8 มีดังนี้ 

เกณฑ์การพิจารณา 
น้ าหนักคะแนนระดับ 
สบ 4, สบ 5, สบ 6, 
สบ 7 หรือ สบ 8 

1. วิสัยทัศน์ 
2. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
3. ความรับผิดชอบ 
4. ความประพฤติ 
5. การพัฒนาตนเอง 
6. ความคิดริเริ่ม 
7. ความสามารถในการสื่อความหมาย 
8. ความเสียสละ 
9. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

รวมคะแนน 100 
(แบบ รพ.ตร. 05/2) 
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 4.3 การประเมินผลงานของบุคคล 
  (เฉพาะผู้ที่จะขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 3) - (สบ 8)) 
  ผลงานที่จะน ามาประเมิน ได้แก่ ผลงานและหรือผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ

ในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมินและสนองนโยบายของส่วนราชการและอาจน าผลการ
ปฏิบัติงานและผลส าเร็จของงานนอกเหนือหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งหรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จ
ของงานด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับงานของต าแหน่งที่จะประเมินมาเสนอได้ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
โดยผลงานดังกล่าว จะต้องแสดงถึงการใช้ความรู้ ประสบการณ์และการฝึกฝนจนมีความช านาญหรือความเชี่ยวชาญ  
ในการปฏิบัติงานในกลุ่มงานนั้น 

  4.3.1 ผลงาน ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การปฏิบัติงาน (เฉพาะผู้ที่จะขอรับการประเมิน
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 3)) 

   4.3.1.1 งานบริการหรือปฏิบัติการ 
     (1)  ปริมาณเปรียบเทียบปริมาณงานเฉพาะตัวกับผลงานของหน่วย 
     (2)  ความยุ่งยากของผลงาน โดยการใช้ความรู้ความสามารถตรงกับสาขาท่ีประเมิน 
   4.3.1.2 งานสอนหรือฝึกอบรม การให้ค าปรึกษาแนะน า 
     (1)  งานสอนหรือฝึกอบรม หมายถึง สอนหรือฝึกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือในหลักสูตรหลังปริญญาในสาขาวิชาด้านวิชาชีพ หรือให้การฝึกอบรมในสาขาวิชาการนั้น ๆ ให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์หรือการสาธารณสุข และหรือ 

     (2)  การให้ค าปรึกษาแนะน า หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านวิชาชีพ
แก่บุคลากรทางการแพทย์หรือการสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถาบันหรือเป็นกรรมการ
ร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

   4.3.1.3 ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
     (1)  รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
     (2)  สรุปความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพหรือหน่วยงานโดยอาศัย

ข้อมูลจากการปฏิบัติงาน 
  4.3.2 การประเมินผลงานของบุคคล โดยก าหนดคุณภาพ (เฉพาะผู้ที่จะขอรับการประเมินเพ่ือ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 3)) มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
   4.3.2.1 การบริการหรือปฏิบัติการ พิจารณาจาก 
     (1)  ปริมาณงานเฉพาะตัวมีสัดส่วนของงานบริการหรือปฏิบัติการในกลุ่มงานอย่าง

เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 
     (2)  ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด 
     (3)  ความยุ่งยาก ความซับซ้อนในงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งการใช้หลักวิชาชีพในการ

ปฏิบัติงานและตัดสินใจแก้ปัญหา 
     (4)  ลักษณะผลงานตรงกับสาขาที่ขอประเมินมากน้อยเพียงใด  

mattatan_ot@hotmail.com
Typewritten text
22



  12 
 

 
 

   4.3.2.2 การสอนหรือฝึกอบรมและการให้ค าปรึกษาแนะน าพิจารณาจาก 
     (1)  การสอนหรือฝึกอบรม 
      (1.1) วิธีการสอนหรือฝึกอบรม 
      (1.2) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
      (1.3) ระดับของผู้ขอรับการสอนหรือฝึกอบรม 
     (2) การให้ค าปรึกษาแนะน า 
      (2.1) เรื่องที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับรองลงมา นักศึกษา  

นักเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาสาขาอ่ืน ๆ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่ืน ๆ 
      (2.2) การใช้ความสามารถ ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์มากน้อยเพียงใด 
      (2.3) ระดับของผู้ที่ขอรับค าปรึกษา แนะน าเป็นกลุ่มใด 
   4.3.2.3 ประสบการณ์การปฏิบัติงาน พิจารณาจาก 
     (1) ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพระดับต่าง ๆ 
     (2) การเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
     (3) การศึกษาต่อเนื่อง การเข้าร่วมฝึกอบรม ดูงาน การเข้าร่วมประชุม สัมมนาทาง

วิชาการ ที่เก่ียวข้องงานวิชาชีพ 
     (4) การเป็นผู้นิเทศ 
     (5) การได้รับรางวัล การเชิดชูเกียรติที่เก่ียวข้องกับงานวิชาชีพ 
     (6) สรุปความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพหรือหน่วยงาน โดยอาศัย

ข้อมูลจากการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ 
   4.3.2.4 ผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการพิจารณาจาก 
     (1) คุณภาพของผลงาน 
      (1.1) ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ หลักวิชาการหรือวิชาชีพ 
      (1.2) วิธีการน าเสนอถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามรูปแบบเอกสาร 
      (1.3) บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเพียงใด 
      (1.4) การน ามาประยุกต์เพ่ือพัฒนาหรือป้องกันหรือแก้ไขปัญหาในงานของ

องค์กรหรือวิชาชีพ 
      (1.5) การประหยัดเวลาและงบประมาณ 
      (1.6) การเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพหรือวงการด้านสาธารณสุข 
     (2) ความยุ่งยากของผลงาน 
      (2.1) ผลงานต้องใช้ความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

มากน้อยเพียงใด 
      (2.2) ผลงานมีลักษณะของการคิดค้น ริเริ่มและประดิษฐ์มากน้อยเพียงใด 
     (3) ประโยชน์ของผลงาน 
      (3.1) ประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
      (3.2) ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
      (3.3) ประโยชน์ต่อประชาชนหรือผู้รับบริการ 
      (3.4) สามารถน าไปใช้ได้จริง 
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  4.3.3 ผลงาน ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การปฏิบัติงาน (เฉพาะผู้ที่จะขอรับการประเมิน
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 4) – (สบ 8)) 

   4.3.3.1 งานบริการหรือปฏิบัติการ 
     (1) ปริมาณเปรียบเทียบปริมาณงานเฉพาะตัวกับผลงานของหน่วย 
     (2) ความยุ่งยากของผลงาน โดยการใช้ความรู้ความสามารถตรงกับสาขาท่ีประเมิน 
   4.3.3.2 งานสอน 
     งานสอน หมายถึง การสอนหรือการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือในหลักสูตรหลังปริญญาในสาขาวิชาด้านวิชาชีพ หรือการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านวิชาชีพแก่บุคลากรทาง
การแพทย์หรือการสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถาบันหรือเป็นกรรมการร่วมในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

   4.3.3.3 การบรรยายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 
     การบรรยายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ  หมายถึง การเป็นวิทยากรในการพูด 

การบรรยาย การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการในสาขาวิชาชีพต่อที่ประชุมวิชาการ หรือต่อที่ประชุม  
สัมมนาที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพสาขานั้น โดยอาจจะเป็นการบรรยายภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
ก็ได้ 

   4.3.3.4 การจัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ 
     การจัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ หมายถึง การเป็นผู้ด าเนินการจัดการ

ประชุมวิชาการทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ซึ่งรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการนั้นเป็นไปเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการด้านวิชาชีพแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือการสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
สถาบัน  

   4.3.3.5 ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
     (1) รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
     (2) สรุปความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพหรือหน่วยงานโดยอาศัย

ข้อมูลจากการปฏิบัติงาน 
  4.3.4 การประเมินผลงานของบุคคล โดยก าหนดคุณภาพ (เฉพาะผู้ที่จะขอรับการประเมินเพ่ือ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 4) – (สบ 8)) มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
   4.3.4.1 การบริการหรือปฏิบัติการ พิจารณาจาก 
     (1) ปริมาณงานเฉพาะตัวมีสัดส่วนของงานบริการหรือปฏิบัติการในกลุ่มงานอย่าง

เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 
     (2) ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด 
     (3) ความยุ่งยาก ความซับซ้อนในงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งการใช้หลักวิชาชีพในการ

ปฏิบัติงานและตัดสินใจแก้ปัญหา 
     (4) ลักษณะผลงานตรงกับสาขาที่ขอประเมินมากน้อยเพียงใด  
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   4.3.4.2 การสอน พิจารณาจาก 
     (1) วิธีการสอน 
     (2) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
     (3) ระดับของผู้ขอรับการสอน 
   4.3.4.3 การบรรยายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ พิจารณาจาก 
     (1) ลักษณะและรูปแบบของการบรรยาย 
     (2) จ านวนครั้งในการบรรยาย และชั่วโมงการบรรยาย/ครั้ง 
     (3) เนื้อหาในการบรรยาย  
     (4) จ านวนผู้เข้าร่วมในการฟังบรรยาย 
     (5) ระดับความส าคัญของการบรรยาย 
   4.3.4.4 การจัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ พิจารณาจาก 
     (1) ลักษณะและรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ 
     (2) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทางการแพทย์ 
     (3) จ านวนครั้งในการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ 
     (4) ระดับความส าคัญในการจัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ 
   4.3.4.5 ประสบการณ์การปฏิบัติงาน พิจารณาจาก 
     (1) ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพระดับต่าง ๆ 
     (2) การเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
     (3) การศึกษาต่อเนื่อง การเข้าร่วมฝึกอบรม ดูงาน การเข้าร่วมประชุม สัมมนาทาง

วิชาการ ที่เก่ียวข้องงานวิชาชีพ 
     (4) การเป็นผู้นิเทศ 
     (5) การได้รับรางวัล การเชิดชูเกียรติที่เก่ียวข้องกับงานวิชาชีพ 
     (6) สรุปความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพหรือหน่วยงาน โดยอาศัย

ข้อมูลจากการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ 
   4.3.4.6 ผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ พิจารณาจาก 
     (1) คุณภาพของผลงาน 
      (1.1) ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ หลักวิชาการหรือวิชาชีพ 
      (1.2) วิธีการน าเสนอถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามรูปแบบเอกสาร 
      (1.3) บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเพียงใด 
      (1.4) การน ามาประยุกต์เพ่ือพัฒนาหรือป้องกันหรือแก้ไขปัญหาในงานของ

องค์กรหรือวิชาชีพ 
      (1.5) การประหยัดเวลาและงบประมาณ 
      (1.6) การเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพหรือวงการด้านสาธารณสุข 
     (2) ความยุ่งยากของผลงาน 
      (2.1) ผลงานต้องใช้ความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

มากน้อยเพียงใด 
      (2.2) ผลงานมีลักษณะของการคิดค้น ริเริ่มและประดิษฐ์มากน้อยเพียงใด 
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     (3) ประโยชน์ของผลงาน 
      (3.1) ประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
      (3.2) ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
      (3.3) ประโยชน์ต่อประชาชนหรือผู้รับบริการ 
      (3.4) สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 4.4 ผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการ โดยสรุปผลการบริการทางวิชาการ

หรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่เกิน 3 เรื่อง จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี เช่น 
   -  รายงานการศึกษาเฉพาะกรณ ี
   -  รายงานการด าเนินการโครงการ 
   -  เอกสารวิชาการ 
   -  เอกสารประกอบการสอน 
   -  คู่มือการปฏิบัติงาน 
   -  งานวิจัย 
   -  บทความวิชาการเชิงวิเคราะห์ 
   -  สื่อวิชาการ เช่น แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น 
  ผลงานที่จะน ามาประเมิน ไม่จ าเป็นที่จะต้องท าขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการประเมินโดยเฉพาะและผลงาน  

ที่เสนอเพ่ือประเมินมีจ านวนไม่เกิน 3 เรื่อง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
  (1) เป็นผลงานที่จัดท าขึ้นในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่ขอประเมิน 1 ระดับ และเป็นผลงานที่ทันสมัย  

มีประโยชน์ในขณะที่ด าเนินการพิจารณาประเมิน 
  (2) ไม่ใช้ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือปริญญาบัตร

หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
  (3) กรณีที่เป็นผลงานร่วมกับของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ขอประเมินได้ผลิตผลงาน

หรือร่วมกันในการจัดท าส่วนใดอย่างไรหรือเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีค ารับรองจากผู้ร่วมจัดท าผลงานนั้น และจาก
ผู้บังคับบัญชาด้วย ส าหรับผลงานการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดับ
จะต้องเป็นผลงานที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้เขียนชื่อแรกหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการที่มีบทบาทส าคัญ 

  (4) ผลงานที่ได้น ามาใช้ประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว จะน ามาใช้
ประเมินเพื่อเลื่อนอีกไม่ได้ 

 ทั้งนี้ รายละเอียดการประเมินผลงานแต่ละระดับต าแหน่งปรากฏในภาคผนวก ก และรายละเอียดผลงาน
ทางวิชาการปรากฏในภาคผนวก ข 

 
5. วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 5.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะของบุคคลพิจารณาว่าผู้ขอรับการ

ประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ (ตามแบบ รพ.ตร. 04) หากไม่ครบให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน เมื่อผู้ขอรับการ
ประเมินผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลแล้ว ให้ด าเนินการประเมินตามล าดับต่อไปได้ 
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 5.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
  5.2.1 ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณลักษณะของผู้ขอรับการประเมินแต่ละรายการ (ตามแบบ รพ.ตร. 

05/1 หรือแบบ รพ.ตร. 05/2) โดยให้กรรมการแต่ละท่านพิจารณาให้คะแนนตามแบบประเมินดังกล่าว 
   ผู้ขอรับการประเมินเข้าสู่ระดับ สบ 2  -  สบ 8 ต้องได้รับคะแนนจากกรรมการแต่ละท่าน 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  5.2.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และผ่านการประเมินคุณลักษณะของ

บุคคลแล้ว ให้สรุปผลการประเมิน (ตามแบบ รพ.ตร. 08) และเสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงาน
และประสบการณ์การปฏิบัติงาน เพ่ือด าเนินการต่อไป 

   ส าหรับผู้ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 2) เมื่อผู้ขอรับการ
ประเมินผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ให้สรุปผลการประเมิน (ตามแบบ รพ.ตร. 
08) และแจ้งผลการพิจารณาต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยเริ่มต้นตั้งแต่กองบังคับการหรือเทียบเท่าเพ่ือด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

   ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบถึงกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วเพ่ือให้ผู้ขอรับการ
ประเมินทราบว่ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป จึงจะสามารถยื่นขอรับการประเมิน
ครั้งใหม่ได้ โดยต้องห่างจากครั้งที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ไม่ผ่านการประเมินดังกล่าว 

 5.3 การพิจารณาการประเมินให้จัดท ารายงานการประชุมเป็นหลักฐานทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 
 

6. วิธีการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
 (เฉพาะผู้ที่จะขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 3) - (สบ 8)) 
 6.1 ให้คณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การปฏิบัติงานพิจารณาผลงาน

ของผู้ขอรับการประเมิน ว่ามีปริมาณงาน รวมถึงคุณภาพของงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ตามแบบ รพ.ตร. 06/1 
หรือ รพ.ตร. 06/2) 

  ผู้ขอรับการประเมินเข้าสู่ระดับ สบ 3  -  สบ 8 ต้องได้รับคะแนนจากกรรมการแต่ละท่านไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

 6.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินผ่านการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การปฏิบัติงาน
แล้ว ให้สรุปผลการประเมิน (ตามแบบ รพ.ตร. 08) และเสนอคณะกรรมการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือ
วิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินไม่ผ่านการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบถึงกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว เพ่ือให้ผู้ขอรับ
การประเมินทราบว่ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป จึงจะสามารถยื่ นขอรับการ
ประเมินครั้งใหม่ได้ โดยต้องห่างจากครั้งที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ไม่ผ่านการประเมินดังกล่าว 

 6.3 ให้คณะกรรมการเชิญผู้ขอรับการประเมินมาซักถาม และหรือขอรายละเอียดของผลงานดังกล่าว
เพ่ิมเติมได ้

 6.4 การพิจารณาการประเมินให้จัดท ารายงานการประชุมเป็นหลักฐานทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  
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7. วิธีการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 
 (เฉพาะผู้ที่จะขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 3) - (สบ 8)) 
 7.1 ให้คณะกรรมการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ พิจารณา

ผลงานของผู้ขอรับการประเมิน ว่ามีคุณภาพของผลงาน ความยุ่งยากของผลงาน และประโยชน์ของผลงาน ที่มีต่อ
วิชาชีพ หน่วยงาน ประชาชน ประเทศชาติและสามารถน าไปใช้ได้จริง (ตามแบบ รพ.ตร. 07) 

  ผู้ขอรับการประเมินเข้าสู่ระดับ สบ 3  -  สบ 8 ต้องได้รับคะแนนจากกรรมการแต่ละท่านไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

 7.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินผ่านการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทาง
วิชาการแล้ว ให้สรุปผลการประเมิน (ตามแบบ รพ.ตร. 08) และแจ้งผลการพิจารณาต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยเริ่มต้น
ตั้งแต่กองบังคับการหรือเทียบเท่าเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินไม่ผ่านการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงาน
ทางวิชาการ ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบถึงกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว เพ่ือให้ผู้ขอรับ
การประเมินทราบว่ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป จึงจะสามารถยื่นขอรับการ
ประเมินครั้งใหม่ได้ โดยต้องห่างจากครั้งที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ไม่ผ่านการประเมินดังกล่าว 

 7.3 ให้คณะกรรมการเชิญผู้ขอรับการประเมินมาซักถาม และหรือขอรายละเอียดของผลงานดังกล่าว
เพ่ิมเติมได ้

 7.4 การพิจารณาการประเมินให้จัดท ารายงานการประชุมเป็นหลักฐานทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

 
8. การจัดสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านวิชาชีพ 
 (เฉพาะผู้ที่จะขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ สบ 4, สบ 5, สบ 6, สบ 7 และ สบ 8) 
 8.1 ให้โรงพยาบาลต ารวจ ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านวิชาชีพ ก าหนดระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 2 วัน โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ผ่านประเมิน ในด้านการ
บริหารจัดการ ภาวะผู้น า องค์กร และการสื่อสาร รวมทั้ งการให้ความรู้ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ 
ตลอดจนมีการฝึกปฏิบัติการร่วมกันแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ 

 8.2 การจัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านวิชาชีพ ตามข้อ 8.1 ให้มีการประเมินผลโดยวิธีการเสนอ
ผลงาน การสัมภาษณ์ รวมถึงการเข้าร่วมสังเกตการณ์ตลอดระยะเวลาการสัมมนา ทั้งนี้ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับและมีความ
เหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

  ทั้งนี้ เกณฑ์ผ่านการประเมินผลการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านวิชาชีพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด 

 8.3 กรณีนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เห็นสมควร อาจจัดให้ผู้ขอรับการประเมินทางด้านต่าง ๆ เข้ารับการ
อบรมสัมมนาเชิงวิชาการด้านวิชาชีพในคราวเดียวกันได้ 
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9. ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอรับการประเมิน 
 9.1 กรณีผู้ขอรับการประเมินด ารงต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี้ 
  9.1.1 ผู้ประสงค์จะขอรับการประเมิน เป็นผู้ยื่นค าขอตามแบบรายงานตามล าดับชั้น (ตามแบบ 

รพ.ตร. 09) พร้อมกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามแบบ รพ.ตร. 01) และกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเสนอผลงาน (ตามแบบ รพ.ตร. 03) ต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามล าดับชั้นถึงระดับกองบังคับการหรือระดับ
กองบัญชาการ แล้วแต่กรณี เพ่ือให้งานก าลังพลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและผู้บังคับการรับรอง
คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและเสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะบุคคล  
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

  9.1.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการประเมินคุณลักษณะของ
บุคคลแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด าเนินการ
ประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   ส าหรับผู้ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 2) เมื่อผู้ขอรับการ
ประเมินผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ให้สรุปผลการประเมิน (ตามแบบ รพ.ตร. 
08) และแจ้งผลการพิจารณาต่อหน่วยงานต้นสังกัด โดยเริ่มต้นตั้งแต่กองบังคับการหรือเทียบเท่าเพ่ือด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

  9.1.3 เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้ผ่านการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน ให้เสนอคณะกรรมการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ ด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  9.1.4 เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้ผ่านการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงาน
ทางวิชาการ ให้คณะกรรมการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการสรุปผลการ
ประเมินและแจ้งผลการพิจารณาต่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน ตั้งแต่กองบังคับการหรือ
กองบัญชาการ แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   ทั้งนี้ การแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนต าแหน่งระดับ สบ 4, สบ 5, สบ 6, สบ 7 และ สบ 8 ก่อนที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ผู้ขอรับการประเมินจะต้องผ่านการประเมินผลการสัมมนาเชิงวิชาการ
ทางด้านวิชาชีพ 

  9.1.5 ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมิน ไม่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการระดับใด ให้ผู้ขอรับการ
ประเมินสามารถยื่นประเมินต่อคณะกรรมการระดับนั้นได้อีก โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ไม่ผ่าน
การประเมินครั้งสุดท้าย แต่ทั้งนี้ต้องเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ
เอกสาร 
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 9.2  กรณีท่ีผู้ขอรับการประเมิน ขณะยื่นขอรับการประเมินไม่ได้ด ารงต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินนี้ มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งควบตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี้ 
ในระดับต าแหน่งเดิม ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

  9.2.1 ผู้ประสงค์จะขอรับการประเมิน เป็นผู้ยื่นค าขอตามแบบรายงานตามล าดับชั้น (ตามแบบ 
รพ.ตร. 09) พร้อมกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามแบบ รพ.ตร. 01) และส่งผลงานหรือผลการ
ปฏิบัติงาน (ตามแบบ รพ.ตร. 03) ต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามล าดับชั้นถึงระดับกองบังคับการหรือระดับ
กองบัญชาการ แล้วแต่กรณี 

  9.2.2 เมื่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับกองบังคับการหรือระดับกองบัญชาการ แล้วแต่กรณี ได้รับ
เอกสารตามข้อ 9.2.1 แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย 

   (1) ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหรือผู้แทน เป็นประธาน 
   (2) ข้าราชการต ารวจผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ 
    ซึ่งมีระดับต าแหน่งสูงกว่าผู้ขอรับประเมิน 
   (3) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เป็นกรรมการ 
   (4) สารวัตรที่รับผิดชอบงานก าลังพล เป็นเลขานุการ 
  9.2.3 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามข้อ 9.2.2  

มีความเห็นว่าผู้ขอรับการประเมินผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคลแล้ว  
ให้ส่งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคลพร้อมผลงานของผู้ขอรับการประเมินให้แก่
โรงพยาบาลต ารวจ 

  9.2.4 กรณีที่มีต าแหน่งว่างตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี้และโรงพยาลต ารวจมีความ
ประสงค์จะแต่งตั้งผู้ขอรับการประเมินด ารงต าแหน่งในสังกัด ให้ด าเนินการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงานและ
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินก าหนด เมื่อผ่านการประเมินแล้วให้เสนอขอแต่งตั้งตามข้ันตอนต่อไป 
  การแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนต าแหน่งระดับ สบ 4, สบ 5, สบ 6, สบ 7 และ สบ 8 ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ผู้ขอรับการประเมินจะต้องผ่านการประเมินผลการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านวิชาชีพ 
  ทั้งนี้  ผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอรับการประเมิน ต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อของผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการที่นายแพทย์ใหญ่ 
(สบ 8) มอบหมายก่อนทุกครั้ง 
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10. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
 10.1 การแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งในต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่ผู้มี

อ านาจแต่งตั้งสั่งแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนวันที่ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 

 10.2 ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน และได้ยื่น
ขอรับการประเมินขณะด ารงต าแหน่ง ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่ง อ่ืนซึ่งมิใช่ต าแหน่งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินนี้ ให้ด าเนินการประเมินต่อไปจนเสร็จสิ้น หากเป็นผู้ผ่านการประเมินและผู้ขอรับการประเมินสมัครใจ 
ให้สามารถขอรับการแต่งตั้งในระดับต าแหน่งที่ขอรับการประเมินได้ 

 
11. มาตรการในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
 ข้าราชการต ารวจที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี้ ต้องด ารงต าแหน่ง

และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 4 ปี เว้นแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกันหรือได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 
12. มาตรการในการป้องกันและลงโทษ ผู้น าผลงานผู้อ่ืนไปใช้ในการเสนอขอรับการประเมิน 
 ในการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ในสายงานที่เป็นต าแหน่งควบ ของส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ หากตรวจพบว่าข้าราชการต ารวจผู้ใด แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วน  
การจัดท าผลงาน หรือเรื่องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการจัดท าผลงาน เป็นเท็จ หรือมีการลอกผลงานหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้
เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานที่น ามาเสนอนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน  
การกระท าดังกล่าว นอกจากแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ขาดจริยธรรมแล้ว ยังเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน และสมควรจะได้รับการลงโทษทางวินัยอีกด้วย ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรการ
ในการป้องกันและลงโทษผู้ที่ประพฤติดังกล่าวตามมาตรการ ดังต่อไปนี้ 

 มาตรการที่ 1 กรณีท่ีตรวจพบว่ามีการกระท าดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการประเมินหรือผู้ที่มี
อ านาจแต่งตั้งงดการพิจารณาประเมินหรืองดการพิจารณาแต่งตั้งส าหรับการประเมินในครั้งนั้น แล้วแต่กรณี 

 มาตรการที่ 2 กรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่งไปแล้ว หากภายหลังตรวจพบหรือทราบว่ามีการ
กระท าดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ให้ผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมายเพิกถอนค าสั่งนั้นเสีย โดยถือว่าข้าราชการต ารวจผู้นั้น  
เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

 มาตรการที่ 3 ให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายด าเนินการทางวินัย แก่ผู้กระท าดังกล่าวตามข้อเท็จจริงและ
ความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณีไป 

 มาตรการที่ 4 ห้ามมิให้ผู้กระท าผิดกรณีดังกล่าว เสนอขอรับการประเมินมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
นับแต่วันที่รับทัณฑ์ตามมาตรการที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว 

 ทั้งนี้ เมื่อผู้กระท าผิดกรณีดังกล่าว ถูกด าเนินการตามมาตรการที่ 1 หรือมาตรการที่ 2 แล้ว ให้น า
มาตรการที่ 3 และมาตรการที่ 4 มาด าเนินการลงโทษผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดังกล่าวด้วย โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการประเมินบุคคลที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลประกอบค าขอประเมินบุคคล
ให้ถูกต้องรวมทั้งด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวกับผู้กระท าผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หากผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่  
ที่รับผิดชอบละเลยไม่ด าเนินการให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้น กระท าความผิดวินัยด้วย  
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13. การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน 
 เพ่ือให้การประเมินมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อทางราชการ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติขอท าความ  

ตกลงกับกระทรวงการคลัง วางระเบียบก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการประเมิน 
 
14. การแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ 
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้มีอ านาจแต่งตั้งอาจแต่งตั้งข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่ง

หน้าที่อ่ืน ๆ หรือบุคคลภายนอก มาด ารงต าแหน่ง ในต าแหน่งไม่สูงกว่าระดับต าแหน่งเดิมในโรงพยาบาลต ารวจ  
ได้ตามหลักเกณฑ์การประเมินนี้ ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถสูงดีเด่นเป็นพิเศษ
และมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ส าหรับวิธีการเสนอแต่งตั้งให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินนี้เท่าที่เหมาะสม โดยอนุโลม 

 
15. บทเฉพาะกาล 
 15.1 ข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่แพทย์  บริหารการแพทย์ นักวิชาการทางการแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลต ารวจ ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี้ใช้บังคับ แต่มีคุณวุฒิไม่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ให้สามารถด ารงต าแหน่งต่อไปได้และสามารถประเมินเลื่อนระดับต าแหน่งตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี้ได้ โดยให้น า มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 18/2537 เมื่อ 2 พ.ย.2537 ที่ก าหนด
หลักการไว้ว่า “ข้าราชการต ารวจ ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือลักษณะงานนั้น ๆ อยู่ก่อนวันที่คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งของหน่วยงานหรือลักษณะงานนั้น ๆ มีผลใช้บังคับ แต่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนั้น ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้และให้สามารถแต่งตั้งโยกย้ายไปด ารงต าแหน่งอ่ืน หรือแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งที่มี
ลักษณะงานเช่นเดียวกันได้” มาใช้โดยอนุโลม 

 15.2 ในระยะเริ่มแรกที่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลนี้มีผลใช้บังคับ ให้ข้าราชการต ารวจที่ด ารง
ต าแหน่งที่ท าหน้าที่แพทย์ บริหารการแพทย์ นักวิชาการทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล
ต ารวจ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ยื่นขอรับการประเมินไว้แล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ เดิม ก่อนวันที่ 
ก.ตร. มีมติเห็นชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ นี้ สามารถที่จะเลือกด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินฯ เดิมที่ใช้บังคับอยู่ก่อนได้โดยอนุโลมต่อไปจนแล้วเสร็จ ส าหรับการขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายแพทย์ (สบ 6), (สบ 7) และ (สบ 8) ให้ยกเว้นส่วนที่ก าหนดให้ต้องเสนอผลงานทางวิชาการ โดยให้
คณะกรรมการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ สามารถก าหนดแนวทางหรือ
วิธีการที่เหมาะสมทดแทนได้ เช่น การแสดงวิสัยทัศน์ส าหรับการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา 1 ปีแล้ว ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลตามที่ ก.ตร. ก าหนดนี้มาใช้ในการ
ประเมินต่อไป 

 15.3 ข้าราชการต ารวจที่เคยด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะงานเดียวกันกับที่ก าหนดไว้  
ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินก่อนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี้ใช้บังคับ ให้สามารถน าระยะเวลาการ  
ด ารงต าแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน มานับรวมเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและคุณสมบัติของผู้ขอรับ
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี้ได้  
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ผนวก ก 
เกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงาน 

 
1.  องค์ประกอบและคะแนนส าหรับการประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งระดับ สบ 3 

คณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงาน  
และประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการประเมิน 
ผลการบริการทาง 

วิชาการหรือวิชาชีพหรือ
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ผลการบริการทางวิชาการ
หรือวิชาชีพหรือผลงาน 

ทางวิชาการ 
ผลงาน

ให้บริการ 
งานสอน ฝึกอบรม หรือ
งานให้ค าปรึกษา แนะน า 

ประสบการณ์
การปฏิบัติงาน 

40 30 30 100 
(100) (100) (100) (100) 

 
2. องค์ประกอบและคะแนนส าหรับการประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งระดับ สบ 4, สบ 5, สบ 6, สบ 7 และ สบ 8 

คณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงาน  
และประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการประเมิน 
ผลการบริการทาง 

วิชาการหรือวิชาชีพหรือ
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ผลการบริการทางวิชาการ
หรือวิชาชีพหรือผลงาน 

ทางวิชาการ 
ผลงาน

ให้บริการ 
งานสอน 

การบรรยาย
ภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

การจดัการ
ประชุมวิชาการ
ทางการแพทย์ 

ประสบการณ์
การปฏิบัติงาน 

30 15 30 10 15 100 
(100) (100) (100) (100) (100) (100) 
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ผนวก ข 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ลักษณะของผลงานทางวิชาการ 
1. เอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยาย หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอนหรือการ

บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการต ารวจ หน่วยงานอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนใด มีลักษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ที่ตนสอนหรือบรรยายประกอบด้วย แผนการสอนหรือหัวข้อค าบรรยายที่มีรายละเอียดประกอบพอสมควร และอาจมี
สิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อ เอกสาร  
ที่เก่ียวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) ฯลฯ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 เอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยายจะต้องเย็บเล่มให้เรียบร้อย ทั้งมีหัวข้อและเนื้อหาสาระ

ครบถ้วนตามรายละเอียดของการสอนหรือการบรรยาย และควรครอบคลุมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความมุ่งหมาย เนื้อเรื่อง 
วิธีสอน อุปกรณ์ที่ใช้ และวิธีการวัดและประเมินผล 

 1.2 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่สามารถส่งเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยายที่ท าเพียงผู้เดียว
และมีเนื้อหาสาระครบได้ อาจน าเอาบางส่วนของผู้อ่ืนมาบ้างเพ่ือเสริมบางส่วนของผลงานของผู้รับการประเมินที่ยัง
พร่องอยู่ หรืออาจส่งเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยายที่ท าเพียงผู้เดียวหลายเล่มได้ 

 1.3 ปริมาณของเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยายที่ผู้ขอรับการประเมินต้องจัดท าขึ้นเอง  
จะมากน้อยเพียงใดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ โรงพยาบาลต ารวจก าหนด เอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยาย 
ต้องใช้สอนหรือบรรยายมาแล้ว หากจัดพิมพ์เพ่ิมเป็นรูปเล่มขึ้นใหม่ ให้โรงพยาบาลต ารวจรับรองว่าเป็นผลงานที่ได้ใช้
สอนหรือบรรยายมาแล้วด้วย ในกรณีที่เป็นเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยายในหน่วยงานอ่ืนนอกโรงพยาบาล
ต ารวจต้องให้หน่วยงานนั้น ๆ ในระดับกองบัญชาการรับรองว่าเป็นผลงานที่ได้ใช้สอนหรือบรรยายมาด้วย 

2. เอกสารค าสอน หมายถึง เอกสารค าบรรยายหรืออุปกรณ์ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งในสาขาที่ขอประเมิน
ตามหลักสูตรของสถาบันการสอน ประกอบด้วยแผนการสอน มีเนื้อหาสาระค าสอนที่มีความสมบูรณ์กว่าเอกสาร
ประกอบการสอน ถ้าเป็นเอกสารจะพิมพ์เป็นโรเนียวก็ได้ แต่ต้องท าเป็นรูปเล่ม 

3. ต ารา หมายถึง เอกสารที่ใช้ในการเรียนวิชาหนึ่งโดยเฉพาะที่ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบ เช่น ประกอบด้วย 
ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง สรุป และการอ้างอิงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทันสมัย โดยจะต้องมีเนื้อหาสาระอย่างละเอียดและ
ต้องจัดท าเป็นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย 

 ทั้งนี้ ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ต้องเย็บเล่มให้เรียบร้อย ระบุชื่อผู้เขียนและผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) และปริมาณงานในความรับผิดชอบ 

ตลอดจน เดือน ปีที่พิมพ์ และแหล่งพิมพ์ 
  กรณีที่มีผู้ เขียนร่วมกันหลายคน ให้เรียงชื่อผู้ เขียนตามล าดับเหมือนกับชื่อที่พิมพ์ไว้ในต ารา 

ทุกประการ  
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 3.2 กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินมีเฉพาะต าราที่เขียนให้กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพียงเล่มเดียว โดยไม่มี
ต าราที่เขียนเพ่ือใช้ในสถาบันการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แต่อย่างใด สามารถน าต าราดังกล่าวมาใช้ขอรับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินฯ นี้ได้ โดยต ารานั้นต้องเป็นต าราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร
และได้ใช้สอนในสถาบันอุดมศึกษานั้น 

4. หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการหรือกึ่งวิชาการ ที่ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบ เข้าปกเย็บเล่ม
เรียบร้อย มีสารบัญแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาอย่างชัดเจนใช้อักษรตัวพิมพ์และมีการเผยแพร่ 

 ทั้งนี้ ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 หนังสือต้องระบุชื่อผู้เขียนและผู้เขียนร่วมทุกท่าน (ถ้ามี) และระบุปริมาณงานในความรับผิดชอบ 

ตลอดจน เดือน ปีที่พิมพ์ และแหล่งพิมพ์ 
 4.2 ส าหรับการแปลหนังสือ ผู้แปลควรขอลิขสิทธิ์ของหนังสือต้นฉบับนั้น ก่อนจะท าการแปลและพิมพ์

เผยแพร่ และผู้แปลจะต้องรับผิดชอบหากมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในภายหลัง 
5. ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานค้นคว้าอย่างมีระบบ และมีความมุ่งหมายอย่างแน่นอนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล

หรือหลักการบางอย่างท่ีจะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการน าวิชาการนั้นมาประยุกต์ มีลักษณะเป็นเอกสาร
ที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มีการตั้งสมมติฐานหรือมีก าหนดการปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุสมผล  
โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูลพิจารณาวิเคราะห์ ตีความ และสรุปผลการวิจัย 
ที่สามารถให้ค าตอบ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้  

 ทั้งนี้ ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 5.1 ถ้าเสนอรายงานต่อที่ประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ให้เสนอส าเนารายงานย่อ และแนบ

ก าหนดการประชุมหรือสัมมนาวิชาการนั้น ๆ มาด้วย 
 5.2 งานวิจัยที่เสนอต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) งานวิจัยเดี่ยว คิดเป็น 1 หน่วย 
  (2) งานวิจัยร่วม คิดเป็นร้อยละของแต่ละโครงการ เมื่อรวมกันแล้วได้ครบร้อยละ 100 คิดเป็น 1 หน่วย 
  (3) กรณีผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ ให้คิดปริมาณเพ่ิมจากข้อ (2) อีกร้อยละ 15 
 5.3 งานวิจัยที่เสนอขอรับการประเมิน ต้องไม่เป็นงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา

หรือประกาศนียบัตรใด ๆ เว้นแต่ผู้ขอรับการประเมินจะได้ท าการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเนื่อง  
จนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด การพิจารณาจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่เพ่ิมเติมจากเดิม เท่านั้น 

  กรณีชื่องานวิจัยใกล้เคียงกับงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาให้ระบุชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษามาด้วย 

 5.4 การเอาข้อมูลเบื้องต้นมารวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกันไม่ถือเป็นงานวิจัย แต่ถ้าการรวบรวมข้อมูลนั้น
ท าตามระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ และมีข้อคิดเห็นของผู้รวบรวมที่แสดงความสามารถทางวิชาการ
อาจถือเป็นผลงานวิจัยได้  
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 5.5 บรรณานุกรมประกอบบรรณานิทัศน์ (Annotated bibliography) ที่ต้องท าด้วยความยากล าบาก 
และต้องค้นคว้าจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล โดยมีเนื้อหาที่มีสาระส าคัญ ให้น ามาพิจารณาเป็นผลงานวิจัยได้  
แต่บรรณานุกรมที่เป็นเพียงการรวบรวมรายชื่อหนังสือหรืองานทางวิชาการไม่ถือว่าเป็นผลงานวิจัย 

6. บทความทางวิชาการ หมายถึง เอกสารซึ่งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อ่ืน 
ในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หรือเสนอแนวความคิดใหม่  ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการนั้น ๆ ส าหรับบทความ
ทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเป็นความรู้ทั่วไปส าหรับประชาชนนั้น อาจใช้ได้บ้างหากมีคุณค่าทางวิชาการเพียงพอ  
(ในกรณีท่ีเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของผู้อื่น จะต้องมีการอ้างอิงไว้ด้วย) 

 ตัวอย่างบทความทางวิชาการ 
  -  Case Report หมายถึง การรายงานผู้ป่วยที่พบได้ยากหรือแปลก หรือเป็นรายแรก อาจเป็นรายหนึ่ง

หรือมากกว่า รายงานที่ดีต้องประกอบด้วย ประวัติอาการส าคัญท่ีน าผู้ป่วยมาโรงพยาบาล การตรวจร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน มีการอภิปรายเน้นถึงความส าคัญและประโยชน์ในการ
รายงานผู้ป่วย ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เช่น การวินิจฉัยโรคการรักษา การป้องกันหรืออย่างอ่ืนพร้อมทั้งมีการอ้างอิง  
ถึงรายงานที่มีมาแล้วในประเทศหรือต่างประเทศและการสรุป 

  -  Article Review หมายถึง การรวบรวมผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจในปัจจุบันหรือเป็นปัญหาจาก
แหล่งต่าง ๆ มาอยู่ในที่เดียวกันเพ่ือแสดงให้เห็นความเป็นมาและความก้าวหน้า รวมทั้งการวิเคราะห์และการอภิปราย
ผลงานที่รวบรวมมาให้เห็นแนวโน้มของเรื่องราวต่าง ๆ ว่าควรจะเป็นไปในแนวทางใด มีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

  -  บทความฟ้ืนวิชาการ หมายถึง การรวบรวมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมีความก้าวหน้าหรือ
เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการแสดงถึงประวัติความเป็นมาครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดตั้งแต่ต้น หรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
เพ่ือเจาะลึกลงไปในด้านใดด้านหนึ่งในเรื่องนั้น ๆ ที่มีความก้าวหน้าวิวัฒนาการ มีความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการใหม่ ๆ 
ที่ทันสมัยซึ่งจะใช้น ามาสอนได้ และมีการอ้างอิงเอกสารต่าง ๆ เหมาะส าหรับที่จะน าไปใช้ค้นคว้าได ้

 ทั้งนี้ ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 6.1 บทความทางวิชาการต้องพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือกึ่งวิชาการโดยให้ถ่ายส าเนาปก

วารสาร สารบัญ ค าน า พร้อมเนื้อหาเสนอพร้อมกันมาด้วย 
 6.2 บทความทางวิชาการที่เสนอต่อที่ประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ หรืออบรม ให้แนบก าหนดการ

ประชุมวิชาการนั้น ๆ และหรือหลักสูตรในการอบรมเป็นหลักฐานมาด้วย 
 6.3 บทความทางวิชาการที่มีลักษณะเป็นรายงายข่าว จะต้องมีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ตามหลัก

วิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้วจึงจะเสนอได้ 
 6.4 บทความทางวิชาการที่สั้นมาก ก็เสนอขอรับการประเมินได้ ถ้าบทความนั้นเป็นการเสนอผลงาน

ค้นคว้าชิ้นส าคัญ ๆ ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ส่วนที่น ามารายงานเป็นหลักฐาน ทฤษฎีข้อมูล ฯลฯ ที่ต้องเปิดเผยโดยเร็ว 
เพ่ือให้ผู้คนในวงการได้รับทราบและเป็นการป้องกันการท างานซ้ าซ้อน อย่างไรก็ตาม ควรแนบบทความเต็มมาด้วย 
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7. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หมายถึง ผลงานอย่างอ่ืนที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสาร 
ค าสอน ต ารา หนังสือ ผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการโดยปกติหมายถึงสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า 
เช่น เครื่องทุ่นแรง ผลงานด้านศิลปะ ฯลฯ ผลงานทางวิชาการดังกล่าวอาจบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง ฯลฯ ก็ได้ 
นอกจากนี้ ให้รวมถึงงานแปลที่ตัวงานต้นฉบับมีลักษณะเป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ 
หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีความส าคัญและทรงคุณค่า ซึ่งเมื่อได้น ามาแปลแล้ว จะเป็นการสร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาการท่ีเห็นได้ประจักษ์ชัดอีกด้วย 

 ทั้งนี้ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 7.1 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอมานั้นจะต้องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ 

ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงานว่าได้มาตรฐานของต าแหน่ง หรือจะต้องเป็นผลงานที่มีคุณค่าเหมาะสมกับ
ต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน ตามท่ีโรงพยาบาลต ารวจก าหนด 

 7.2 งานแปลที่มีการศึกษาวิเคราะห์ตีความ หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการโดยผู้แปล ให้เสนอเป็นผลงาน
ทางวิชาการลักษณะอ่ืน ส่วนงานแปลจากต้นฉบับเดิมที่ไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ตีความ หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการ
โดยผู้แปล ให้เสนอเป็นผลงานประเภทงานแต่ง เรียบเรียง หรือแปลต าราหรือหนังสือ 

 7.3 ส าหรับคู่มือการเรียนการสอนหรือการบรรยาย แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ที่จะอยู่ในข่ายได้รับการ
พิจารณาเป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนั้น จะต้องมีส่วนที่อธิบายถึงวัตถุประสงค์ขั้นตอน และกระบวนการ
พิจารณาอย่างละเอียดจนบรรลุผลงานที่น าเสนอ ซึ่งแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 7.4 การออกแบบต่าง ๆ ต้องมีค าอธิบายกระบวนการออกแบบ และลักษณะพิเศษของแบบนั้น ๆ ว่ามี
ความแปลกใหม่แตกต่างจากแบบของคนอ่ืนอย่างไร เหตุใดผู้ออกแบบจึงท าเช่นนั้น และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

 ทั้งนี้ ให้โรงพยาบาลต ารวจสามารถก าหนดรายละเอียดการจัดท าผลงานทางวิชาการของแต่ละระดับ
ต าแหน่งเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมแต่จะต้องไม่ขัดกับแนวทางการปฏิบัติที่ ก.ตร. ก าหนด ดังกล่าวข้างต้น 

8. การพิมพ์เผยแพร่ หมายถึง การพิมพ์ที่ผู้จัดท าผลงานทางวิชาการเป็นผู้จัดพิมพ์เองหรือการพิมพ์จาก 
โรงพิมพ์ก็ได้ แต่ต้องมีลักษณะตามเกณฑ์ท่ี ก.ตร. ก าหนด ดังนี้  

 8.1 ถ้าเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยาย เอกสารค าสอน หรือต ารา จะตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม
จากโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มก็ได้ ส าหรับหนังสือต้องได้รับการพิมพ์เป็นรูปเล่มจากโรงพิมพ์หรือ
ส านักพิมพ์ โดยต าราและหนังสือต้องได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนและได้รับการเผยแพร่มาแล้ว จึงจะถือว่าต ารา
หรือหนังสือนั้นได้เผยแพร่อย่างกว้างขวางในวงวิชาการแล้วสามารถน ามาเสนอขอรับการประเมินได้ 

 8.2 ถ้าเป็นผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ จะต้องพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในสาขา
วิชาชีพที่เผยแพร่โดยสม่ าเสมอ หรือในหนังสือรวมบทความทางวิชาการซึ่งได้น าเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาก็ได้ แต่ต้อง
แนบรายงานการประชุมทางวิชาการที่มีเนื้อเรื่องสมบูรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย การแจกจ่ายไปยังห้องสมุดต่าง ๆ 
ยังไม่ถือว่าเป็นการพิมพ์เผยแพร่ที่สมบูรณ์ 

  (1) ส าหรับผลงานวิจัยที่ยาวมาก ก็อาจจะพิมพ์เผยแพร่โดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
หรือวงวิชาชีพที่เชื่อถือได้ในสาขานั้น ๆ หากไม่สามารถพิมพ์เผยแพร่ได้ทั้งฉบับก็ให้พิมพ์ในรูปของรายงานฉบับย่อที่มี
สาระส าคัญครบถ้วน (ไม่ใช่บทคัดย่อ) ลงในวารสารหรือรายงานการประชุมทางวิชาการที่เชื่อถือได้ หรือเป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพสาขานั้น  
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  (2) ถ้าเป็นผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ก าลังอยู่ระหว่างการรอพิมพ์เผยแพร่จะต้องมี
หนังสือจากบรรณาธิการวารสารนั้น ๆ รับรองว่าจะลงตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อใดในวารสารฉบับใด แต่โรงพยาบาลต ารวจ 
จะด าเนินการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามขั้นตอนได้ก็ต่อเมื่อผลงานวิจัยหรือบทความนั้น ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่แล้ว 

  (3) การน าผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการมากกว่า  
1 แห่ง ถือว่าเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ าซ้อนกัน และให้เสนอผลงานดังกล่าวเพ่ือใช้ในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่ขอได้เพียงฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้น 

  (4) การพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อนุโลมให้รวมถึงการเผยแพร่ในจดหมายข่าวและ  
จุลสารของกองบัญชาการ ในสังกัดสถาบันการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ 
โรงพยาบาลต ารวจ และในวารสารที่เกี่ยวกับงานต ารวจด้วย 

 8.3 การพิมพ์เผยแพร่นั้น ให้รวมถึงการเผยแพร่ในรูปไมโครฟิล์ม วีดีโอเทป คอมพิวเตอร์ดิส ก์ หรือ
รูปแบบอื่น ๆ ที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนดด้วย 

  อนึ่ง ผลงานทางวิชาการที่ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผู้ขอรับการประเมินด าเนินการจัดท าผลงาน
ดังกล่าว จ านวน 4 ชุด และให้แจกจ่ายไปยังห้องสมุดในหน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 2 ชุด และ
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 2 ชุด 

  ทั้งนี้ ให้โรงพยาบาลต ารวจ ก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิมพ์เผยแพร่เป็นการ
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องไม่ขัดกับแนวทางการปฏิบัติที่ ก.ตร. ก าหนด ดังกล่าวข้างต้น 

9. หลักฐานรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนังสือที่ใช้เป็นหลักฐานแสดงปริมาณงาน
หรือสัดส่วนของผลงานทางวิชาการที่ผู้ร่วมจัดท าแต่ละคนมีส่วนร่วมในการจัดท าผลงานทางวิชาการเนื่องจากผลงาน
ทางวิชาการนั้นมิได้ระบุปริมาณงานหรือสัดส่วนของผลงานที่ผู้ร่วมจัดท าแต่ละคนมีส่วนร่วมไว้อย่างชัดเจน  

 ทั้งนี้ ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 9.1 ผู้ขอรับการประเมินต้องส่งหลักฐานรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการที่ลงนามโดยผู้ร่วม

จัดท าทุกคน แต่ถ้าเป็นผลงานทางวิชาการของทางราชการให้หัวหน้าหน่วยงาน ประธานคณะกรรมการ ประธาน
คณะอนุกรรมการหรือหัวหน้าคณะท างาน ลงนามรับรองปริมาณงานที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานแต่ละคน 

 9.2 กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งหลักฐานรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หรือกรณีที่  
ไม่สามารถระบุปริมาณงานหรือสัดส่วนของผลงานทางวิชาการท่ีผู้ร่วมจัดท าแต่ละคนมีส่วนร่วมในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการได้ ให้ถือว่าผู้จัดท าผลงานทางวิชาการทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการดังกล่าวเท่ากัน 

 9.3 กรณีมีหลักฐานรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการชิ้นเดียวกันอยู่หลายฉบับ แต่ระบุปริมาณ
งานหรือสัดส่วนของผลงานทางวิชาการที่ผู้ร่วมจัดท าแต่ละคน มีส่วนร่วมในการจัดท าผลงานทางวิชาการนั้นแตกต่างกัน 
ให้ใช้หลักฐานรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการฉบับแรกที่โรงพยาบาลต ารวจมีค าสั่งรับเรื่อง  
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แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ 

 1. การประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยายหรือเอกสารค าสอน ควรพิจารณาหัวข้อที่ส าคัญ  
7 ประการคือ รูปแบบ ความเหมาะสมของการใช้ภาษา ความถูกต้องของเนื้อหา ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ล าดับของ
เนื้อหา ความชัดเจนในการอธิบาย และปริมาณงานที่จัดท า 
 2. การประเมินต าราหรือหนังสือ ควรพิจารณาหัวข้อที่ส าคัญ 7 ประการ คือ รูปแบบ ความเหมาะสมของการใช้
ภาษา ความถูกต้องของเนื้อหา ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ล าดับของเนื้อหา ความชัดเจนในการอธิบาย และปริมาณงานที่จัดท า 
 3. การประเมินผลงานวิจัย ควรพิจารณาหัวข้อที่ส าคัญ 8 ประการ คือ รูปแบบ ความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเสริมสร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาการ ประโยชน์ของงานวิจัย และปริมาณงานที่จัดท า 
 4. การประเมินบทความทางวิชาการ ควรพิจารณาหัวข้อที่ส าคัญ 8 ประการ คือ รูปแบบ ความเหมาะสมของ
การใช้ภาษา ความถูกต้องของเนื้อหา ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความเหมาะสมของการน าเสนอ ล าดับของเนื้อหา 
ความชัดเจนในการอธิบาย และปริมาณงานที่จัดท า 
 5. การประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ควรพิจารณาประเด็นที่ส าคัญ 7 ประการ คือ รูปแบบ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความใหม่ของผลงาน การใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประโยชน์ใช้สอย การเผยแพร่
หรือน าไปใช้จนเป็นที่ยอมรับ และปริมาณและคุณภาพของงานที่จัดท า 
 รายละเอียดค าแนะน าหัวข้อที่ควรประเมินผลงานทางวิชาการ ปรากฏตามเอกสารที่แนบ ดังต่อไปนี้ 
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ค าแนะน าหัวข้อที่ควรประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยาย 

 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ยึดถือตามความหมายที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด คือ เอกสาร
ประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอนหรือการบรรยายให้แก่ข้าราชการต ารวจ หรือ
หน่วยงานอืน่ หรือสถาบันอื่นใด มีลักษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการ
สอน หัวข้อค าบรรยายที่มีรายละเอียดพอสมควร และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความ
หรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อ เอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ แถบเสียง หรือภาพเลื่อน ฯลฯ เป็นต้น 
 2. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ภาษาเขียนที่ชัดเจน ถูกหลักภาษา ตรงความหมาย การใช้
ตัวสะกดการันต์ ค าสุภาพ ศัพท์บัญญัติ และศัพท์ที่นิยมใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและตรงกันโดยตลอด ข้อความ
อ่านเข้าใจงา่ย กระชับและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
 3. ความถูกต้องของเนื้อหา หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเนื้อหาวิชา แนวคิด ทฤษฎี นิยาม สูตร 
สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั้น ๆ 
 4. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทันสมัยของเนื้อหา ความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ 
 5. ล าดับของเนื้อหา หมายถึง การจัดท าเนื้อหาและด าเนินเรื่องอย่างมีข้ันตอน ไม่วกวน สับสนและซ้ าซ้อน การ
เรียบเรียงเรื่องราวแต่ละตอนมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด 
 6. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
 7. ปริมาณงานที่จัดท า หมายถึง ปริมาณงานด้านเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนที่ผู้ขอรับการประเมิน  
ได้จัดท าขึ้นเอง 
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ค าแนะน าหัวข้อที่ควรประเมินเอกสารค าสอน 

 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ยึดถือตามความหมายที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด คือ เอกสาร
ค าสอน หมายถึง เอกสารค าบรรยายหรืออุปกรณ์ท่ีใช้สอนหรือบรรยายให้แก่ข้าราชการต ารวจ หรือหน่วยงานอ่ืน หรือ
สถาบันอื่นใด ถ้าเป็นเอกสารจะพิมพ์เป็นโรเนียวก็ได้ แต่ต้องท าเป็นรูปเล่ม 
 2. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ภาษาเขียนที่ชัดเจน ถูกหลักภาษา ตรงความหมาย การใช้
ตัวสะกดการันต์ ค าสุภาพ ศัพท์บัญญัติ และศัพท์ที่นิยมใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและตรงกันโดยตลอด ข้อความ
อ่านเข้าใจง่าย กระชับและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
 3. ความถูกต้องของเนื้อหา หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเนื้อหาวิชา แนวคิด ทฤษฎี นิยาม สูตร 
สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั้น ๆ 
 4. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทันสมัยของเนื้อหา ความสอดคล้องกับ
สถานการณป์ัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ 
 5. ล าดับของเนื้อหา หมายถึง การจัดท าเนื้อหาและด าเนินเรื่องอย่างมีข้ันตอน ไม่วกวน สับสนและซ้ าซ้อน การ
เรียบเรียงเรื่องราวแต่ละตอนมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด 
 6. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
 7. ปริมาณงานที่จัดท า หมายถึง ปริมาณงานด้านเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนที่ผู้ขอรับการประเมิน 
ได้จัดท าขึ้นเอง  
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ค าแนะน าหัวข้อที่ควรประเมินต ารา 

 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ยึดถือตามความหมายที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด คือ ต ารา 
หมายถึง เอกสารที่ใช้ในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ ที่ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบ เช่น ประกอบด้วย ค าน า 
สารบัญ เนื้อหา สรุป และการอ้างอิงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทันสมัย โดยจะต้องมีเนื้อหาสาระอย่างละเอียด ครอบคลุมวิชา
หรือส่วนของวิชาที่ตนเชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ ใช้ เป็นหลักในการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และต้องจัดท าเป็นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย และมีการเผยแพร่แล้ว 
 2. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ภาษาเขียนที่ชัดเจน ถูกหลักภาษา ตรงความหมาย การใช้
ตัวสะกดการันต์ ค าสุภาพ ศัพท์บัญญัติ และศัพท์ที่นิยมใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและตรงกันโดยตลอด ข้อความ
อ่านเข้าใจง่าย กระชับและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
 3. ความถูกต้องของเนื้อหา หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเนื้อหาวิชา แนวคิด ทฤษฎี นิยาม สูตร 
สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั้น ๆ 
 4. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา หมายถึง ความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสูตรและความทันสมัยของเนื้อหา ความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ พร้อมด้วยข้อมูลประสบการณ์และข้อวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนมีการเขียนเอกสารอ้างอิง บรรณานุกรมที่ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ และถูก
ระเบียบวิธี 
 5. ล าดับของเนื้อหา หมายถึง การจัดท าเนื้อหาและด าเนินเรื่องอย่างมีข้ันตอน ไม่วกวน สับสนและซ้ าซ้อน การ
เรียบเรียงเรื่องราวแต่ละตอนมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด 
 6. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
 7. ปริมาณงานที่จัดท า หมายถึง ปริมาณงานด้านเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนที่ผู้ขอรับการประเมิน 
ได้จัดท าขึ้นเอง  
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ค าแนะน าหัวข้อที่ควรประเมินหนังสือ 

 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ยึดถือตามความหมายที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด คือ หนังสือ 
หมายถึง เอกสารทางวิชาการหรือกึ่งวิชาการ ที่ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบ เข้าปก เย็บเล่มเรียบร้อย มีสารบัญ 
แบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาอย่างชัดเจน ใช้อักษรตัวพิมพ์ และมีการเผยแพร่แล้ว 
 2. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ภาษาเขียนที่ชัดเจน ถูกหลักภาษา ตรงความหมาย การใช้
ตัวสะกดการันต์ ค าสุภาพ ศัพท์บัญญัติ และศัพท์ที่นิยมใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและตรงกันโดยตลอด ข้อความ
อ่านเข้าใจง่าย กระชับและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
 3. ความถูกต้องของเนื้อหา หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเนื้อหาวิชา แนวคิด ทฤษฎี นิยาม สูตร 
สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั้น ๆ 
 4. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทันสมัยของเนื้อหา ความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ พร้อมด้วยข้อมูลประสบการณ์และข้อวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนมีการเขียนเอกสารอ้างอิง บรรณานุกรมที่ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ และถูกระเบียบวิธี 
 5. ล าดับของเนื้อหา หมายถึง การจัดท าเนื้อหาและด าเนินเรื่องอย่างมีข้ันตอน ไม่วกวน สับสนและซ้ าซ้อน การ
เรียบเรียงเรื่องราวแต่ละตอนมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด 
 6. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
 7. ปริมาณงานที่จัดท า หมายถึง ปริมาณงานด้านเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนที่ผู้ขอรับการประเมิน 
ได้จัดท าขึ้นเอง  
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ค าแนะน าหัวข้อที่ควรประเมินงานวิจัย 

 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ยึดถือตามความหมายที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด คือ งานวิจัย 
หมายถึง ผลงานค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายอย่างแน่นอน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือหลักการบางอย่าง  
ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการน าวิชาการนั้นมาประยุกต์ มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการ
วิจัยตามหลักวิชาการ และมีการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว 
 2. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา หมายถึง การด าเนินการตามกระบวนการวิจัยอย่างถูกต้อง เช่น การเสนอ
ที่มาและความส าคัญของปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้  
ในการวิจัย การก าหนดประชากรเป้าหมายและการเลือกตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 
 3. การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย หมายถึง ความสามารถของผู้วิจัยในการสรุป วิเคราะห์ วิจารณ์ และ
อธิบายผลการวิจัยให้เป็นที่เข้าใจได้เป็นอย่างดี 
 4. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย หมายถึง ความเหมาะสมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในแหล่งหรือ
วารสารวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพสาขานั้น ๆ  
 5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง งานวิจัยที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการเสนอแนวคิด การวิเคราะห์ 
วิจารณ์ การเปรียบเทียบที่แสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ในด้านนั้น ๆ 
 6. การเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ หมายถึง ผลงานวิจัยดังกล่าวมีลักษณะเป็นการค้นพบองค์ความรู้
ใหม่ หรือมีส่วนส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาการนั้น ๆ  
 7. ประโยชน์ของงานวิจัย หมายถึง ประโยชน์ของผลการวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 8. ปริมาณงานที่จัดท า หมายถึง ปริมาณงานด้านเนื้อหาของงานวิจัย ที่ผู้ขอรับการประเมินได้จัดท าขึ้นเองหรือ
สัดส่วนที่มีส่วนร่วมในการท าวิจัยนั้น  
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ค าแนะน าหัวข้อที่ควรประเมินบทความทางวิชาการ 

 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ยึดถือตามความหมายทีโ่รงพยาบาลต ารวจก าหนด คือ บทความ
ทางวิชาการ หมายถึง เอกสารซึ่งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อ่ืนในลักษณะที่เป็นการ
วิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการนั้น ๆ และมีการพิมพ์เผยแพร่แล้ว ส าหรับ
บทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเป็นความรู้ทั่วไปส าหรับประชาชนนั้นอาจได้ใช้บ้างหากมีคุณค่าทางวิชาการ
เพียงพอและมีการพิมพ์เผยแพร่แล้ว 
 2. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ภาษาเขียนที่ชัดเจน ถูกหลักภาษาตรงความหมาย การใช้
ตัวสะกดการันต์ ค าสุภาพ ศัพท์บัญญัติ และศัพท์ที่นิยมใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและตรงกันโดยตลอด ข้อความ
อ่านเข้าใจง่าย กระชับและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
 3. ความถูกต้องของเนื้อหา หมายถึง หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเนื้อหาวิชา แนวคิด ทฤษฎี 
นิยาม สูตร สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั้น ๆ 
 4. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทันสมัยของเนื้อหา ความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ 
 5. ความเหมาะสมของการน าเสนอ หมายถึง ความเหมาะสมของการเขียนค าน า แนวคิด การวิจารณ์ 
ข้อเสนอแนะ บทสรุปที่รัดกุม การเขียนเอกสารอ้างอิง บรรณานุกรม อย่างสม่ าเสมอและทันสมัย ฯลฯ 
 6. ล าดับของเนื้อหา หมายถึง การจัดท าเนื้อหาและด าเนินเรื่องอย่างมีข้ันตอน ไม่วกวน สับสนและซ้ าซ้อน การ
เรียบเรียงเรื่องราวแต่ละตอนมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด 
 7. ความชัดเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสื่อความหมายต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
 8. ปริมาณงานที่จัดท า หมายถึง ปริมาณงานด้านเนื้อหาของบทความทางวิชาการ ที่ผู้ขอรับการประเมิน 
ได้จัดท าขึ้นเอง  
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ค าแนะน าหัวข้อที่ควรประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ยึดถือตามความหมายที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด คือ ผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หมายถึง ผลงานอย่างอ่ืนที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต ารา หนังสือ 
ผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า เช่น เครื่องทุ่นแรง 
ผลงานด้านศิลปะ ฯลฯ ผลงานทางวิชาการดังกล่าวอาจบันทึกเป็นภาพยนตร์หรือแถบเสียง ฯลฯ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึง
งานแปลที่ตัวงานต้นฉบับมีลักษณะเป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขา
อ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่า ซึ่งเมื่อได้น ามาแปลแล้ว จะเป็นการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที่เห็น
ได้ประจักษ์ชัดอีกด้วย 
 2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แบบที่ไม่มีการคิดค้นมาก่อน หรือเป็นความคิด
แยบคายเพ่ือดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่ให้มีลักษณะและการใช้งานที่ดีกว่า ถูกกว่า หรือใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเดิม 
 3. ความใหม่ของผลงาน หมายถึง เอกลักษณ์พิเศษของผลงานที่เป็นของใหม่หรือวิธีใหม่ที่น ามาใช้ได้ดีกว่าเก่า
หรือวิธีเก่า 
 4. การใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการที่ผู้ผลิตหรือประดิษฐ์
คิดค้นต้องมีและน ามาใช้ในการคิดค้นผลงานนั้นขึ้นมา 
 5. ประโยชน์ใช้สอย หมายถึง ประโยชน์ที่สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและหรือประยุกต์ใช้  
ในการปฏิบัติได้ และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 6. การเผยแพร่หรือน าไปใช้จนเป็นที่ยอมรับ หมายถึง การน าผลงานไปเผยแพร่ และหรือ ไปประยุกต์ใช้โดย
ผู้อื่น และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
 7. ปริมาณและคุณภาพของงานที่จัดท า หมายถึง ความยุ่งยาก ความพยายาม และปริมาณงานที่ผู้ขอรับการ
ประเมิน ได้ทุ่มเท คิดค้น หรือจัดท าผลงานขึ้นเอง 
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การก าหนดระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ของผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ สบ 4 

 1. การก าหนดระดับคุณภาพของต ารา ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ให้พิจารณาลักษณะของ
ผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ต ารา เป็นต าราที่มีรูปแบบ ที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัยและมีความลึกซึ้งทั้งในด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ การใช้ภาษาถูกต้องเป็นต าราที่ให้ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเดียวกัน และมีการน าไปอ้างอิงอย่างแพร่หลาย สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจหรือ
สถาบันอุดมศึกษาได้ 
  1.2 ผลงานวิจัย เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความถูกต้องเหมาะสมด้านเทคนิค วิธีการและการวิเคราะห์ เป็นผลงานวิจัย  
ที่ไม่ซ้ ากันกับเรื่องที่ท ามาแล้วและมีลักษณะเป็นงานริเริ่มบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่งท าให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ
ในระดับสูงหรือผลงานวิจัยนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายในระดับประเทศ และได้รับ
การตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มท่ี 1   
  1.3 ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ เป็นผลงานที่มีลักษณะที่โรงพยาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดเคยท ามาก่อนหรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้ว
มาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัยซึ่งต้องใช้ความรู้ และความสามารถทางวิชาการระดับสูงมาก และ
ผลงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าอย่างมากแก่สังคมหรือมนุษยชาติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
ตลอดจนมีผู้น าผลงานดังกล่าวไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในระดับประเทศ 
 2. การก าหนดระดับคุณภาพของผลงานแปล ที่มีการศึกษาวิเคราะห์ตีความหรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการโดย  
ผู้แปล ซึ่งถือเป็นผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนนั้น ให้พิจารณาลักษณะของตัวงานต้นฉบับ และลักษณะของงานแปล  
ที่เสนอขอรับการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ลักษณะของตัวงานต้นฉบับ เป็นงานวรรณกรรมหรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์หรือ
วิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อได้น ามาแปลแล้ว จะเป็นการสร้าง
ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเห็นได้ประจักษ์ชัด 
  2.2 ลักษณะของงานแปล เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นอีกภาษาต่างประเทศหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ 
ในตัวบท แบบแผนทางความคิดและหรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี 
มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวเองในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย มีการให้อรรถาธิบาย
เชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสม  
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การก าหนดระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ของผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ สบ 5 

 1. การก าหนดระดับคุณภาพของต ารา ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ให้พิจารณาลักษณะของ
ผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ต ารา เป็นต าราที่มีรูปแบบที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัยและมีความลึกซึ้งทั้งในด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ การใช้ภาษาถูกต้องเป็นต าราที่ให้ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเดียวกัน และมีการน าไปอ้างอิงอย่างแพร่หลาย สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจหรือ
สถาบันอุดมศึกษาได้ 
  1.2 ผลงานวิจัย เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความถูกต้องเหมาะสมด้านเทคนิค วิธีการและการวิเคราะห์ เป็นผลงานวิจัย  
ที่ไม่ซ้ ากันกับเรื่องที่ท ามาแล้วและมีลักษณะเป็นงานริเริ่มบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่งท าให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ
ในระดับสูงหรือผลงานวิจัยนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายในระดับประเทศ และได้รับ
การตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มท่ี 1   
  1.3 ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ เป็นผลงานที่มีลักษณะที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดเคยท ามาก่อนหรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้ว
มาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัยซึ่งต้องใช้ความรู้ และความสามารถทางวิชาการระดับสูงมาก และ
ผลงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าอย่างมากแก่สังคมหรือมนุษยชาติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
ตลอดจนมีผู้น าผลงานดังกล่าวไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในระดับประเทศ 
 2. การก าหนดระดับคุณภาพของผลงานแปล ที่มีการศึกษาวิเคราะห์ตีความหรืออรรถาธิบายเชิงวิชาก ารโดย 
ผู้แปล ซึ่งถือเป็นผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนนั้น ให้พิจารณาลักษณะของตัวงานต้นฉบับ และลักษณะของงานแปล  
ที่เสนอขอรับการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ลักษณะของตัวงานต้นฉบับ เป็นงานวรรณกรรมหรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์หรือ
วิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อได้น ามาแปลแล้ว จะเป็นการสร้าง
ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเห็นได้ประจักษ์ชัด 
  2.2 ลักษณะของงานแปล เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทย  
เป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นอีกภาษาต่างประเทศหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ
ในตัวบท แบบแผนทางความคิดและหรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมาย  
ในระดับสูง มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียด ในลักษณะที่เทียบได้กับ
งานวิจัย มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมในระดับมหภาค รวมทั้งให้ข้อสรุปในด้านของ
วิธีการแปล และหรือทฤษฎีการแปล  
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การก าหนดระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ของผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ สบ 6 

 1. การก าหนดระดับคุณภาพของต ารา ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ให้พิจารณาลักษณะของ
ผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ต ารา เป็นต าราที่มีรูปแบบที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัยและมีความลึกซึ้งทั้งในด้านทฤษฎี และ
ปฏิบัติ การใช้ภาษาถูกต้องเป็นต าราที่ให้ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเดียวกัน และมีการน าไปอ้างอิงอย่างแพร่หลาย สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านั กงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจหรือ
สถาบันอุดมศึกษาได้ 
  1.2 ผลงานวิจัย เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบที่ โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความถูกต้องเหมาะสมด้านเทคนิค วิธีการและการวิเคราะห์ เป็นผลงานวิจัย  
ที่ไม่ซ้ ากันกับเรื่องที่ท ามาแล้วและมีลักษณะเป็นงานริเริ่มบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่งท าให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ
ในระดับสูงหรือผลงานวิจัยนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายในระดับประเทศ และได้รับ
การตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มท่ี 1   
  1.3 ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ เป็นผลงานที่มีลักษณะที่ โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดเคยท ามาก่อนหรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้ว
มาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัยซึ่งต้องใช้ความรู้ และความสามารถทางวิชาการระดับสูงมาก และ
ผลงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าอย่างมากแก่สังคมหรือมนุษยชาติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
ตลอดจนมีผู้น าผลงานดังกล่าวไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในระดับประเทศ 
 2. การก าหนดระดับคุณภาพของผลงานแปล ที่มีการศึกษาวิเคราะห์ตีความหรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการโดย  
ผู้แปล ซึ่งถือเป็นผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนนั้น ให้พิจารณาลักษณะของตัวงานต้นฉบับ และลักษณะของงานแปล 
ที่เสนอขอรับการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ลักษณะของตัวงานต้นฉบับ เป็นงานวรรณกรรมหรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์หรือ
วิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อได้น ามาแปลแล้ว จะเป็นการสร้ าง
ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเห็นได้ประจักษ์ชัด 
  2.2 ลักษณะของงานแปล เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทย  
เป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นอีกภาษาต่างประเทศหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ
อันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทางความคิดและหรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมาย 
ในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้ง ในลักษณะที่เทียบ
ได้กับงานวิจัยของผู้เป็นเอตทัคคะ มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมในระดับมหภาคและ
จุลภาค รวมทั้งให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปล และทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการ  
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การก าหนดระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ของผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ สบ 7 

 1. การก าหนดระดับคุณภาพของต ารา ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ให้พิจารณาลักษณะของ
ผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ต ารา เป็นต าราที่มีรูปแบบที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีความลึกซึ้งทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
การใช้ภาษาถูกต้องเป็นต าราที่ให้ความรู้ใหม่ มีการเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น
ประโยชน์ทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับของผู้ ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเดียวกัน มีการสอดแทรก
ความคิดริเริ่มและประสบการณ์ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สามารถ
น าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจหรือสถาบันอุดมศึกษาได้ 
  1.2 ผลงานวิจัย เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบที่ โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความถูกต้องเหมาะสมด้านเทคนิค วิธีการการวิเคราะห์และการน าเสนอผล
อย่างมีระบบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลายในระดับประเทศ เป็น
ผลงานวิจัยที่ไม่ซ้ ากันกับเรื่องที่ท ามาแล้ว เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ และเป็นประโยชน์อย่างดีต่อทางราชการ หรือ
ประชาชน หรือต่อประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพในระดับสูงมากอย่างเห็นได้ชัด และลงพิมพ์เผยแพร่ 
ในจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ (จพสท.)  
  1.3 ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ เป็นผลงานที่มีลักษณะที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดเคยท ามาก่อนหรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้ว
มาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัยซึ่งต้องใช้ความรู้ และความสามารถทางวิชาการระดับสูงมากเป็นพิเศษ 
และผลงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างดีและมีคุณค่าอย่างมากแก่สังคมหรือมนุษยชาติในด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้านในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ในสาขาวิชาที่เสนอ หรือเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ตลอดจนมีผู้น า
ผลงานดังกล่าวไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในระดับประเทศ 
 2. การก าหนดระดับคุณภาพของผลงานแปล ที่มีการศึกษาวิเคราะห์ตีความหรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการโดย  
ผู้แปล ซึ่งถือเป็นผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนนั้น ให้พิจารณาลักษณะของตัวงานต้นฉบับ และลักษณะของงานแปล 
ที่เสนอขอรับการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ลักษณะของตัวงานต้นฉบับ เป็นงานวรรณกรรมหรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์หรือ
วิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อได้น ามาแปลแล้ว จะเป็นการสร้าง
ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเห็นได้ประจักษ์ชัด 
  2.2 ลักษณะของงานแปล เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นอีกภาษาต่างประเทศหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ  
อันลึกซ้ึงในตัวบทแบบแผนทางความคิด และ/หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมาย
ในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์ และตีความทั้งตัวบท และบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้ง ในลักษณะ  
ที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้เป็นเอตทัคคะ มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมในระดับ  
มหภาคและจุลภาค รวมทั้งให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปล และทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทาง
วิชาการโดยเป็นงานแปลที่มาจากต้นฉบับที่มีความส าคัญ ในระดับท่ีมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ  
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การก าหนดระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ของผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ สบ 8 

 1. การก าหนดระดับคุณภาพของต ารา ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ให้พิจารณาลักษณะของ
ผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ต ารา เป็นต าราที่มีรูปแบบ ที่โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีความลึกซึ้งทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
การใช้ภาษาถูกต้องเป็นต าราที่ให้ความรู้ใหม่ มีการเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น
ประโยชน์ทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับของผู้ ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเดียวกัน มีลักษณะเป็นงาน
บุกเบิกทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจหรือสถาบันอุดมศึกษาได้ 
  1.2 ผลงานวิจัย เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบที่ โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความถูกต้องเหมาะสมด้านเทคนิค วิธีการ การวิเคราะห์และการน าเสนอผล
อย่างมีระบบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ เป็น
ผลงานวิจัยที่ไม่ซ้ ากันกับเรื่องที่ท ามาแล้ว เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ และเป็นประโยชน์อย่างดีเยี่ยมต่อทางราชการ 
หรือประชาชน หรือต่อประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพในระดับสูงเป็นพิเศษอย่างเห็นได้ชัด และลงพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับนานาชาติที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ยอมรับ  
  1.3 ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ เป็นผลงานที่มีลักษณะที่ โรงพยาบาลต ารวจก าหนด ตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดเคยท ามาก่อนหรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่
แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัยซึ่งต้องใช้ความรู้ และความสามารถทางวิชาการระดับสูงมากเป็น
พิเศษ และผลงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างดีเยี่ยมและมีคุณค่าอย่างมากแก่สังคมหรือมนุษยชาติในด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอ่ืน  
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่เสนอ หรือเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ 
ตลอดจนมีผู้น าผลงานดังกล่าวไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในระดับนานาชาติ 
 2. การก าหนดระดับคุณภาพของผลงานแปล ที่มีการศึกษาวิเคราะห์ตีความหรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการโดย  
ผู้แปล ซึ่งถือเป็นผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนนั้น ให้พิจารณาลักษณะของตัวงานต้นฉบับ และลักษณะของงานแปล 
ที่เสนอขอรับการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ลักษณะของตัวงานต้นฉบับ เป็นงานวรรณกรรมหรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์หรือวิทยาการ
สาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อได้น ามาแปลแล้ว จะเป็นการสร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาการท่ีเห็นได้ประจักษ์ชัด 
  2.2 ลักษณะของงานแปลเป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นอีกภาษาต่างประเทศหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอัน
ลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทางความคิด และ/หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายใน
ระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์ และตีความทั้งตัวบท และบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้ง ในลักษณะที่เทียบ
ได้กับงานวิจัยของผู้เป็นเอตทัคคะ มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมในระดับมหภาคและ
จุลภาค รวมทั้งให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปล และทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการโดยเป็น
งานแปลที่มาจากต้นฉบับที่มีความส าคัญ ในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ เป็นงานที่แปลอยู่ใน
ระดับท่ีพึงยึดถือเป็นแบบฉบับได ้  
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