
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินบุคคล 
เพื�อแต่งตั�งใหด้ํารงตําแหน่ง นกัรงัสีการแพทย ์(สบ 1) - (สบ 5) 

1. ความหมาย ลกัษณะของตําแหน่ง และลกัษณะหนา้ที�ความรบัผดิชอบ 
 1.1 ความหมาย 

   ตาํแหน่งสาํหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะนักรังสกีารแพทย์ หมายถึง ตาํแหน่งซึ$ง
จาํเป็นต้องปฏบัิติโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญงาน ในงานวิชาชีพเฉพาะด้านรังสี
การแพทย์ 

 1.2 ลักษณะของตาํแหน่ง 
   ตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นตาํแหน่งที$มีลักษณะงานที$ต้องปฏบัิติงานที$เป็น
ลักษณะวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั7งหมดในความรับผดิชอบของตาํแหน่งนั7น ๆ 
ดังนี7 
   1.2.1 เป็นตาํแหน่งที$สามารถปรับเพิ$ม – ลดได้ในตัวเอง (ตาํแหน่งควบ) ระดับ 
(สบ 1) - (สบ 5) เทยีบ รองสารวัตร – รองผู้บังคับการ 
   1.2.2 เป็นตาํแหน่งที$ต้องปฏบัิติงานโดยผู้สาํเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาที$ไม่
อาจมอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื$นปฏบัิติงานแทนได้ 
   1.2.3 เป็นตาํแหน่งที$มีลักษณะงานวิชาชีพที$มีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างเหน็ได้ชัด โดยมีองค์กรตามกฎหมายทาํหน้าที$ตรวจสอบกลั$นกรองและรับรอง
การประกอบวิชาชีพรวมทั7งลงโทษผู้กระทาํผดิกฎหมายเกี$ยวกบัการประกอบวิชาชีพดังกล่าว 
    1.3 ลักษณะหน้าที$ความรับผดิชอบ 
        ลักษณะหน้าที$ความรับผิดชอบของตาํแหน่งสาํหรับผู้ปฏบัิติที$มีประสบการณ์ (ตาํแหน่ง
ประเภททั$วไป) ตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตาํแหน่งประเภทเชี$ยวชาญเฉพาะของสายงาน
ในสาขารังสกีารแพทย์ เป็นตาํแหน่งที$มีหน้าที$ความรับผิดชอบ และลักษณะการปฏบัิติงานเป็น
การให้การบริการ การตรวจทางด้านรังสีวิทยา งานด้านการบริหารและงานด้านวิชาการ ซึ$ง
ประกอบด้วย การให้การบริการตรวจทางด้านรังสีวิทยาทั$วไป การตรวจทางรังสีวิทยาด้วยวิธี
พิเศษ การป้องกันอันตรายจากรังสี การจัดระบบบริการทางด้านรังสีวิทยา การศึกษาวิเคราะห์
คิดค้นกลวิธีเพื$อพัฒนางานทางด้านรังสีการแพทย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน การส่งเสริม
พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านรังสีการแพทย์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรที$มาฝึก
ปฏบัิติงานทางด้านรังสกีารแพทย์ รวมทั7งการวางแผน และการปฏบัิติหน้าที$อื$นที$เกี$ยวข้อง 

เพื$อประโยชน์ในการกาํหนดระดับความยากง่ายและสอดคล้องกับลักษณะงานที$ต้อง
ปฏิบัติในแต่ละส่วนราชการจึงจาํแนกลักษณะงานที$ปฏิบัติของสายงานในสาขารังสีการแพทย์
ออกเป็น 3  ลักษณะ คือ 
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ลักษณะที$ 1 งานด้านบริการ 
งานด้านบริการ หมายถึง การให้บริการ การตรวจทางรังสวิีทยาทั$วไป  และการตรวจ

พิเศษแก่ประชาชน ข้าราชการตาํรวจและครอบครัว ซึ$งมีลักษณะงาน ดังนี7  
  1.1  การตรวจทางรังสวิีทยาทั$วไป 
        เป็นงานเกี$ยวกบัการใช้กรรมวิธีต่างๆ ในการถ่ายและบันทกึภาพส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายของผู้ป่วยด้วยเครื$องเอกซเรย์ รวมทั7งการจัดท่าผู้ป่วยและการควบคุมเครื$องเอกซเรย์
ในการให้ปริมาณรังสเีพื$อให้ได้ภาพเอกซเรย์ที$มีคุณภาพ 

  1.2  การตรวจทางรังสวิีทยาแก่ผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน 
       เป็นงานให้บริการ การตรวจทางรังสีวิทยา ทั$วไป รวมทั7งการตรวจพิเศษแก่

ผู้ป่วยที$มารับการตรวจที$ห้องตรวจโรคฉุกเฉินทั7งในเวลาและนอกเวลาราชการตลอด 24 ชั$วโมง 
  1.3  การตรวจทางรังสวิีทยาตามหอผู้ป่วย 
        เป็นงานให้บริการ การตรวจทางรังสีวิทยา ด้วยเครื$องเอกซเรย์เคลื$อนที$แก่

ผู้ป่วยหนักตามตึกต่างๆ ที$ไม่สามารถเคลื$อนย้ายจากตึกได้และผู้ป่วยขณะทาํการผ่าตัดอยู่ 
  1.4  การตรวจทางรังสวิีทยาด้วยวิธพิีเศษ 

                  เป็นงานให้บริการ การตรวจทางรังสวิีทยาแก่ผู้ป่วยด้วยวิธพิีเศษ ดังนี7  
        1.4.1  การตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื$องเอกซเรย์ ฟลูออโรสโคป 
        1.4.2  การฉีดสารทบึรังสเีพื$อตรวจการทาํงานของไต 
        1.4.3  การตรวจระบบหลอดเลือดด้วยเครื$องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล 

                 1.4.4  การตรวจอวัยวะด้วยเครื$องเสยีงความถี$สงู 
                 1.4.5  การตรวจเอกซเรย์เต้านม 

  1.5 งานป้องกนัอนัตรายจากรังส ี
        เป็นงานที$เกี$ยวกบัการป้องกนั และให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่บุคลากรทางการแพทย์ 

ผู้ป่วย รวมทั7งประชาชนทั$วไป เพื$อให้มีความปลอดภัยต่อรังสมีากที$สดุ ตลอดจนการจัดซื7อดูแล
และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตรวจสอบผลการวัด
ปริมาณรังสขีองบุคลากรทางรังส ี

 ลักษณะที$ 2 งานด้านการบริหาร 
 งานด้านการบริหาร หมายถึง งานบริหารต่างๆ ของงานรังสวิีทยา เกี$ยวกบัการนัดหมาย

ผู้ป่วยมารับการตรวจและรับผลการตรวจทางรังสีวิทยา งานวัสดุ ครุภัณฑ์ งานสถิติ และงาน
บาํรุงรักษาเครื$องมือต่างๆ ซึ$งมีลักษณะงาน ดังนี7  
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 2.1  การนัดหมายผู้ป่วย 
       เป็นงานที$เกี$ยวกบัการนัดหมายและให้คาํแนะนาํในการเตรียมตัวผู้ป่วยมารับการ

ตรวจพิเศษต่างๆ ทางรังสีวิทยา และการนัดผู้ป่วยมารับผลการตรวจทางรังสีวิทยา เพื$อไปพบ
แพทย์ต่อไป 

 2.2  งานพัสดุ 
       เป็นงานที$เกี$ยวกับการจัดซื7 อ จัดจ้าง ซ่อมบํารุง และจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์

ทางการแพทย์มาใช้ในงานรังสวิีทยา ได้แก่ ฟิล์มเอกซเรย์, นํ7ายาล้างฟิล์ม, สารทบึรังส,ี ครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ และการซ่อมบาํรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที$จะใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

 2.3  งานบุคคล 
       เป็นงานที$เกี$ยวกบัการจัดสรรกาํลังเจ้าหน้าที$ขึ7นปฏบัิติงานให้เหมาะสมกบัปริมาณ

และชนิดของงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลต่างๆ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลัก
วิชาการ การจัดเวรเจ้าหน้าที$ขึ7นปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ 

 2.4  งานสถิติ 
        เป็นงานที$รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ของงานรังสีวิทยา เช่น จาํนวนผู้ป่วยที$มารับ

การตรวจต่างๆ การใช้วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพื$อนาํมารวบรวมและทาํการวิเคราะห์เพื$อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานต่อไป 

 ลักษณะที$ 3 งานด้านวิชาการ 
 งานด้านวิชาการ หมายถึง งานด้านการศึกษา ฝึกอบรม ค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ ซึ$งมีลักษณะ ดังนี7  
 3.1 งานฝึกอบรม 
       เป็นงานเกี$ยวกบัการฝึกอบรม และให้คาํปรึกษาแนะนาํทางด้านรังสกีารแพทย์แก่

บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษารังสกีารแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล 
 3.2  งานค้นคว้าวิจัย 
        เป็นงานเกี$ยวกบัการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ อย่างเป็น

ระบบ รวมทั7งการคิดค้น ประดิษฐ์เครื$องมือและวิธีการใหม่ๆ เพื$อประโยชน์ในการพัฒนาการ
บริการทางรังสวิีทยา 
           3.3  งานด้านส่งเสริมพัฒนา 

       เป็นงานที$เกี$ยวกบัการนาํเอาแนวคิดหลักการทฤษฎี เทคนิคและวิธกีารต่างๆทาง 
รังสีการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบ ระบบการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน 
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การตรวจและการบริการทางรังสีวิทยา รวมทั7งการเผยแพร่ความรู้ผลงานวิชาการ นิทรรศการ
เทคนิคปฏบัิติที$เกี$ยวข้องเพื$อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการ และการบริการทางรังสีการแพทย์
และรังสวิีทยา 
2. คุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง 
 2.1 นักรังสกีารแพทย์ (สบ 1)  
  2.1.1 ได้รับปริญญาไม่ตํ$ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ$ากว่านี7ทางวิทยาศาสตร์
บัณฑติสาขารังสเีทคนิคหรือฟิสกิส ์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสเีทคนิค หรือ 

  2.1.2 คุณวุฒิอื$นที$ ก.ตร.เหน็สมควร 
 2.2 นักรังสกีารแพทย์ (สบ 2)   
  2.2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งเช่นเดียวกบัตาํแหน่งนักรังสกีารแพทย์    
(สบ 1) และ 
  2.2.2 มียศไม่ตํ$ากว่าร้อยตาํรวจเอก และ 
  2.2.3 สาํเรจ็การฝึกอบรมหลักสตูรสารวัตรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
  2.2.4 ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งข้อหนึ$งข้อใด ดังต่อไปนี7  
   2.2.4.1 สารวัตรหรือเทยีบสารวัตรที$ทาํหน้าที$รังสเีทคนิคระดับสารวัตรหรือเทยีบ
สารวัตรมาก่อน 

   2.2.4.2 รองสารวัตรหรือเทยีบรองสารวัตรที$ทาํหน้าที$รังสีเทคนิค มาแล้วไม่น้อย
กว่า 7 ปี กาํหนดเวลา 7 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สาํหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ตํ$ากว่า
นี7 ในทางที$กาํหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งจะต่อเนื$องกัน
หรือไม่กไ็ด้และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที$ ก.ตร.กาํหนด 

 2.3 นักรังสกีารแพทย์ (สบ 3)  
  2.3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งเช่นเดียวกับตาํแหน่งนักรังสีการแพทย์
(สบ 1) และ 
  2.3.2 มียศไม่ตํ$ากว่าพันตาํรวจโท และ 
  2.3.3 ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งข้อหนึ$งข้อใด ดังต่อไปนี7  
   2.3.3.1 รองผู้กาํกับการหรือเทียบรองผู้กาํกับการที$ทาํหน้าที$รังสีเทคนิคระดับ
รองผู้กาํกบัการหรือเทยีบรองผู้กาํกบัการมาก่อน 

   2.3.3.2 สารวัตรหรือเทยีบสารวัตรที$ทาํหน้าที$รังสเีทคนิคมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งจะต่อเนื$องกนัหรือไม่กไ็ด้ และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธกีารที$ ก.ตร.กาํหนด 
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 2.4 นักรังสกีารแพทย์ (สบ 4) 
  2.4.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งเช่นเดียวกบัตาํแหน่งนักรังสกีารแพทย์  
(สบ 1) และ 
  2.4.2 มียศไม่ตํ$ากว่าพันตาํรวจโท และ 
  2.4.3 สาํเรจ็การฝึกอบรมหลักสตูรระดับผู้กาํกบัการหรือเทยีบเท่า หรือผ่านการประเมิน
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที$ ตร. กาํหนด และ 
  2.4.4 ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งข้อหนึ$งข้อใด ดังต่อไปนี7 
   2.4.4.1 ผู้กาํกับการหรือเทยีบผู้กาํกับการที$ทาํหน้าที$รังสเีทคนิคระดับผู้กาํกับการ
หรือเทยีบผู้กาํกบัการมาก่อน 

   2.4.4.2 รองผู้กาํกับการหรือเทียบรองผู้กาํกับการที$ทาํหน้าที$รังสีเทคนิคมาแล้ว   
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งจะต่อเนื$องกันหรือไม่กไ็ด้ และผ่านการประเมิน
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที$ ก.ตร.กาํหนด 

 2.5 นักรังสกีารแพทย์ (สบ 5)  
  2.5.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งเช่นเดียวกบัตาํแหน่งนักรังสกีารแพทย์  
(สบ 1) และ 
  2.5.2 มียศไม่ตํ$ากว่าพันตาํรวจเอก และ 
  2.5.3 ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งข้อหนึ$งข้อใด ดังต่อไปนี7  
   2.5.3.1 รองผู้บังคับการหรือเทียบรองผู้บังคับการที$ทาํหน้าที$ รังสีเทคนิค
ระดับรองผู้บังคับการหรือเทยีบรองผู้บังคับการมาก่อน 

   2.5.3.2 ผู้กาํกับการหรือเทียบผู้กาํกับการที$ทาํหน้าที$รังสีเทคนิคมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี   ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งจะต่อเนื$องกันหรือไม่กไ็ด้ และผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที$ ก.ตร.กาํหนด 

3. คณะกรรมการประเมิน องคป์ระกอบและอํานาจหนา้ที� 
 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะของบุคคล ประกอบด้วย 
   3.1.1  หัวหน้าหน่วยงานต้นสงักดัที$ได้รับมอบหมาย  เป็นประธาน 
   3.1.2  ผู้บังคับบัญชาชั7นต้นที$ควบคุมดูแลการปฏบัิติงาน     เป็นกรรมการ 
       ของผู้ขอรับการประเมินโดยตรง* 
 

------------------------------------------------------------ 

 * ผู้บงัคบับญัชาที$ได้รับมอบหมายต้องมหีน้าที$ควบคุมความประพฤต ิตามคาํสั$งสาํนักงานตาํรวจแห่งชาต ิ
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   3.1.3  ข้าราชการตาํรวจต้นสงักดัผู้ที$ได้รับมอบหมาย  เป็นกรรมการ 
       ซึ$งมีลักษณะงานเดียวกนัและมีระดับตาํแหน่งสงูกว่า 
       ผู้ขอรับการประเมินอย่างน้อย 1 ระดับ  

   3.1.4  สารวัตรที$รับผิดชอบงานกาํลังพล โรงพยาบาลตาํรวจ เป็นเลขานุการ 
    สาํหรับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเพื$อแต่งตั7งให้ดํารง
ตาํแหน่ง นักรังสกีารแพทย์ (สบ 4) , (สบ 5) กาํหนดให้มีผู้แทนจากกองพัฒนาระบบตาํแหน่ง
และบริหารงานบุคคล กองกาํลังพลและกองวินัย เป็นกรรมการเพื$อร่วมพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติด้วย 

 3.2 คณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏบัิติงาน และประสบการณ์การปฏบัิติงาน  
ประกอบด้วย 

   3.2.1  หัวหน้าหน่วยงานที$ได้รับมอบหมายเทยีบได้ เป็นประธาน 

                  ไม่ตํ$ากว่าผู้บังคับการ 
   3.2.2  หัวหน้าหน่วยงานต้นสงักดัที$ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ 
   3.2.3  ผู้บังคับบัญชาชั7นต้นที$ควบคุมดูแลการปฏบัิติงาน         เป็นกรรมการ 
       ของผู้ขอรับการประเมินโดยตรง* 
   3.2.4  รองผู้กาํกบัการที$รับผดิชอบงานกาํลังพล  เป็นเลขานุการ 
       โรงพยาบาลตาํรวจ 
 3.3 คณะกรรมการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 

   3.3.1  นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) หรือผู้แทน           เป็นประธาน 
   3.3.2  รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) ที$ควบคุมบังคับบัญชา เป็นกรรมการ 
      การปฏบัิติงาน 

  3.3.3  ผู้ทรงคุณวุฒิที$ได้รับการคัดเลือกจาก เป็นกรรมการ 
    โรงพยาบาลตาํรวจไม่น้อยกว่า 3 คน 

  3.3.4 ผู้กาํกบัการที$รับผดิชอบงานกาํลังพล โรงพยาบาลตาํรวจ เป็นเลขานุการ                        
  3.3.5  สารวัตรที$รับผิดชอบงานกาํลังพล โรงพยาบาลตาํรวจ     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
------------------------------------------------------------ 

 * ผู้บงัคบับญัชาที$ได้รับมอบหมายต้องมหีน้าที$ควบคุมความประพฤต ิตามคาํสั$งสาํนักงานตาํรวจแห่งชาต ิ
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      สาํหรับการประเมินเพื$อแต่งตั7งให้ดาํรงตาํแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (สบ 4) , 
(สบ 5) กรรมการผู้ประเมินตามข้อ 3.3.3 กาํหนดให้แต่งตั7งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรตาม
กฎหมายที$ทาํหน้าที$ตรวจสอบ กลั$นกรองและรับรองการประกอบวิชาชีพหรือสมาคมสาขา
วิชาชีพ(จากภายนอกสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 2 คน จากภายในสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  
1 คน) 
 3.4 การแต่งตั7งกรรมการผู้ประเมินซึ$งทาํหน้าที$พิจารณาการประเมินตามที$ ก.ตร.กาํหนด 
อาจถูกคัดค้านจากผู้ขอรับการประเมินได้ โดยเหตุคัดค้านผู้ประเมิน มีดังต่อไปนี7 
   3.4.1 มีผลประโยชน์ได้เสยีเกี$ยวข้องกบัผู้ขอรับการประเมิน 
   3.4.2 เป็นญาติใกล้ชิดกบัผู้ขอรับการประเมิน 

   3.4.3 ถูกอ้างเป็นผู้เกี$ยวข้องและอยู่ในเหตุการณ์เรื$องที$ขอประเมินนั7นด้วย 
   3.4.4 เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ขอรับการประเมิน 
   3.4.5 เป็นคู่สมรสหรือคู่พิพาทกบัผู้ขอรับการประเมิน 

   3.4.6 เป็นเจ้าหนี7  ลูกหนี7  ของผู้ขอรับการประเมิน 

   อนึ$ง ถ้าผู้ขอรับการประเมินตั7งคัดค้านผู้ประเมินคนใด ให้ยื$นคัดค้านต่อเลขานุการ
คณะกรรมการระดับนั7นๆ และให้คณะกรรมการประเมินในระดับนั7นพิจารณาการคัดค้าน
โดยเชิญผู้ถูกตั7งคัดค้านเข้ามาชี7 แจง และถ้าคณะกรรมการมีมติโดยเสียงข้างมากเห็นว่าผู้นั7น
ไม่สมควรเป็นคณะกรรมการประเมิน ให้ผู้นั7นพ้นหน้าที$คณะกรรมการประเมินสาํหรับผู้ขอรับ
การประเมินและให้แต่งตั7งผู้อื$นทาํหน้าที$แทน 

 3.5 คณะกรรมการประเมินแต่ละระดับมีอาํนาจหน้าที$ ดังต่อไปนี7  
  3.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
    (1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน และ 
    (2) ประเมินคุณลักษณะของบุคคล ผู้ขอรับการประเมินต้องได้รับคะแนนจาก
กรรมการแต่ละท่าน ดังนี7 
 - เข้าสู่ระดับ สบ 2 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 60  
 - เข้าสู่ระดับ สบ 3 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 60  
 - เข้าสู่ระดับ สบ 4 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 75  
 - เข้าสู่ระดับ สบ 5 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 75 
      จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน กรณีที$ไม่ผ่านการประเมิน ให้แจ้ง 
ผู้ขอรับการประเมินทราบถึงกรณีที$ไม่ผ่านการประเมินเป็นลายลักษณ์อกัษรโดยเรว็ว่ามีสิ$งใด  
ที$ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื$อให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป 
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จึงจะสามารถยื$นขอรับการประเมินครั7งใหม่ได้ แต่ต้องห่างจากครั7งที$ผ่านมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
นับแต่วันที$ไม่ผ่านการประเมิน   

  3.5.2 คณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏบัิติงานและประสบการณ์การปฏบัิติงาน 

     (1) ตรวจสอบผลงาน ผลการปฏบัิติงานและประสบการณ์การปฏบัิติงาน และ 
     (2) ประเมินผลงาน ผลการปฏบัิติงานและประสบการณ์การปฏบัิติงาน ผู้ขอรับ
การประเมินต้องได้รับคะแนนจากกรรมการแต่ละท่าน ดังนี7 
      - เข้าสู่ระดับ สบ 2 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 60  
      - เข้าสู่ระดับ สบ 3 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 65  
      - เข้าสู่ระดับ สบ 4 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 70  
      - เข้าสู่ระดับ สบ 5 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 75 

      จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน กรณีที$ไม่ผ่านการประเมิน ให้แจ้ง 
ผู้ขอรับการประเมินทราบถึงกรณีที$ไม่ผ่านการประเมินเป็นลายลักษณ์อกัษรโดยเรว็ว่ามีสิ$งใด  
ที$ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื$อให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป 
จึงจะสามารถยื$นขอรับการประเมินครั7งใหม่ได้ แต่ต้องห่างจากครั7งที$ผ่านมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
นับแต่วันที$ไม่ผ่านการประเมิน   

  3.5.3 คณะกรรมการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทาง
วิชาการ 
    (1)  ตรวจสอบคุณภาพ ความยุ่งยาก รวมทั7งประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ และ 
    (2) ประเมินผลการบริการทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการ    
ผู้ขอรับการประเมินต้องได้รับคะแนนจากกรรมการแต่ละท่าน ดังนี7 
      - เข้าสู่ระดับ สบ 2 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 60  
      - เข้าสู่ระดับ สบ 3 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 65  
      - เข้าสู่ระดับ สบ 4 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 70  
      - เข้าสู่ระดับ สบ 5 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 75 

      จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน กรณีที$ไม่ผ่านการประเมิน ให้แจ้ง 
ผู้ขอรับการประเมินทราบถึงกรณีที$ไม่ผ่านการประเมินเป็นลายลักษณ์อกัษรโดยเรว็ว่ามีสิ$งใด  
ที$ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื$อให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป 
จึงจะสามารถยื$นขอรับการประเมินครั7งใหม่ได้ แต่ต้องห่างจากครั7งที$ผ่านมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
นับแต่วันที$ไม่ผ่านการประเมิน   
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 3.6 ให้คณะกรรมการแต่ละระดับดาํเนินการประเมินปีละ 1 ครั7ง โดยให้โรงพยาบาล
ตาํรวจกาํหนดระยะเวลาเริ$มยื$นแบบขอรับการประเมิน เพื$อให้สอดคล้องกับวาระการแต่งตั7ง
ประจาํปีของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  ให้กรรมการแต่ละคนในแต่ละคณะลงคะแนนโดยอสิระ 
และใช้มติเป็นเอกฉันท ์

4. หลกัเกณฑก์ารประเมินบุคคล 

  การประเมินบุคคลให้ดาํเนินการใน 4 ส่วน คือ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  
การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  การประเมินผลงาน (ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์
การปฏิบัติงาน)  และผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ ซึ$งมี
หลักเกณฑก์ารประเมิน ดังนี7 
  4.1 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ได้แก่ 

   4.1.1 ข้อมูลทั$วไป โดยพิจารณาจากประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) ประกอบด้วย 
      - ประวัติส่วนตัว 
      - ประวัติการรับราชการ 
      - ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม 

      - ประสบการณ์ในการทาํงาน 
      - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

   4.1.2 ผู้มีสทิธยืิ$นขอรับการประเมิน จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี7  
         ก. ตาํแหน่ง นักรังสกีารแพทย์ (สบ 2)  
          (1) มีคุณวุฒิเช่นเดียวกบัตาํแหน่งนักรังสกีารแพทย์ (สบ 1) และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสเีทคนิค และ 
          (2) มีชั7นยศไม่ตํ$ากว่าร้อยตาํรวจเอก และ 
          (3) ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งข้อหนึ$งข้อใด ดังต่อไปนี7  
                 (3.1) รองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตรที$ทาํหน้าที$รังสีเทคนิคการ
มาแล้ว   ไม่น้อยกว่า 6 ปี กาํหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาํหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือ
เทียบได้ไม่ตํ$ากว่านี7 ในทางที$กาํหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง ระยะเวลาการดาํรง
ตาํแหน่งจะต่อเนื$องกนัหรือไม่กไ็ด้ 
           (3.2) สารวัตรหรือเทียบสารวัตร ที$ทาํหน้าที$ รังสีเทคนิคระดับ       
รองสารวัตร หรือเทียบรองสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาํหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี 
สาํหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ตํ$ากว่านี7 ในทางที$กาํหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาํหรับตาํแหน่งระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งจะต่อเนื$องกนัหรือไม่กไ็ด้ 

และ 
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       (4) มีผลงานในตาํแหน่งนักรังสกีารแพทย์ ตามที$กาํหนดในหลักเกณฑนี์7  
      ข. ตาํแหน่ง นักรังสกีารแพทย์ (สบ 3)  
         (1) มีคุณวุฒิเช่นเดียวกบัตาํแหน่งนักรังสกีารแพทย์ (สบ 1) และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสเีทคนิค และ 
       (2) มีชั7นยศไม่ตํ$ากว่าพันตาํรวจโท และ 
       (3) ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งข้อหนึ$งข้อใด ดังต่อไปนี7  
        (3.1) สารวัตรหรือเทยีบสารวัตรที$ทาํหน้าที$รังสเีทคนิคมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า  5 ปี ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งจะต่อเนื$องกนัหรือไม่กไ็ด้   
           (3.2) รองผู้กาํกบัการหรือเทยีบรองผู้กาํกบัการ ที$ทาํหน้าที$รังสเีทคนิค 
ระดับสารวัตรหรือเทยีบสารวัตร มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งจะ
ต่อเนื$องกนัหรือไม่กไ็ด้ 

และ 
       (4) มีผลงานในตาํแหน่งนักรังสกีารแพทย์ ตามที$กาํหนดในหลักเกณฑนี์7  
      ค. ตาํแหน่ง นักรังสกีารแพทย์ (สบ 4)   
         (1) มีคุณวุฒิเช่นเดียวกบัตาํแหน่งนักรังสกีารแพทย์ (สบ 1) และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสเีทคนิค และ 
       (2) มีชั7นยศไม่ตํ$ากว่าพันตาํรวจโท และ 
       (3) ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งข้อหนึ$งข้อใด ดังต่อไปนี7  
         (3.1) รองผู้กาํกบัการหรือเทยีบรองผู้กาํกบัการที$ทาํหน้าที$รังสเีทคนิค
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งจะต่อเนื$องกนัหรือไม่กไ็ด้   
             (3.2) ผู้กาํกับการหรือเทียบผู้กาํกับการ ที$ทาํหน้าที$รังสีเทคนิคระดับ
รองผู้กาํกบัการหรือเทยีบรองผู้กาํกบัการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งจะ
ต่อเนื$องกนัหรือไม่กไ็ด้ 

และ 
       (4) มีผลงานในตาํแหน่งนักรังสกีารแพทย์ ตามที$กาํหนดในหลักเกณฑนี์7  
      ง. ตาํแหน่ง นักรังสกีารแพทย์(สบ 5) 
         (1) มีคุณวุฒิเช่นเดียวกบัตาํแหน่งนักรังสกีารแพทย์ (สบ 1) และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสเีทคนิค และ 
       (2) มีชั7นยศไม่ตํ$ากว่าพันตาํรวจเอก และ 
       (3) ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งข้อหนึ$งข้อใด ดังต่อไปนี7  
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            (3.1) ผู้กาํกบัการหรือเทยีบผู้กาํกบัการที$ทาํหน้าที$รังสเีทคนิคมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า  2 ปี ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งจะต่อเนื$องกนัหรือไม่กไ็ด้ หรือ 
             (3.2) รองผู้บังคับการหรือเทยีบรองผู้บังคับการ ที$ทาํหน้าที$รังสเีทคนิค
ระดับผู้กาํกับการหรือเทยีบผู้กาํกับการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งจะ
ต่อเนื$องกนัหรือไม่กไ็ด้ 

และ 
       (4) มีผลงานในตาํแหน่งนักรังสกีารแพทย์ตามที$กาํหนดในหลักเกณฑนี์7 
  ในกรณีที$ผู้ยื$นขอรับการประเมินมาจากการรับโอนหรือกลับเข้ารับราชการ ให้
สามารถนาํระยะเวลาที$ปฏบัิติหน้าที$ในลักษณะงานเดียวกันและมีระดับเดียวกันของหน่วยงานทางราชการ
ก่อนการรับโอนหรือกลับเข้ารับราชการมานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏบัิติหน้าที$ได้ โดยจะต้อง
ดาํรงตาํแหน่งและปฏบัิติหน้าที$ในสังกัดโรงพยาบาลตาํรวจต่อเนื$องกันไม่น้อยกว่า 3 ปีสาํหรับ
การประเมินเพื$อแต่งตั7งให้ดํารงตําแหน่งนักรังส ีการแพทย์ (สบ 2), (สบ 3) และ
ต่อเนื$องกันไม่น้อยกว่า 2 ปีสาํหรับการประเมินเพื$อแต่งตั7งให้ดาํรงตาํแหน่งนักรังสีการแพทย์ 
(สบ 4), (สบ 5) ก่อนวันยื$นขอรับการประเมิน 

      ทั7งนี7  หากผู้ขอรับการประเมินถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้ถือว่าผู้ขอรับการ
ประเมินขาดคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ให้งดการประเมินในปีนั7น 
 4.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล มีองค์ประกอบ ดังนี7  

     4.2.1 ความรับผดิชอบ พิจารณาจาก 

(1) ความเอาใจใส่ในงานที$ได้รับมอบหมาย และงานที$เกี$ยวข้องอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(2) การวางแผนการปฏบัิติงานเพื$อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผู้ป่วย หรือ
ผู้รับบริการ 

(3) มีความตั7งใจที$จะปฏบัิติงานให้สาํเรจ็จนเป็นที$ประจักษ์ 
(4) ความสามารถในการปฏบัิติงานได้ครบถ้วนตามที$ได้รับมอบหมาย 
(5) การพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที$ให้ดียิ$งขึ7นและแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อผดิพลาดที$เกดิขึ7น 
  4.2.2 ความประพฤติ พิจารณาจาก 

(1) การปฏบัิติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและราชการ 
(2) การปฏบัิติตามข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน

และวิชาชีพของตน 
(3) มีความประพฤติส่วนตัวที$เหมาะสม ได้แก่ 
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    - ไม่เป็นผู้มีหนี7สนิล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน 
    - การแสดงกริยาและพฤติกรรมที$เหมาะสม 
    - การมีสมัมาคารวะต่อผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 

 4.2.3 การแก้ไขปัญหาและการตัดสนิใจ พิจารณาจาก 
   (1) วิเคราะห์สาเหตุก่อนเสมอ เมื$อประสบปัญหาใดๆ 
    (2) วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏบัิติได้หลายวิธี 
  (3) เลือกทางปฏบัิติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
  (4) ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสนิใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สกึของตนเอง) 

 4.2.4 การพัฒนาตนเอง พิจารณาจาก 

  (1) ติดตามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ$งที$เป็นความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือวิชาชีพอยู่เสมอ 

  (2) สนใจและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทนัวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
  (3) นาํความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงานได้อย่าง 
มีประสทิธภิาพ 

 4.2.5 ความคิดริเริ$ม พิจารณาจาก 
  (1) คิดค้นระบบ แนวทาง วิธดีาํเนินการใหม่ๆ เพื$อประสทิธภิาพของงาน 
  (2) แสดงความคิดเหน็ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุผลและสามารถปฏบัิติได้ 
  (3) แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ$มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชาการ งาน
ของตน 

  (4) ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลงวิธกีารทาํงานให้มีประสทิธภิาพ และ
ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
  (5) มีความไวต่อสถานการณ์ หรือฉับไวในการรับรู้จากสิ$งเร้าภายนอก 

4.2.6 ความสามารถในการสื$อความหมาย พิจารณาจาก 
(1) สื$อสารกบับุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื$อนร่วมงาน ผู้รับบริการ

และผู้ที$เกี$ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกนัได้อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 
(2) ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื$นเข้าใจได้อย่างชัดเจน  

โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 4.2.7 ความเสยีสละ พิจารณาจาก 

(1) การอุทศิเวลาให้กบังาน 
(2) สามารถช่วยเหลือหน่วยงานและองค์กรอื$นๆ ทั7งงานโดยตรงและงานที$

เกี$ยวข้อง 
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(3) ความเอื7อเฟื7 อช่วยเหลืองานข้างเคียง 
 4.2.8 การทาํงานร่วมกบัผู้อื$น พิจารณาจาก 

(1) ยอมรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื$น 
(2) แสดงความคิดเหน็ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที$ยอมรับ 
(3) ให้ความร่วมมือในการปฏบัิติงานร่วมกบัผู้อื$น 
(4) มีมนุษยสมัพันธใ์นการปฏบัิติงาน 

 4.2.9 วิสยัทศัน์ (เฉพาะระดับ สบ 4 หรือ สบ 5) พิจารณาจาก 

(1) ความสามารถประเมินสถานการณ์ข้างหน้าที$จะเกดิขึ7นได้อย่างมี
หลักการและเหตุผล 

(2) การกาํหนดกลยุทธแ์ละแผนดาํเนินการเพื$อรองรับสิ$งที$คาดว่าจะเกดิขึ7น
ทั7งด้านที$เป็นผลโดยตรงและผลกระทบ 

 
เกณฑก์ารให้คะแนนคุณลักษณะของบุคคล 

ระดับ สบ 2 หรือ สบ 3  มีดังนี7 
           เกณฑก์ารพิจารณา นํ7าหนักคะแนนระดับ 

สบ 2 หรือ สบ 3 

  1. ความรับผดิชอบ 
  2. ความประพฤติ 
  3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสนิใจ 
  4. การพัฒนาตนเอง 
  5. ความคิดริเริ$ม 
  6. ความสามารถในการสื$อความหมาย 
  7. ความเสยีสละ 
  8. การทาํงานร่วมกบัผู้อื$น 

15 
15 
15 
15 
10 

    1015 
10 
10 

รวมคะแนน 100 

(แบบ รพ.ตร. 05/1) 
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ระดับ สบ 4 หรือ สบ 5  มีดังนี7 
เกณฑก์ารพิจารณา นํ7าหนักคะแนนระดับ 

สบ 4 หรือ สบ 5 

  1. วิสยัทศัน์ 

  2. การแก้ไขปัญหาและการตัดสนิใจ 
  3. ความรับผดิชอบ 
  4. ความประพฤติ 

  5. การพัฒนาตนเอง 
  6. ความคิดริเริ$ม 

  7. ความสามารถในการสื$อความหมาย 

  8. ความเสยีสละ 
  9. การทาํงานร่วมกบัผู้อื$น 

15 

15 
10 
10 
10 

    1015 
10 
10 
10 

รวมคะแนน 100 

(แบบ รพ.ตร. 05/2) 
 

 4.3 การประเมินผลงานของบุคคล 
     ผลงานที$จะนาํมาประเมิน ได้แก่ ผลงานและหรือผลสาํเร็จของงานที$เกิดจากการ

ปฏิบัติงานตามปกติในตาํแหน่งหน้าที$ความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมินและสนอง
นโยบายของส่วนราชการและอาจนาํผลการปฏิบัติงานและผลสาํเรจ็ของงานนอกเหนือหน้าที$
ความรับผิดชอบของตาํแหน่งหรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสาํเร็จของงานด้านอื$นที$
เกี$ยวข้องหรือเกื7 อกูลกับงานของตาํแหน่งที$จะประเมินมาเสนอได้ตามความเหมาะสมกับ
ตาํแหน่ง โดยผลงานดังกล่าว จะต้องแสดงถึงการใช้ความรู้ ประสบการณ์และการฝึกฝนจนมี
ความชาํนาญหรือความเชี$ยวชาญในการปฏบัิติงานในกลุ่มงานนั7น  

 4.3.1 ผลงาน ผลการปฏบัิติงานและประสบการณ์การปฏบัิติงาน 

   4.3.1.1 งานบริการหรือปฏบัิติการ 
    (1) ปริมาณเปรียบเทยีบปริมาณงานเฉพาะตัวกบัผลงานของหน่วย 
    (2) ความยุ่งยากของผลงาน โดยการใช้ความรู้ความสามารถตรง

กบัสาขาที$ประเมิน 
   4.3.1.2 งานสอนหรือฝึกอบรม การให้คาํปรึกษาแนะนาํ  
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    (1) งานสอนหรือฝึกอบรม หมายถึง สอนหรือฝึกอบรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือในหลักสตูรหลังปริญญาในสาขาวิชาด้านวิชาชีพ หรือให้การฝึกอบรมใน
สาขาวิชาการนั7นๆ ให้กบับุคลากรทางการแพทย์หรือการสาธารณสขุ และหรือ 

    (2) การให้คาํปรึกษาแนะนาํ หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการด้านวิชาชีพแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือการสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานที$เกี$ยวข้อง
ทั7งในและนอกสถาบันหรือเป็นกรรมการร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

   4.3.1.3 ประสบการณ์การปฏบัิติงาน 
    (1) รายละเอยีดเกี$ยวกบัประสบการณ์การปฏบัิติงาน 
    (2) สรุปความคิดเหน็ที$มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพหรือ 

หน่วยงานโดยอาศัยข้อมูลจากการปฏบัิติงาน 

  4.3.2 การประเมินผลงานของบุคคล โดยกาํหนดคุณภาพ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี7 
         4.3.2.1 การบริการหรือปฏบัิติการ พิจารณาจาก 

      4.3.2.1.1 ปริมาณงานเฉพาะตัวมีสัดส่วนของงานบริการหรือปฏบัิติการ
ในกลุ่มงานอย่างเหมาะสมกบัภารกจิของหน่วยงาน 

                           4.3.2.1.2 ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏบัิติงานมากน้อยเพียงใด 
      4.3.2.1.3 ความยุ่งยาก ความซับซ้อนในงานที$ปฏิบัติ รวมทั7งการใช้ 
หลักวิชาชีพในการปฏบัิติงานและตัดสนิใจแก้ปัญหา 
      4.3.2.1.4 ลักษณะผลงานตรงกบัสาขาที$ขอประเมินมากน้อยเพียงใด 
         4.3.2.2 การสอนหรือฝึกอบรมและการให้คาํปรึกษาแนะนาํพิจารณาจาก 

       4.3.2.2.1 การสอนหรือฝึกอบรม 
    (1) วิธกีารสอนหรือฝึกอบรม 
    (2) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
    (3) ระดับของผู้ขอรับการสอนหรือฝึกอบรม 
       4.3.2.2.2 การให้คาํปรึกษาแนะนาํ  
    (1) เรื$องที$ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับรองลงมา 
นักศึกษานักเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาสาขาอื$นๆ เจ้าหน้าที$สาธารณสขุอื$นๆ 

    (2) การใช้ความสามารถ ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์มากน้อย
เพียงใด  
    (3) ระดับของผู้ที$ขอรับคาํปรึกษา แนะนาํเป็นกลุ่มใด 

        4.3.2.3 ประสบการณ์การปฏบัิติงาน พิจารณาจาก 
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     4.3.2.3.1 ประสบการณ์ในการปฏบัิติหน้าที$เป็นผู้ปฏบัิติงานวิชาชีพระดับ
ต่างๆ 

     4.3.2.3.2 การเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทาํงานต่างๆ ที$
เกี$ยวข้องกบังาน 
    4.3.2.3.3 การศึกษาต่อเนื$อง การเข้าร่วมฝึกอบรม ดูงาน การเข้าร่วม
ประชุม สมัมนาทางวิชาการ ที$เกี$ยวข้องงานวิชาชีพ  
    4.3.2.3.4 การเป็นผู้นิเทศ 

    4.3.2.3.5 การได้รับรางวัล การเชิดชูเกยีรติที$เกี$ยวข้องกบังานวิชาชีพ 
    4.3.2.3.6 สรุปความคิดเห็นที$มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพหรือ
หน่วยงาน  โดยอาศัยข้อมูลจากการปฏบัิติงานด้านวิชาชีพ 

        4.3.2.4 ผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการพิจารณาจาก 
              4.3.2.4.1 คุณภาพของผลงาน  
    (1) ความถูกต้องตามเทคนิค วิธกีาร หลักวิชาการหรือวิชาชีพ 

   (2) วิธกีารนาํเสนอถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามรูปแบบเอกสาร 
   (3) บรรลุเป้าหมายที$กาํหนดเพียงใด 
   (4) การนาํมาประยุกต์เพื$อพัฒนาหรือป้องกันหรือแก้ไขปัญหาใน
งานขององค์กรหรือวิชาชีพ 

   (5) การประหยัดเวลาและงบประมาณ 
   (6) การเป็นที$ยอมรับในวงการวิชาชีพหรือวงการด้านสาธารณสขุ 
      4.3.2.4.2 ความยุ่งยากของผลงาน  
   (1) ผลงานต้องใช้ความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระในการ
ตัดสนิใจมากน้อยเพียงใด 

  (2) ผลงานมีลักษณะของการคิดค้น ริเริ$มและประดิษฐ์มากน้อย
เพียงใด 

      4.3.2.4.3 ประโยชน์ของผลงาน 

   (1) ประโยชน์ต่อวิชาชีพ 

   (2)  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
   (3) ประโยชน์ต่อประชาชนหรือผู้รับบริการ 
   (4) สามารถนาํไปใช้ได้จริง 
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          4.4 ผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการ โดยสรุปผลการ
บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ จาํนวนไม่เกิน 3 เรื$อง จากการ
ปฏบัิติงานที$ผ่านมา ย้อนหลังไม่เกนิ 3 ปี เช่น 

                      - รายงานการศึกษาเฉพาะกรณี 

    - รายงานการดาํเนินการโครงการ 
    - เอกสารวิชาการ 
    - เอกสารประกอบการสอน 

    - คู่มือการปฏบัิติงาน 

    - งานวิจัย 

    - บทความวิชาการเชิงวิเคราะห์ 

    - สื$อวิชาการ เช่น แถบบันทกึเสยีง วีดีทศัน์ ภาพยนตร์ สิ$งประดิษฐ์ เป็นต้น  
 ผลงานที$จะนาํมาประเมิน ไม่จาํเป็นที$จะต้องจัดทาํขึ7นใหม่เพื$อใช้ในการประเมิน

โดยเฉพาะและผลงานที$เสนอเพื$อประเมินมีจาํนวนไม่เกนิ 3 เรื$อง โดยมีเงื$อนไข ดังนี7 
   (1) เป็นผลงานที$จัดทาํขึ7นในระดับที$ตํ$ากว่าระดับที$ขอประเมิน  

1 ระดับ และเป็นผลงานที$ทนัสมัย มีประโยชน์ในขณะที$ดาํเนินการพิจารณาประเมิน 

   (2) ไม่ใช้ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธท์ี$เป็นส่วนหนึ$งของการศึกษา 
เพื$อขอรับปริญญาหรือปริญญาบัตรหรือเป็นส่วนหนึ$งของการฝึกอบรม 

   (3) กรณีที$เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้
เห็นว่าผู้ขอประเมินได้ผลิตผลงานหรือร่วมกันในการจัดทาํส่วนใดอย่างไรหรือเป็นสัดส่วน
เท่าใดและมีคาํรับรองจากผู้ร่วมจัดทาํผลงานนั7นและจากผู้บังคับบัญชาด้วย สาํหรับผลงานการ
บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการที$กาํหนดไว้ในแต่ละระดับจะต้องเป็น
ผลงานที$ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้เขียนชื$อแรกหรือมีส่วนร่วมในการดาํเนินการที$มีบทบาท
สาํคัญ 

      (4) ผลงานที$ ได้นํามาใช้ประเมินเพื$ อเลื$ อนขึ7 นแต่งตั7 งให้ดํารง
ตาํแหน่งในระดับที$สงูขึ7นแล้ว จะนาํมาใช้ประเมินเพื$อเลื$อนอกีไม่ได้ 

 ทั7งนี7  รายละเอยีดการประเมินผลงานแต่ละระดับตาํแหน่งปรากฏในภาคผนวก ก  
และรายละเอยีดผลงานทางวิชาการปรากฏในภาคผนวก ข 
5. วิธีการตรวจสอบคุณสมบติัและการประเมินคุณลกัษณะของบุคคล 
 5.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะของบุคคลพิจารณาว่า 
ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ (ตามแบบ รพ.ตร. 04) หากไม่ครบให้ถือว่า
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ไม่ผ่านการประเมิน เมื$อผู้ขอรับการประเมินผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลแล้ว ให้
ดาํเนินการประเมินตามลาํดับต่อไปได้ 

 5.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล     
   5.2.1 ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณลักษณะของผู้ขอรับการประเมินแต่ละรายการ
(ตามแบบ รพ.ตร. 05/1หรือแบบ รพ.ตร. 05/2) โดยให้กรรมการแต่ละท่านพิจารณาให้
คะแนนตามแบบประเมินดังกล่าว 
            ผู้ขอรับการประเมินต้องได้รับคะแนนจากกรรมการแต่ละท่าน ดังนี7  
     - เข้าสู่ระดับ สบ 2 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 60  
     - เข้าสู่ระดับ สบ 3 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 60  
     - เข้าสู่ระดับ สบ 4 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 75  

          - เข้าสู่ระดับ สบ 5 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 75 

   5.2.2 เมื$อผู้ขอรับการประเมินผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และผ่านการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลแล้ว ให้สรุปผลการประเมิน (ตามแบบ รพ.ตร. 08) และเสนอ
คณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การปฏิบัติงาน เพื$อ
ดาํเนินการต่อไป 
            ในกรณีที$ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบถึงกรณีที$ไม่ผ่านการประเมินเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยเร็วเพื$อให้ผู้ขอรับการประเมินทราบว่ามีสิ$งใดที$ต้องปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป จึงจะสามารถยื$นขอรับการประเมินครั7งใหม่ได้  แต่ต้องห่าง
จากครั7งที$ผ่านมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที$ไม่ผ่านการประเมินดังกล่าว    
 5.3 การพิจารณาการประเมินให้จัดทาํรายงานการประชุมเป็นหลักฐานทุกครั7ง เพื$อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ  
6. วิธีการประเมินผลงาน ผลการปฏิบติังานและประสบการณก์ารปฏิบติังาน 
       6.1 ให้คณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏบัิติงานและประสบการณ์การปฏบัิติงาน   
พิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมิน ว่ามีปริมาณงาน รวมถึงคุณภาพของงานตามหลักเกณฑ์
ที$กาํหนด (ตามแบบ รพ.ตร. 06/1 หรือ รพ.ตร. 06/2)    
   ผู้ขอรับการประเมินต้องได้รับคะแนนจากกรรมการแต่ละท่าน ดังนี7  
   - เข้าสู่ระดับ สบ 2 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 60  
   - เข้าสู่ระดับ สบ 3 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 65  
   - เข้าสู่ระดับ สบ 4 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 70  

  - เข้าสู่ระดับ สบ 5 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 75 
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 6.2 เมื$อผู้ขอรับการประเมินผ่านการประเมินผลงาน ผลการปฏบัิติงานและประสบการณ์
การปฏบัิติงานแล้ว ให้สรุปผลการประเมิน (ตามแบบ รพ.ตร. 08) และเสนอคณะกรรมการ
ประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการเพื$อดาํเนินการต่อไป 
     ในกรณีที$ผู้ขอรับการประเมินไม่ผ่านการประเมินผลงาน ผลการปฏบัิติงานและประสบการณ์
การปฏิบัติงาน ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบถึงกรณีที$ไม่ผ่านการประเมินเป็นลายลักษณ์
อกัษรโดยเรว็ เพื$อให้ผู้ขอรับการประเมินทราบว่ามีสิ$งใดที$ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเอง
ให้เหมาะสมต่อไป จึงจะสามารถยื$นขอรับการประเมินครั7งใหม่ได้ แต่ต้องห่างจากครั7งที$ผ่านมา
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที$ไม่ผ่านการประเมินดังกล่าว    
 6.3 ให้คณะกรรมการเชิญผู้ขอรับการประเมินมาซักถาม และหรือขอรายละเอยีดของ
ผลงานดังกล่าวเพิ$มเติมได้ 
 6.4 การพิจารณาการประเมินให้จัดทาํรายงานการประชุมเป็นหลักฐานทุกครั7ง เพื$อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ  
7. วิธีการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ 
       7.1 ให้คณะกรรมการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทาง
วิชาการ พิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมิน ว่ามีคุณภาพของผลงาน ความยุ่งยากของ
ผลงาน และประโยชน์ของผลงาน ที$มีต่อวิชาชีพ หน่วยงาน ประชาชน ประเทศชาติและสามารถ
นาํไปใช้ได้จริง (ตามแบบ รพ.ตร. 07)   
   ผู้ขอรับการประเมินต้องได้รับคะแนนจากกรรมการแต่ละท่าน ดังนี7  
    - เข้าสู่ระดับ สบ 2 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 60  
    - เข้าสู่ระดับ สบ 3 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 65  
    - เข้าสู่ระดับ สบ 4 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 70  

      - เข้าสู่ระดับ สบ 5 ต้องไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 75 

 7.2 เมื$อผู้ขอรับการประเมินผ่านการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
ผลงานทางวิชาการแล้ว ให้สรุปผลการประเมิน (ตามแบบ รพ.ตร. 08) และแจ้งผลการ
พิจารณาต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยเริ$มต้นตั7งแต่กองบังคับการหรือเทยีบเท่าเพื$อดาํเนินการใน
ส่วนที$เกี$ยวข้องต่อไป 
     ในกรณีที$ผู้ขอรับการประเมินไม่ผ่านการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือ
วิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบถึงกรณีที$ไม่ผ่านการประเมิน
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเรว็ เพื$อให้ผู้ขอรับการประเมินทราบว่ามีสิ$งใดที$ต้องปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป จึงจะสามารถยื$นขอรับการประเมินครั7งใหม่ได้ และต้องห่าง
จากครั7งที$ผ่านมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที$ไม่ผ่านการประเมินดังกล่าว    
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 7.3 ให้คณะกรรมการเชิญผู้ขอรับการประเมินมาซักถาม และหรือขอรายละเอยีดของ
ผลงานดังกล่าวเพิ$มเติมได้ 
 7.4 การพิจารณาการประเมินให้จัดทาํรายงานการประชุมเป็นหลักฐานทุกครั7ง เพื$อประโยชน์ 
ในการตรวจสอบ  
8. การจดัสมัมนาเชิงวิชาการทางดา้นวิชาชีพ 
   (เฉพาะผู้ที$จะขอรับการประเมินเพื$อแต่งตั7งให้ดาํรงตาํแหน่งระดับ สบ 4 หรือ สบ 5) 
 8.1 ให้โรงพยาบาลตาํรวจ ดาํเนินการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านวิชาชีพ กาํหนด
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี$ยวชาญ และมีความสามารถ  
เพื$อให้ความรู้แก่ผู้ผ่านประเมิน ในด้านการบริหารจัดการ ภาวะผู้นาํ  องค์กร และการสื$อสาร  
รวมทั7งการให้ความรู้ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ ตลอดจนมีการฝึกปฏบัิติการ
ร่วมกนัแก้ไขปัญหาเชิงปฏบัิติการแบบบูรณาการ     
 8.2 การจัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านวิชาชีพ ตามข้อ 8.1 ให้มีการประเมินผล 
โดยวิธีการเสนอผลงาน  การสัมภาษณ์  รวมถึงการเข้าร่วมสังเกตการณ์ตลอดระยะเวลาการ
สัมมนา  ทั7งนี7  เพื$อแสดงให้เหน็ว่าผู้ได้รับการแต่งตั7งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที$ยอมรับและมีความเหมาะสมที$จะได้รับแต่งตั7งให้
ดาํรงตาํแหน่งสงูขึ7น 

  ทั7งนี7  เกณฑผ่์านการประเมินผลการสมัมนาเชิงวิชาการทางด้านวิชาชีพ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที$โรงพยาบาลตาํรวจกาํหนด  

 8.3 กรณีนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เหน็สมควร อาจจัดให้ผู้ขอรับการประเมินทางด้าน
ต่างๆ เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการด้านวิชาชีพในคราวเดียวกนัได้ 
9. ขั�นตอนการปฏิบติัในการขอรบัการประเมิน 

 9.1 กรณีผู้ขอรับการประเมินดาํรงตาํแหน่งตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารประเมินนี7     
   9.1.1 ผู้ประสงค์จะขอรับการประเมิน เป็นผู้ยื$นคาํขอตามแบบรายงานตามลาํดับชั7น
(ตามแบบ รพ.ตร. 09) พร้อมกรอกรายละเอียดเกี$ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล(ตามแบบ รพ.ตร. 
01) และกรอกรายละเอยีดเกี$ยวกบัการเสนอผลงาน(ตามแบบ รพ.ตร. 03) ต่อผู้บังคับบัญชา 
ต้นสังกัดตามลาํดับชั7นถึงระดับกองบังคับการ เพื$อให้งานกาํลังพลตรวจสอบคุณสมบัติของ   
ผู้ขอรับการประเมินและผู้บังคับการรับรองคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน และเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะบุคคล เพื$อดาํเนินการต่อไป              
   9.1.2 เมื$อผู้ขอรับการประเมินได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงานและ
ประสบการณ์การปฏบัิติงาน ดาํเนินการประเมินในส่วนที$เกี$ยวข้องต่อไป 
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 9.1.3 เมื$อผู้ขอรับการประเมินได้ผ่านการประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงานและ
ประสบการณ์การปฏบัิติงาน ให้เสนอคณะกรรมการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ
หรือผลงานทางวิชาการ ดาํเนินการในส่วนที$เกี$ยวข้องต่อไป 

 9.1.4 เมื$อผู้ขอรับการประเมินได้ผ่านการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ
หรือผลงานทางวิชาการ ให้คณะกรรมการประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงาน
ทางวิชาการสรุปผลการประเมินและแจ้งผลการพิจารณาต่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน
ตั7งแต่กองบังคับการหรือเทยีบเท่าเพื$อดาํเนินการในส่วนที$เกี$ยวข้องต่อไป 

   ทั7งนี7  การแต่งตั7งเพื$อเลื$อนตาํแหน่งระดับ สบ 4 หรือ สบ 5 ก่อนที$จะได้รับ
การแต่งตั7งให้ดาํรงตาํแหน่งดังกล่าว ผู้ขอรับการประเมินจะต้องผ่านการประเมินผลการสัมมนา
เชิงวิชาการทางด้านวิชาชีพ 
 9.1.5 ในกรณีที$ผู้ขอรับการประเมินไม่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการระดับใด ให้
ผู้ขอรับการประเมินสามารถยื$นประเมินต่อคณะกรรมการระดับนั7นได้อกี โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
6 เดือน นับแต่วันที$ไม่ผ่านการประเมินครั7งสุดท้าย แต่ทั7งนี7 ต้องเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาํดับชั7น 
เพื$อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสาร    
       9.2 กรณีที$ผู้ขอรับการประเมินขณะยื$นขอรับการประเมินไม่ได้ดาํรงตาํแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินนี7  มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื$อแต่งตั7งให้ดาํรงตาํแหน่งควบตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร
ประเมินนี7 ในระดับตาํแหน่งเดิม ให้ดาํเนินการ ดังนี7  
   9.2.1 ผู้ประสงค์จะขอรับการประเมิน เป็นผู้ยื$นคาํขอตามแบบรายงานตามลาํดับ
ชั7น (ตามแบบ รพ.ตร. 09) พร้อมกรอกรายละเอียดเกี$ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล(ตามแบบ 
รพ.ตร. 01) และส่งผลงานหรือผลการปฏบัิติงาน(ตามแบบ รพ.ตร. 03) ต่อผู้บังคับบัญชา 
ต้นสงักดัตามลาํดับชั7นถึงระดับกองบังคับการหรือเทยีบกองบังคับการ 
   9.2.2 เมื$อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับกองบังคับการหรือเทียบกองบังคับการ 
ได้รับเอกสารตามข้อ 9.2.1 แล้ว ให้ผู้บังคับการแต่งตั7งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ประเมินคุณลักษณะของบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑนี์7 โดยคณะกรรมการประกอบด้วย 
                       (1)  ผู้บังคับการต้นสงักดั      เป็นประธาน   
          (2)  รองผู้บังคับการต้นสงักดั                   เป็นกรรมการ 
                             (ที$กาํกบัดูแลผู้ขอรับการประเมิน)  
          (3)  ผู้บังคับบัญชาชั7นต้น                      เป็นกรรมการ 
        (4)  สารวัตรที$รับผิดชอบงานกาํลังพล        เป็นเลขานุการ 
   9.2.3 เมื$อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตาม
ข้อ 9.2.2 มีความเหน็ว่าผู้ขอรับการประเมินผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผ่านการประเมิน
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คุณลักษณะของบุคคลแล้วให้ส่งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินคุณลักษณะของ
บุคคลพร้อมผลงานของผู้ขอรับการประเมินให้แก่โรงพยาบาลตาํรวจ 
   9.2.4 กรณีที$มีตาํแหน่งว่างตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารประเมินนี7และโรงพยาบาลตาํรวจ
มีความประสงค์จะแต่งตั7งผู้ขอรับการประเมินมาดาํรงตาํแหน่งในสงักดั ให้ดาํเนินการประเมินผลงาน 
ผลการปฏบัิติงานและประสบการณ์การปฏบัิติงานและประเมินผลการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ
หรือผลงานทางวิชาการ ตามที$หลักเกณฑแ์ละวิธกีารประเมินกาํหนด เมื$อผ่านการประเมินแล้วให้
เสนอขอแต่งตั7งตามขั7นตอนต่อไป 

     ทั7งนี7  การแต่งตั7งเพื$อเลื$อนตาํแหน่งระดับ สบ 4 หรือ สบ 5 ก่อนที$จะได้รับการ
แต่งตั7งให้ดาํรงตาํแหน่งดังกล่าว ผู้ขอรับการประเมินจะต้องผ่านการประเมินผลการสมัมนาเชิง
วิชาการทางด้านวิชาชีพ 

10. การแต่งตั�งใหด้ํารงตําแหน่งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน  
       10.1 การแต่งตั7งเลื$อนตาํแหน่งในตาํแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี7  ให้มีผล
นับแต่วันที$ผู้มีอาํนาจแต่งตั7งสั$งแต่งตั7ง แต่ทั7งนี7 ต้องไม่ก่อนวันที$ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  
       10.2 ในกรณีที$ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน และได้ยื$นขอรับการประเมินขณะดาํรงตาํแหน่ง ภายหลังได้รับการแต่งตั7งให้ไปดาํรง
ตาํแหน่งอื$นซึ$งมิใช่ตาํแหน่งตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารประเมินนี7  ให้ดาํเนินการประเมินต่อไป
จนเสรจ็สิ7น หากเป็นผู้ผ่านการประเมินและผู้ขอรับการประเมินสมัครใจ ให้สามารถขอรับการ
แต่งตั7งในระดับตาํแหน่งที$ขอรับการประเมินได้   
11. มาตรการในการรกัษาบุคลากรที�มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์      
 ข้าราชการตาํรวจที$ได้รับการแต่งตั7งเลื$อนตาํแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี7  
ต้องดาํรงตาํแหน่งและปฏบัิติหน้าที$ในตาํแหน่งที$ได้รับการแต่งตั7งต่อไปไม่น้อยกว่า 4 ปี เว้นแต่
ได้รับการแต่งตั7งให้ดาํรงตาํแหน่งที$ทาํหน้าที$อย่างเดียวกนั หรือได้รับการแต่งตั7งให้ดาํรงตาํแหน่ง
ที$สงูขึ7น 

12. มาตรการในการป้องกนัและลงโทษ ผูน้าํผลงานผูอื้�นไปใชใ้นการเสนอขอรบัการ
ประเมิน  
 ในการประเมินบุคคลเพื$อแต่งตั7งให้ดาํรงตาํแหน่งที$สงูขึ7น ในสายงานที$เป็นตาํแหน่งควบ
ของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ หากตรวจพบว่าข้าราชการตาํรวจผู้ใด แจ้งข้อมูลเกี$ยวกับเรื$อง
คุณสมบัติของบุคคล เรื$องสัดส่วนการจัดทาํผลงาน หรือเรื$องอื$นๆ เกี$ยวกับการจัดทาํผลงาน
เป็นเทจ็ หรือมีการลอกผลงานหรือนาํผลงานของผู้อื$นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน



                                                                                                                                                                              23
 

ผู้อื$นให้จัดทาํผลงานให้ โดยผลงานที$นาํมาเสนอนั7นไม่ใช่ผลงานที$แท้จริงของตน การกระทาํ
ดังกล่าว นอกจากแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ขาดจริยธรรมแล้ว ยังเป็นผู้ที$ไม่เหมาะสมที$จะได้รับ 
การพิจารณาแต่งตั7งเข้าสู่ตาํแหน่งที$ขอรับการประเมิน และสมควรจะได้รับการลงโทษทางวินัย
อกีด้วย ดังนั7นจึงได้กาํหนดมาตรการในการป้องกนัและลงโทษผู้ที$ประพฤติดังกล่าวตามมาตรการ 
ดังต่อไปนี7 
   มาตรการที$ 1 กรณีที$ตรวจพบว่ามีการกระทาํดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ7น ให้คณะกรรมการ
ประเมินหรือผู้ที$มีอาํนาจแต่งตั7งงดการพิจารณาประเมินหรืองดการพิจารณาแต่งตั7งสาํหรับ
การประเมินในครั7งนั7น แล้วแต่กรณี 
   มาตรการที$ 2 กรณีที$ได้รับการแต่งตั7งเข้าสู่ตาํแหน่งไปแล้ว หากภายหลังตรวจพบหรือ
ทราบว่ามีการกระทาํดังกล่าวข้างต้นเกดิขึ7น ให้ผู้ที$มีอาํนาจตามกฎหมายเพิกถอนคาํสั$งนั7นเสยี
โดยถือว่าข้าราชการตาํรวจผู้นั7นเป็นผู้ที$ขาดคุณสมบัติที$จะได้รับการแต่งตั7งให้ดาํรงตาํแหน่ง 
   มาตรการที$ 3 ให้ผู้มีอาํนาจตามกฎหมายดาํเนินการทางวินัย แก่ผู้กระทาํดังกล่าวตาม 
ข้อเทจ็จริงและความร้ายแรงแห่งการกระทาํผดิเป็นกรณีไป 
   มาตรการที$ 4 ห้ามมิให้ผู้กระทาํผดิกรณีดังกล่าว เสนอขอรับการประเมินมกีาํหนดเวลา 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที$รับทณัฑต์ามมาตรการที$ 3 เสรจ็สิ7นแล้ว 
   ทั7งนี7  เมื$อผู้กระทาํผดิกรณีดังกล่าว ถูกดาํเนินการตามมาตรการที$ 1 หรือมาตรการที$ 2 
แล้ว ให้นาํมาตรการที$ 3 และมาตรการที$ 4  มาดาํเนินการลงโทษผู้ที$ประพฤติปฏบิัติดังกล่าว
ด้วย  โดยให้ถือเป็นหน้าที$ของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที$ที$รับผิดชอบในการประเมินบุคคลที$
จะต้องตรวจสอบข้อมูลประกอบคาํขอประเมินบุคคลให้ถูกต้องรวมทั7งดาํเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวกบัผู้กระทาํผดิหรือผู้ที$เกี$ยวข้อง หากผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที$ที$รับผิดชอบละเลยไม่
ดาํเนินการให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที$ที$รับผดิชอบนั7น กระทาํความผดิวินัยด้วย 
13. การกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน 
 เพื$อให้การประเมินมีประสทิธภิาพและเกดิผลดีต่อทางราชการ ให้สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติขอ
ทาํความตกลงกบักระทรวงการคลังวางระเบียบกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการประเมนิ 
14. การแต่งตั�งโดยวิธีพิเศษ 
 ในกรณีที$มีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิ$ง ผู้มีอาํนาจแต่งตั7งอาจแต่งตั7งข้าราชการตาํรวจ
ที$ดาํรงตาํแหน่งหน้าที$อื$นๆ หรือบุคคลภายนอก มาดาํรงตาํแหน่งในตาํแหน่งไม่สูงกว่าระดับ
ตาํแหน่งเดิมในโรงพยาบาลตาํรวจได้ตามหลักเกณฑ์การประเมินนี7  ทั7งนี7  ผู้ได้รับการเสนอ
แต่งตั7งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถสูงดีเด่นเป็นพิเศษ และมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาํหรับตาํแหน่ง สาํหรับวิธีการเสนอแต่งตั7งให้ดาํเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี7
เท่าที$เหมาะสมโดยอนุโลม 
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15. บทเฉพาะกาล 

       15.1 ข้าราชการตาํรวจที$ดาํรงตาํแหน่งที$ทาํหน้าที$รังสีเทคนิคในโรงพยาบาลตาํรวจก่อน
วันที$หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี7 ใช้บังคับ แต่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาํหรับตําแหน่ง ให้สามารถดํารงตําแหน่งต่อไปได้และสามารถประเมินเลื$อนระดับ
ตาํแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี7 ได้  โดยให้นาํ มติ ก.ตร.ในการประชุม ครั7งที$ 
18/2537 เมื$อ 2 พ.ย.2537 ที$กาํหนดหลักการไว้ว่า “ข้าราชการตาํรวจ ซึ$งปฏิบัติงานใน
หน่วยงานหรือลักษณะงานนั7นๆ อยู่ก่อนวันที$คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งของหน่วยงาน
หรือลักษณะงานนั7นๆ มีผลใช้บังคับ  แต่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนั7น 
ให้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปได้และให้สามารถแต่งตั7งโยกย้ายไปดาํรงตาํแหน่งอื$น หรือแต่งตั7งเลื$อน
ตาํแหน่งที$มีลักษณะงานเช่นเดียวกนัได้” มาใช้โดยอนุโลม 

 15.2 ข้าราชการตํารวจที$ดํารงตําแหน่งที$ทาํหน้าที$รังสีเทคนิคในโรงพยาบาลตํารวจที$
สาํเรจ็การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรหรือเทียบเท่า หรือผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที$สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติกาํหนดก่อนวันที$หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี7 ใช้บังคับให้
ถือว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหน่งครบในส่วนของการสําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
สารวัตรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับตาํแหน่งนักรังสกีารแพทย์ (สบ 2) เมื$อผ่านการ
ประเมินแล้วให้สามารถเลื$อนระดับตาํแหน่งตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารประเมินนี7 ได้ 
        15.3 ในระยะเริ$มแรกที$หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลนี7มีผลใช้บังคับ ให้ยกเว้น
การขอรับการประเมินเพื$อแต่งตั7งให้ดาํรงตาํแหน่งนักรังสีการแพทย์ (สบ 4), (สบ 5) ใน
ส่วนที$กาํหนดให้ต้องเสนอผลงานทางวิชาการ โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการบริการทาง
วิชาการหรือวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการ สามารถกาํหนดแนวทางหรือวิธีการที$เหมาะสม
ทดแทนได้ เช่น การแสดงวิสัยทศัน์สาํหรับการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
เมื$อพ้นกาํหนดระยะเวลา 1 ปีแล้ว ให้นาํหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลตามที$ ก.ตร.
กาํหนดนี7มาใช้ในการประเมินต่อไป 

 15.4 ข้าราชการตาํรวจที$เคยดาํรงตาํแหน่งและปฏิบัติหน้าที$ในลักษณะงานเดียวกันกับที$
กาํหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ก่อนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนี7 ใช้บังคับ     
ให้สามารถนาํระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในการปฏิบัติหน้าที$และผลงาน มานับรวมเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งและคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธกีารประเมินนี7 ได้ 
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ผนวก ก 

เกณฑก์ารพิจารณาการประเมินผลงาน 

 

    1. องค์ประกอบและคะแนนสาํหรับการประเมินเพื$อเลื$อนตาํแหน่งระดับ สบ 2 หรือ สบ 3 
 

คณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏิบติังาน 

และประสบการณก์ารปฏิบติังาน 
คณะกรรมการประเมิน 

ผลการบริการทาง
วิชาการหรือวิชาชีพหรือ

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงาน ผลการปฏบัิติงานย้อนหลัง ผลการบริการทางวิชาการ

หรือวิชาชีพหรือผลงาน
ทางวิชาการ 

ผลงาน 
ให้บริการ 

งานสอน ฝึกอบรม หรือ 
งานให้คาํปรึกษา แนะนาํ 

ประสบการณ์ 
การปฏบัิติงาน 

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

 
    2. องค์ประกอบและคะแนนสาํหรับการประเมินเพื$อเลื$อนตาํแหน่งระดับ สบ 4 หรือ สบ 5 
 

คณะกรรมการประเมินผลงาน ผลการปฏิบติังาน 

และประสบการณก์ารปฏิบติังาน 
คณะกรรมการประเมิน 

ผลการบริการทาง
วิชาการหรือวิชาชีพหรือ

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงาน ผลการปฏบัิติงานย้อนหลัง ผลการบริการทางวิชาการ

หรือวิชาชีพหรือผลงาน
ทางวิชาการ 

ผลงาน
ให้บริการ 

งานสอน 
ฝึกอบรม 

งานให้คาํปรึกษา
แนะนาํ 

ประสบการณ์
การปฏบัิติงาน 

30 15 15 40 100 
(100) (100) (100) (100) (100) 
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ผนวก ข 
ผลงานทางวิชาการ 

 
 ลกัษณะของผลงานทางวิชาการ  
 1. เอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยาย หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ที$ใช้ประกอบ 
การสอนหรือการบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการตาํรวจ หน่วยงานอื$นหรือสถาบันอื$นใด มีลักษณะ
เป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ที$เกี$ยวข้องที$ตนสอนหรือบรรยายประกอบด้วย แผนการสอนหรือ
หัวข้อคาํบรรยายที$มีรายละเอยีดประกอบพอสมควร และอาจมีสิ$งต่าง ๆ ดังต่อไปนี7 เพิ$มขึ7นอกี 
กไ็ด้  เช่น รายชื$อบทความหรือหนังสอือ่านประกอบ  บทเรียบเรียงคัดย่อ เอกสารที$เกี$ยวเนื$อง 
แผนภมูิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื$อน (Slide) ฯลฯ เป็นต้น 

  ทั7งนี7  ให้ยึดถือแนวทางการปฏบัิติ ดังต่อไปนี7 
  1.1 เอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยายจะต้องเยบ็เล่มให้เรียบร้อย ทั7งมี
หัวข้อและเนื7 อหาสาระครบถ้วนตามรายละเอียดของการสอน หรือการบรรยายและควร
ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความมุ่งหมาย เนื7 อเรื$อง วิธีสอน อุปกรณ์ที$ใช้และวิธีการวัดและ
ประเมินผล 

  1.2 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่สามารถส่งเอกสารประกอบการสอนหรือการ
บรรยายที$ทาํเพียงผู้เดียวและมีเนื7อหาสาระครบได้ อาจนาํเอาบางส่วนของผู้อื$นมาบ้างเพื$อเสริม
บางส่วนของผลงานของผู้ขอรับการประเมินที$ยังพร่องอยู่ หรืออาจส่งเอกสารประกอบการสอน
หรือการบรรยายที$ทาํเพียงผู้เดียวหลายเล่มได้ 

  1.3 ปริมาณของเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยายที$ผู้ขอรับการประเมิน
ต้องจัดทาํขึ7 นเองจะมากน้อยเพียงใด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที$โรงพยาบาลตาํรวจกาํหนด 
เอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยายต้องใช้สอนหรือบรรยายมาแล้ว หากจัดพิมพ์เพิ$ม
เป็นรูปเล่มขึ7นใหม่ให้โรงพยาบาลตาํรวจรับรองว่าเป็นผลงานที$ได้ใช้สอนหรือบรรยายมาแล้ว
ด้วย ในกรณีที$เป็นเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยายในหน่วยงานอื$นนอกโรงพยาบาล
ตาํรวจต้องให้หน่วยงานนั7นๆ ในระดับกองบัญชาการรับรองว่าเป็นผลงานที$ได้ใช้สอนหรือ
บรรยายมาด้วย 

 2. ตํารา หมายถึง เอกสารที$ใช้ในการเรียนวิชาหนึ$งโดยเฉพาะที$ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบ 
เช่น ประกอบด้วย คาํนาํ สารบัญ เนื7 อเรื$อง สรุป และการอ้างอิงที$ครบถ้วนสมบูรณ์ทนัสมัย
โดยจะต้องมีเนื7อหาสาระอย่างละเอยีดและต้องจัดทาํเป็นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย 

     ทั7งนี7  ให้ยึดถือแนวทางปฏบัิติ ดังต่อไปนี7 
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  2.1 ต้องเยบ็เล่มให้เรียบร้อย ระบุชื$อผู้เขียน และผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) และปริมาณ
งานในความรับผดิชอบ ตลอดจน เดือน ปีที$พิมพ์ และแหล่งพิมพ์ 

     กรณีที$มีผู้เขียนร่วมกนัหลายคน ให้เรียงชื$อผู้เขียนตามลาํดับเหมือนกบัชื$อ    
ที$พิมพ์ไว้ในตาํราทุกประการ 
  2.2 กรณีที$ผู้ขอรับการประเมินมีเฉพาะตาํราที$เขียนให้กับสถาบันอุดมศึกษาอื$น
เพียงเล่มเดียว โดยไม่มีตาํราที$เขียนเพื$อใช้ในสถาบันการศึกษา สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ แต่
อย่างใด สามารถนาํตาํราดังกล่าวมาใช้ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินฯ นี7 ได้  
โดยตํารานั7นต้องเป็นตําราที$ใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรและได้ใช้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษานั7น 

 3. หนงัสือ หมายถึงเอกสารทางวิชาการหรือกึ$งวิชาการ ที$ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบ    
เข้าปกเยบ็เล่มเรียบร้อย มีสารบัญแบ่งหมวดหมู่ของเนื7 อหาอย่างชัดเจนใช้อักษรตัวพิมพ์และมี
การเผยแพร่ 
  ทั7งนี7  ให้ยึดถือแนวทางปฏบัิติ ดังต่อไปนี7  
  3.1 หนังสอืต้องระบุชื$อผู้เขียนและผู้เขียนร่วมทุกท่าน (ถ้ามี) และระบุปริมาณงาน
ในความรับผดิชอบ ตลอดจน เดือน ปีที$พิมพ์ และแหล่งพิมพ์ 

  3.2 สาํหรับการแปลหนังสือ ผู้แปลควรขอลิขสิทธิ`ของหนังสือต้นฉบับนั7น ก่อนจะ
ทาํการแปลและพิมพ์เผยแพร่และผู้แปลจะต้องรับผิดชอบหากมีปัญหาเกี$ยวกับลิขสิทธิ`ใน
ภายหลัง 
 4. ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานค้นคว้าอย่างมีระบบ และมีความมุ่งหมายอย่างแน่นอน
เพื$อให้ได้มาซึ$งข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที$จะนาํไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนาํ
วิชาการนั7นมาประยุกต์ มีลักษณะเป็นเอกสารที$มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มี
การตั7งสมมติฐานหรือมีการกาํหนดปัญหาที$ชัดเจนสมเหตุสมผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที$
ชัดเจนแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ ตีความ และสรุปผลการวิจัยที$สามารถ
ให้คาํตอบ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที$ต้องการได้ 

  ทั7งนี7  ให้ยึดถือแนวทางปฏบัิติ ดังต่อไปนี7  
  4.1 ถ้าเสนอรายงานต่อที$ประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ให้เสนอสาํเนารายงานย่อ 
และแนบกาํหนดการประชุมหรือสมัมนาวิชาการนั7น ๆ มาด้วย 
  4.2 งานวิจัยที$เสนอ ต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงานวิจัย ตามหลักเกณฑ ์ 
ดังนี7 
    (1) งานวิจัยเดี$ยว คิดเป็น 1 หน่วย 
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    (2) งานวิจัยร่วม คิดเป็นร้อยละของแต่ละโครงการ เมื$อรวมกนัแล้วได้ครบ  
ร้อยละ 100 คิดเป็น  1  หน่วย 

    (3) กรณีผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการ ให้คิดปริมาณเพิ$มจากข้อ(2)  อกีร้อยละ 15 
  4.3 งานวิจัยที$เสนอขอรับการประเมิน ต้องไม่เป็นงานวิจัยที$ทาํเป็นส่วนของ
การศึกษาเพื$อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ เว้นแต่ผู้ขอรับการประเมินจะได้
ทาํการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื$องเดิมอย่างต่อเนื$อง จนปรากฏผลความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างเหน็ได้ชัด การพิจารณาจะพิจารณาเฉพาะส่วนที$เพิ$มเติมจากเดิม เท่านั7น 
     กรณีชื$องานวิจัยใกล้เคียงกบังานวิจัยที$เป็นส่วนหนึ$งของการศึกษาให้ระบุชื$อ
งานวิจัยที$เป็นส่วนหนึ$งของการศึกษามาด้วย 

  4.4 การเอาข้อมูลเบื7องต้นมารวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกนัไม่ถือเป็นงานวิจัย แต่ถ้า
การรวบรวมข้อมูลนั7นทาํตามระเบียบวิธวิีจัย วิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิจารณ์ และมีข้อคิดเหน็ของ
ผู้รวบรวมที$แสดงความสามารถทางวิชาการอาจถือเป็นผลงานวิจัยได้ 
  4.5 บรรณานุกรมประกอบบรรณานิทศัน์ (Annotated bibliography) ที$ต้องทาํด้วย
ความยากลาํบาก และต้องค้นคว้าจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล โดยมีเนื7 อหาที$มีสาระสาํคัญให้
นาํมาพิจารณาเป็นผลงานวิจัยได้ แต่บรรณานุกรมที$เป็นเพียงการรวบรวมรายชื$อหนังสอืหรือ
งานทางวิชาการไม่ถือว่าเป็นผลงานวิจัย  
 5. บทความทางวิชาการ หมายถึง เอกสารซึ$งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของ
ตนเองหรือของผู้อื$นในลักษณะที$เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หรือเสนอแนวความคิดใหม่ๆ จาก
พื7นฐานทางวิชาการนั7นๆ สาํหรับบทความทางวิชาการที$เขียนขึ7นเพื$อเป็นความรู้ทั$วไปสาํหรับ
ประชาชนนั7น อาจใช้ได้บ้างหากมีคุณค่าทางวิชาการเพียงพอ (ในกรณีที$เรียบเรียงจากผลงาน
ทางวิชาการของผู้อื$น จะต้องมีการอ้างองิไว้ด้วย) 
     ตัวอย่างบทความทางวิชาการ 

- Case Report หมายถึง การรายงานผู้ป่วยที$พบได้ยากหรือแปลก หรือเป็นรายแรก  
อาจเป็นรายหนึ$งหรือมากกว่า รายงานที$ดีต้องประกอบด้วย ประวัติอาการสาํคัญที$นาํผู้ป่วยมา
โรงพยาบาล การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏบัิติการการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกนั 
มีการอภิปรายเน้นถึงความสาํคัญและประโยชน์ในการรายงานผู้ป่วย ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ$ง เช่น 
การวินิจฉัยโรคการรักษา การป้องกันหรืออย่างอื$นพร้อมทั7งมีการอ้างอิงถึงรายงานที$มีมาแล้ว 
ในประเทศหรือต่างประเทศและการสรุป 

- Article Review หมายถึง  การรวบรวมผลงานทางวิชาการที$น่าสนใจในปัจจุบัน 
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หรือเป็นปัญหาจากแหล่งต่างๆ มาอยู่ในที$เดียวกนัเพื$อแสดงให้เหน็ความเป็นมาและความก้าวหน้า
รวมทั7งการวิเคราะห์และการอภิปรายผลงานที$รวบรวมมาให้เหน็แนวโน้มของเรื$องราวต่างๆ ว่า
ควรจะเป็นไปในแนวทางใด มีข้อดีข้อเสยีอย่างไร 

- บทความฟื7 นวิชาการ หมายถึง การรวบรวมเรื$องใดเรื$องหนึ$งที$น่าสนใจมีความก้าวหน้า 
หรือเปลี$ยนแปลงในทางวิชาการแสดงถึงประวัติความเป็นมาครอบคลุมเนื7อหาทั7งหมดตั7งแต่ต้น
หรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ$ง เพื$อเจาะลึกลงไปในด้านใดด้านหนึ$งในเรื$องนั7นที$มีความก้าวหน้า 
วิวัฒนาการ มีความเปลี$ยนแปลงทางวิชาการใหม่ๆ ที$ทนัสมัยซึ$งจะใช้นาํมาสอนได้ และมีการอ้างองิ
เอกสารต่างๆ เหมาะสาํหรับที$จะนาํไปใช้ค้นคว้าได้ 
  ทั7งนี7  ให้ยึดถือแนวทางปฏบัิติ  ดังต่อไปนี7 
  5.1 บทความทางวิชาการต้องพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือกึ$งวิชาการ โดย
ให้ถ่ายสาํเนาปกวารสาร สารบัญ คาํนาํ พร้อมเนื7อหาเสนอพร้อมกนัมาด้วย 
  5.2 บทความทางวิชาการที$เสนอต่อที$ประชุม หรือสมัมนาทางวิชาการ หรืออบรม  
ให้แนบกาํหนดการประชุมวิชาการนั7น ๆ และหรือหลักสตูรในการอบรมเป็นหลักฐานมาด้วย 
  5.3 บทความทางวิชาการที$มีลักษณะเป็นรายงานข่าว จะต้องมีการวิเคราะห์หรือ
สงัเคราะห์ตามหลักวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้วจึงจะเสนอได้ 
  5.4 บทความทางวิชาการที$สั7นมาก กเ็สนอขอรับการประเมินได้ ถ้าบทความนั7นเป็น
การเสนอผลงานค้นคว้าชิ7นสาํคัญๆ ที$ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ แต่ส่วนที$นาํมารายงานเป็นหลักฐาน 
ทฤษฎีข้อมูล ฯลฯ ที$ต้องเปิดเผยโดยเรว็ เพื$อให้ผู้ที$อยู่ในวงการได้รับทราบและเป็นการป้องกัน
การทาํงานซํ7าซ้อน อย่างไรกต็าม ควรแนบบทความเตม็มาด้วย    

 6. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื�น หมายถึง ผลงานอย่างอื$นที$มิใช่เอกสารประกอบ 
การสอน เอกสารคาํสอน ตาํรา หนังสอื ผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ โดยปกติหมายถึง
สิ$งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที$มีคุณค่า เช่น เครื$องทุ่นแรง ผลงานด้านศิลปะ ฯลฯ ผลงานทาง
วิชาการดังกล่าวอาจบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง ฯลฯ กไ็ด้  นอกจากนี7 ให้รวมถึงงาน
แปลที$ตัวงานต้นฉบับมีลักษณะเป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ 
หรือวิทยาการสาขาอื$นบางสาขาที$มีความสาํคัญและทรงคุณค่า ซึ$งเมื$อได้นาํมาแปลแล้ว จะเป็น
การสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที$เหน็ได้ประจักษ์ชัดอกีด้วย 
  ทั7งนี7  ให้ยึดถือแนวทางปฏบัิติ ดังต่อไปนี7 
  6.1 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื$นที$เสนอมานั7น จะต้องผ่านการพิสูจน์หรือมี
หลักฐานรายละเอียดต่างๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงานว่าได้มาตรฐานของตาํแหน่ง
หรือจะต้องเป็นผลงานที$มีคุณค่าเหมาะสมกับตาํแหน่งที$ขอรับการประเมินตามที$โรงพยาบาล
ตาํรวจกาํหนด 
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  6.2 งานแปลที$มีการศึกษาวิเคราะห์ตีความ หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการโดยผู้แปล 
ให้เสนอเป็นผลงานทางวิชาการลักษณะอื$น ส่วนงานแปลจากต้นฉบับเดิมที$ไม่มีการศึกษา
วิเคราะห์ตีความ หรืออรรถาธิบายเชิงวิชาการโดยผู้แปล ให้เสนอเป็นผลงานประเภทงานแต่ง   
เรียบเรียง หรือแปลตาํราหรือหนังสอื 

  6.3 สําหรับคู่มือการเรียนการสอนหรือการบรรยาย แบบฝึกหัด แบบทดสอบ      
ที$จะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื$นนั7น จะต้องมีส่วนที$
อธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขั7นตอน และกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดจนบรรลุผลงานที$
นาํเสนอ ซึ$งแสดงถึงความคิดริเริ$มสร้างสรรค์ 
  6.4 การออกแบบต่าง ๆ ต้องมีคาํอธิบายกระบวนการออกแบบ และลักษณะพิเศษ
ของแบบนั7น ๆ ว่ามีความแปลกใหม่แตกต่างจากแบบของคนอื$นอย่างไร เหตุใดผู้ออกแบบ   
จึงทาํเช่นนั7น และมีข้อดีข้อเสยีอย่างไร 
  ทั7งนี7  ให้โรงพยาบาลตาํรวจสามารถกาํหนดรายละเอียดการจัดทาํผลงานทาง 
วิชาการของแต่ละระดับตาํแหน่งเพิ$มเติมได้ตามความเหมาะสมแต่จะต้องไม่ขัดกบัแนวทางการ
ปฏบัิติที$ ก.ตร.กาํหนด ดังกล่าวข้างต้น  

              7. การพิมพเ์ผยแพร่ หมายถงึ การพิมพ์ที$ผู้จัดทาํผลงานทางวิชาการเป็นผู้จัดพิมพ์เอง 
หรือการพิมพ์จากโรงพิมพ์กไ็ด้ แต่ต้องมีลักษณะตามเกณฑท์ี$ ก.ตร.กาํหนด ดังนี7  
   7.1 ถ้าเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยาย เอกสารคาํสอน หรือตาํรา 
จะตีพิมพ์เป็นรูปเล่มจากโรงพิมพ์หรือสาํนักพิมพ์หรือถ่ายสาํเนาเยบ็เล่มกไ็ด้ สาํหรับหนังสือ
ต้องได้รับการพิมพ์เป็นรูปเล่มจากโรงพิมพ์หรือสาํนักพิมพ์โดยตาํราและหนังสอืต้องได้นาํไปใช้ 
ในการเรียน การสอนหรือการบรรยายและได้รับการเผยแพร่มาแล้ว จึงจะถือว่าตาํราหรือ
หนังสอืนั7นได้เผยแพร่อย่างกว้างขวางในวงวิชาการแล้วสามารถนาํมาเสนอขอรับการประเมินได้ 

    7.2 ถ้าเป็นผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ จะต้องพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ทางวิชาการในสาขาวิชาชีพที$เผยแพร่โดยสมํ$าเสมอ หรือในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ  
ซึ$งได้นาํเสนอต่อที$ประชุมสัมมนากไ็ด้ แต่ต้องแนบรายงานการประชุมทางวิชาการที$มีเนื7อเรื$อง
สมบูรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย การแจกจ่ายไปยังห้องสมุดต่างๆ ยังไม่ถือว่าเป็นการ
พิมพ์เผยแพร่ที$สมบูรณ์ 
    (1) สาํหรับผลงานวิจัยที$ยาวมาก กอ็าจจะพิมพ์เผยแพร่โดยหน่วยงานที$เป็น
ที$ยอมรับในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพที$เชื$อถือได้ในสาขานั7นๆ หากไม่สามารถพิมพ์เผยแพร่ได้
ทั7งฉบับกใ็ห้พิมพ์ในรูปของรายงานฉบับย่อที$มีสาระสาํคัญครบถ้วน (ไม่ใช่บทคัดย่อ) ลงใน
วารสาร หรือรายงานการประชุมทางวิชาการที$เชื$อถือได้  หรือเป็นที$ยอมรับในวงวิชาการ หรือ
วิชาชีพสาขานั7น 
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    (2) ถ้าเป็นผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ที$กาํลังอยู่ระหว่างการรอ
พิมพ์เผยแพร่จะต้องมีหนังสอืจากบรรณาธกิารวารสารนั7นๆ รับรองว่าจะลงตีพิมพ์เผยแพร่
เมื$อใดในวารสารฉบับใด   แต่โรงพยาบาลตาํรวจจะดาํเนินการเสนอขอแต่งตั7งให้ดาํรงตาํแหน่ง 
ตามขั7นตอนได้กต่็อเมื$อผลงานวิจัยหรือบทความนั7น ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว 
    (3) การนาํผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ทางวิชาการมากกว่า 1 แห่ง ถือว่าเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ซํ7าซ้อนกัน และให้เสนอผลงาน
ดังกล่าวเพื$อใช้ในการประเมินเพื$อแต่งตั7งให้ดาํรงตาํแหน่งที$ขอได้เพียงฉบับใดฉบับหนึ$งเท่านั7น 
    (4) การพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อนุโลมให้รวมถึงการเผยแพร่
ในจดหมายข่าวและจุลสารของกองบัญชาการในสังกัดสถาบันการศึกษา สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 
สาํนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตาํรวจ โรงพยาบาลตาํรวจและในวารสารที$เกี$ยวกบังานตาํรวจด้วย 

   7.3 การพิมพ์เผยแพร่นั7นให้รวมถึงการเผยแพร่ในรูปไมโครฟิล์ม วีดีโอเทป 
คอมพิวเตอร์ดิสก ์หรือรูปแบบอื$น ๆ ที$โรงพยาบาลตาํรวจกาํหนดด้วย 
  อนึ$ง ผลงานทางวิชาการที$ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผู้ขอรับการประเมินดาํเนินการ
จัดทาํผลงานดังกล่าว จาํนวน 4 ชุด และให้แจกจ่ายไปยังห้องสมุดในหน่วยงานของสาํนักงาน
ตาํรวจแห่งชาติ จาํนวน 2 ชุด และห้องสมุดของมหาวิทยาลัยของรัฐ จาํนวน 2 ชุด 
  ทั7งนี7  ให้โรงพยาบาลตํารวจ กาํหนดรายละเอียดการปฏิบัติที$เกี$ยวกับการพิมพ์
เผยแพร่เป็นการเพิ$มเติมได้ตามความเหมาะสมแต่จะต้องไม่ขัดกับแนวทางการปฏบัิติที$ ก.ตร.
กาํหนด ดังกล่าวข้างต้น  
 8. หลกัฐานรบัรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนังสือที$ใช้เป็น
หลักฐานแสดงปริมาณงานหรือสัดส่วนของผลงานทางวิชาการ ที$ผู้ร่วมจัดทาํแต่ละคนมีส่วนร่วม
ในการจัดทาํผลงานทางวิชาการเนื$องจากผลงานทางวิชาการนั7นมิได้ระบุปริมาณงานหรือสัดส่วน
ของผลงานที$ผู้ร่วมจัดทาํแต่ละคนมีส่วนร่วมไว้อย่างชัดเจน  
  ทั7งนี7  ให้ยึดถือแนวทางการปฏบัิติ ดังนี7  
     8.1 ผู้ขอรับการประเมินต้องส่งหลักฐานรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการที$ลงนามโดยผู้ร่วมจัดทาํทุกคน แต่ถ้าเป็นผลงานทางวิชาการของทางราชการให้หัวหน้า
หน่วยงาน ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการ หรือหัวหน้าคณะทาํงานลงนาม
รับรองปริมาณงานที$รับผดิชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานแต่ละคน 

  8.2 กรณีที$ผู้ขอรับการประเมิน ไม่ส่งหลักฐานรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ หรือกรณีที$ไม่สามารถระบุปริมาณงานหรือสดัส่วนของผลงานทางวิชาการที$ผู้ร่วมจัดทาํ
แต่ละคนมีส่วนร่วมในการจัดทาํผลงานทางวิชาการได้ ให้ถือว่าผู้จัดทาํผลงานทางวิชาการทุกคน 
มีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการดังกล่าวเทา่กนั 
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  8.3 กรณีมีหลักฐานรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการชิ7 นเดียวกันอยู่ 
หลายฉบับ แต่ระบุปริมาณงานหรือสัดส่วนของผลงานทางวิชาการที$ผู้ร่วมจัดทาํแต่ละคน มีส่วนร่วม
ในการจัดทาํผลงานทางวิชาการนั7นแตกต่างกัน ให้ใช้หลักฐานรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการฉบับแรกที$โรงพยาบาลตาํรวจมีคาํสั$งรับเรื$อง 
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 1. การประเมนิเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยายหรือเอกสารคาํสอน ควรพิจารณา
หัวข้อที$สาํคัญ 7 ประการคือ รูปแบบ ความเหมาะสมของการใช้ภาษา ความถูกต้องของเนื7อหา  
ความสมบูรณ์ของเนื7อหา ลาํดับของเนื7อหา ความชัดเจนในการอธบิาย และปริมาณงานที$จัดทาํ 
 2. การประเมินตาํราหรือหนังสอื ควรพิจารณาหัวข้อที$สาํคัญ 7 ประการ คือ รูปแบบ
ความเหมาะสมของการใช้ภาษา ความถูกต้องของเนื7อหา ความสมบูรณ์ของเนื7อหา ลาํดับของ
เนื7อหา ความชัดเจนในการอธบิาย และปริมาณงานที$จัดทาํ  
 3. การประเมินผลงานวิจัย ควรพิจารณาหัวข้อที$สาํคัญ 8 ประการ คือ รูปแบบ ความถูกต้อง
ตามระเบียบวิธวิีจัย การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ความคิด
ริเริ$มสร้างสรรค์ การเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ ประโยชน์ของงานวิจัย และปริมาณ
งานที$จัดทาํ 
 4. การประเมินบทความทางวิชาการ ควรพิจารณาหัวข้อที$สาํคัญ 8 ประการ คือ รูปแบบ  
ความเหมาะสมของการใช้ภาษา  ความถูกต้องของเนื7อหา ความสมบูรณ์ของเนื7อหา ความเหมาะสม
ของการนาํเสนอ ลาํดับของเนื7อหา ความชัดเจนในการอธบิาย และปริมาณงานที$จัดทาํ 
 5. การประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื$น ควรพิจารณาประเดน็ที$สาํคัญ 7 ประการ คือ  
รูปแบบ ความคิดริเริ$มสร้างสรรค์ ความใหม่ของผลงาน การใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ ประโยชน์ใช้สอย การเผยแพร่หรือนาํไปใช้จนเป็นที$ยอมรับ และปริมาณและคุณภาพ 

ของงานที$จัดทาํ 
 รายละเอยีดคาํแนะนาํหัวข้อที$ควรประเมินผลงานทางวิชาการ ปรากฏตามเอกสารที$แนบ
ดังต่อไปนี7  
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คําแนะนาํหวัขอ้ที�ควรประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยาย 
 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ$งพิมพ์ ซึ$งได้ยึดถือตามความหมายที$ ก.ตร.กาํหนด คือ 
เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรืออปุกรณ์ที$ใช้ประกอบการสอนหรือการบรรยาย
ให้แก่ข้าราชการตาํรวจ หรือหน่วยงานอื$น หรือสถาบันอื$นใด มีลักษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์
ที$เกี$ยวข้องในวิชาที$ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อคาํบรรยายที$มีรายละเอียด
พอสมควร และอาจมีสิ$งต่าง ๆ ดังต่อไปนี7 เพิ$มขึ7นอกีกไ็ด้ เช่น รายชื$อบทความหรือหนังสอือ่าน
ประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อ เอกสารที$เกี$ยวเนื$อง แผนภมูิ แถบเสียง หรือภาพเลื$อน ฯลฯ เป็นต้น 

 2. ความเหมาะสมของการใชภ้าษา หมายถึง การใช้ภาษาเขียนที$ชัดเจน ถูกหลักภาษา 
ตรงความหมาย การใช้ตัวสะกดการันต์ คาํสุภาพ ศัพท์บัญญัติ และศัพท์ที$นิยมใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและตรงกนัโดยตลอด ข้อความอ่านเข้าใจง่าย กระชับและมีความสมัพันธก์นั
เป็นอย่างดี 

 3. ความถูกตอ้งของเนื� อหา หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเนื7อหาวิชา 
แนวคิด ทฤษฎี นิยาม สตูร สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั7น ๆ  
 4. ความสมบูรณข์องเนื� อหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทนัสมัยของเนื7อหา  
ความสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชานั7น ๆ  
 5. ลําดบัของเนื� อหา หมายถึง การจัดทาํเนื7อหาและดาํเนินเรื$องอย่างมีขั7นตอน ไม่วกวน
สบัสนและซํ7าซ้อน การเรียบเรียงเรื$องราวแต่ละตอนมีความเกี$ยวเนื$องสมัพันธก์นัโดยตลอด 
 6. ความชดัเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธบิายหรือสื$อความหมาย 
ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
 7. ปริมาณงานที�จัดทํา หมายถึง ปริมาณงานด้านเนื7อหาของเอกสารประกอบการสอน      
ที$ผู้ขอรับการประเมินได้จัดทาํขึ7นเอง 
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คําแนะนาํหวัขอ้ที�ควรประเมินเอกสารคําสอนหรือการบรรยาย 
 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ$งพิมพ์ ซึ$งได้ยึดถือตามความหมายที$ ก.ตร.กาํหนด 
คือ เอกสารคาํสอน หมายถึง เอกสารคาํบรรยายหรืออุปกรณ์ที$ใช้สอนหรือบรรยายให้แก่
ข้าราชการตาํรวจ หรือหน่วยงานอื$น หรือสถาบันอื$นใด ถ้าเป็นเอกสารจะพิมพ์เป็นโรเนียวกไ็ด้ 
แต่ต้องทาํเป็นรูปเล่ม 

 2. ความเหมาะสมของการใชภ้าษา หมายถึง การใช้ภาษาเขียนที$ชัดเจน ถูกหลักภาษา  
ตรงความหมาย การใช้ตัวสะกดการันต์ คาํสุภาพ ศัพท์บัญญัติ และศัพท์ที$นิยมใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและตรงกันโดยตลอด ข้อความอ่านเข้าใจง่าย กระชับและมีความสัมพันธ์กัน
เป็นอย่างดี 
 3. ความถูกตอ้งของเนื� อหา หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเนื7อหาวิชา 
แนวคิด ทฤษฎี นิยาม สตูร สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั7น ๆ  
 4. ความสมบูรณข์องเนื� อหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทันสมัยของเนื7 อหา 
ความสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชานั7น ๆ  
 5. ลําดบัของเนื� อหา หมายถึง การจัดทาํเนื7อหาและดาํเนินเรื$องอย่างมีขั7นตอน ไม่วกวน
สบัสนและซํ7าซ้อน การเรียบเรียงเรื$องราวแต่ละตอนมีความเกี$ยวเนื$องสมัพันธก์นัโดยตลอด 
 6. ความชดัเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธบิายหรือสื$อความหมาย   
ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
 7. ปริมาณงานที�จดัทํา หมายถึง ปริมาณงานด้านเนื7อหาของเอกสารคาํสอน ที$ผู้ขอรับ
การประเมินได้จัดทาํขึ7นเอง 
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คําแนะนาํหวัขอ้ที�ควรประเมินตํารา 
 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ$งพิมพ์ ซึ$งได้ยึดถือตามความหมายที$ ก.ตร.กาํหนด 
คือ ตาํรา หมายถึง เอกสารที$ใช้ในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ$งโดยเฉพาะ ที$ได้เรียบเรียงอย่างมี
ระบบ เช่น ประกอบด้วย คาํนาํ สารบัญ เนื7อหา สรุป และการอ้างองิที$ครบถ้วนสมบูรณ์ทนัสมัย  
โดยจะต้องมีเนื7อหาสาระอย่างละเอยีด ครอบคลุมวิชาหรือส่วนของวิชาที$ตนเชี$ยวชาญ โดยมี
วัตถุประสงค์ที$ใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนตามหลักสตูรของสถาบันการศึกษา สาํนักงาน
ตาํรวจแห่งชาติ สาํนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตาํรวจ โรงพยาบาลตาํรวจหรือสถาบันอุดมศึกษาอื$น 
และต้องจัดทาํเป็นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย และมีการเผยแพร่แล้ว 
 2. ความเหมาะสมของการใชภ้าษา หมายถึง การใช้ภาษาเขียนที$ชัดเจน ถูกหลักภาษา  
ตรงความหมาย การใช้ตัวสะกดการันต์ คาํสภุาพ ศัพทบั์ญญัติ และศัพทท์ี$นิยมใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและตรงกนัโดยตลอด ข้อความอ่านเข้าใจง่ายกระชับและมีความสมัพันธก์นัเป็นอย่างดี 

 3. ความถูกตอ้งของเนื� อหา หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเนื7 อหาวิชา  
แนวคิด ทฤษฎี นิยาม สตูร สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั7น ๆ  
 4. ความสมบูรณข์องเนื� อหา หมายถึง ความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสตูรและความ      
ทนัสมัยของ เนื7อหา ความสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชานั7นๆ 
พร้อมด้วยข้อมูลประสบการณ์และข้อวิเคราะห์วิจารณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนมีการ
เขียนเอกสารอ้างองิ บรรณานุกรมที$ทนัสมัยอย่างสมํ$าเสมอ และถูกระเบียบวิธ ี 
 5. ลําดบัของเนื� อหา หมายถึง การจัดทาํเนื7อหาและดาํเนินเรื$องอย่างมีขั7นตอน ไม่วกวน
สบัสนและซํ7าซ้อน การเรียบเรียงเรื$องราวแต่ละตอนมีความเกี$ยวเนื$องสมัพันธก์นัโดยตลอด 
 6. ความชดัเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธบิายหรือสื$อความหมาย  
ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
 7. ปริมาณงานที�จดัทํา หมายถึง ปริมาณงานด้านเนื7อหาของตาํรา ที$ผู้ขอรับการประเมิน
ได้จัดทาํขึ7นเอง 
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คําแนะนาํหวัขอ้ที�ควรประเมินหนงัสือ 
 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ$งพิมพ์ ซึ$งได้ยึดถือตามความหมายที$ ก.ตร.กาํหนด 
คือ หนังสอื หมายถึง เอกสารทางวิชาการหรือกึ$งวิชาการ ที$ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบ เข้าปก
เยบ็เล่มเรียบร้อย มีสารบัญแบ่งหมวดหมู่ของเนื7อหาอย่างชัดเจน ใช้อกัษรตัวพิมพ์ และมีการ
เผยแพร่แล้ว 
 2. ความเหมาะสมของการใชภ้าษา หมายถงึ การใช้ภาษาเขียนที$ชัดเจน ถูกหลักภาษา  
ตรงความหมาย การใช้ตัวสะกดการันต์ คาํสุภาพ ศัพท์บัญญัติ และศัพท์ที$นิยมใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและตรงกนัโดยตลอด ข้อความอ่านเข้าใจง่าย กระชับและมีความสมัพันธก์นั
เป็นอย่างดี 
 3. ความถูกตอ้งของเนื� อหา หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเนื7 อหาวิชา  
แนวคิด ทฤษฎี นิยาม สตูร สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั7น ๆ  
 4. ความสมบูรณข์องเนื� อหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทนัสมัยของเนื7อหา 
ความสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชานั7นๆ พร้อมด้วยข้อมูล
ประสบการณ์และข้อวิเคราะห์วิจารณ์อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดจนมีการเขียนเอกสารอ้างองิ 
บรรณานุกรมที$ทนัสมัยอย่างสมํ$าเสมอ และถูกระเบียบวิธ ี
 5. ลําดบัของเนื� อหา หมายถึง การจัดทาํเนื7อหาและดาํเนินเรื$องอย่างมีขั7นตอน ไม่วกวน
สบัสนและซํ7าซ้อน การเรียบเรียงเรื$องราวแต่ละตอนมีความเกี$ยวเนื$องสมัพันธก์นัโดยตลอด 
 6. ความชดัเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธบิายหรือสื$อความหมาย   
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย 

 7. ปริมาณงานที�จัดทํา หมายถึง ปริมาณงานด้านเนื7 อหาของหนังสือ ที$ผู้ขอรับการ
ประเมินได้จัดทาํขึ7นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                              37
 

คําแนะนาํหวัขอ้ที�ควรประเมินงานวิจยั 
 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ$งพิมพ์ ซึ$งได้ยึดถือตามความหมายที$ ก.ตร.กาํหนด 
คือ งานวิจัย หมายถึง ผลงานค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายอย่างแน่นอน เพื$อให้
ได้มาซึ$งข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที$จะนาํไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนาํวิชาการ
นั7นมาประยุกต์ มีลักษณะเป็นเอกสารที$มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ และมีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว 
 2. ความถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจัย หมายถึง การดาํเนินการตามกระบวนการวิจัย 
อย่างถูกต้อง เช่น การเสนอที$มาและความสาํคัญของปัญหา การตั7งวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การตั7งสมมติฐาน การวิจัย การสร้างเครื$องมือที$ใช้ในการวิจัย การกาํหนดประชากรเป้าหมาย
และการเลือกตัวอย่างการเกบ็รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 
 3. การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั หมายถึง ความสามารถของผู้วิจัยในการสรุป  
วิเคราะห์ วิจารณ์ และอธบิายผลการวิจัยให้เป็นที$เข้าใจได้เป็นอย่างดี  
 4. การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัย หมายถึง ความเหมาะสมของการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในแหล่งหรือวารสารวิชาการ ซึ$งเป็นที$ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพสาขานั7น ๆ 
 5. ความคิดริเริ�มสรา้งสรรค ์หมายถึง งานวิจัยที$มีความคิดริเริ$มสร้างสรรค์ มีการเสนอ
แนวคิด การวิเคราะห์ วิจารณ์ การเปรียบเทยีบที$แสดงให้เหน็ถึงความรอบรู้ในด้านนั7น ๆ 
 6. การเสริมสรา้งความกา้วหนา้ทางวิชาการ หมายถึง ผลงานวิจัยดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ หรือมีส่วนส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาการ
นั7นๆ  
 7. ประโยชนข์องงานวิจยั หมายถึง ประโยชน์ของผลการวิจัยที$สามารถนาํไปประยุกต์ใช้
ในการปฏบัิติได้ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 8. ปริมาณงานที�จัดทํา หมายถึง ปริมาณงานด้านเนื7 อหาของงานวิจัย ที$ผู้ขอรับการ
ประเมินได้จัดทาํขึ7นเองหรือสดัส่วนที$มีส่วนร่วมในการทาํวิจัยนั7น 
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คําแนะนาํหวัขอ้ที�ควรประเมินบทความทางวิชาการ 
 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ$งพิมพ์ ซึ$งได้ยึดถือตามความหมายที$ ก.ตร.กาํหนด 
คือ บทความทางวิชาการ หมายถึง เอกสารซึ$งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือ
ของผู้อื$นในลักษณะที$เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ จากพื7นฐานทาง
วิชาการนั7น ๆ และมีการพิมพ์เผยแพร่แล้ว สาํหรับบทความทางวิชาการที$เขียนขึ7 นเพื$อเป็น
ความรู้ทั$วไปสาํหรับประชาชนนั7นอาจใช้ได้บ้างหากมีคุณค่าทางวิชาการเพียงพอและมีการพิมพ์
เผยแพร่แล้ว 
 2. ความเหมาะสมของการใชภ้าษา หมายถึง การใช้ภาษาเขียนที$ชัดเจน ถูกหลักภาษา  
ตรงความหมาย การใช้ตัวสะกดการันต์ คาํสุภาพ ศัพท์บัญญัติ และศัพท์ที$นิยมใช้ได้        
อย่างถูกต้อง เหมาะสมและตรงกันโดยตลอด ข้อความอ่านเข้าใจง่าย กระชับและมี
ความสมัพันธก์นัเป็นอย่างดี 

 3. ความถูกตอ้งของเนื� อหา หมายถึง ความถูกต้องในทางวิชาการของเนื7 อหาวิชา  
แนวคิด ทฤษฎี นิยาม สตูร สมการ ฯลฯ ในสาขาวิชานั7น ๆ  
 4. ความสมบูรณข์องเนื� อหา หมายถึง ความครอบคลุมและความทนัสมัยของเนื7อหา  
ความสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาวิชานั7น ๆ  
 5. ความเหมาะสมของการนาํเสนอ หมายถึง ความเหมาะสมของการเขียนคาํนาํ  
แนวคิด การวิจารณ์  ข้อเสนอแนะ บทสรุปที$รัดกุม การเขียนเอกสารอ้างองิ บรรณานุกรม  
อย่างสมํ$าเสมอและทนัสมัย ฯลฯ 
 6. ลําดบัของเนื� อหา หมายถึง การจัดทาํเนื7อหาและดาํเนินเรื$องอย่างมีขั7นตอน ไม่วกวน
สบัสนและซํ7าซ้อน การเรียบเรียงเรื$องราวแต่ละตอนมีความเกี$ยวเนื$องสมัพันธก์นัโดยตลอด 
 7. ความชดัเจนในการอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการอธบิายหรือสื$อความหมาย   
ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ถูกต้องเข้าใจง่าย  
 8. ปริมาณงานที�จัดทํา หมายถึง ปริมาณงานด้านเนื7 อหาของบทความทางวิชาการ ที$    
ผู้ขอรับการประเมินได้จัดทาํขึ7นเอง 
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คําแนะนาํหวัขอ้ที�ควรประเมินผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื�น 
 1. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของสิ$งพิมพ์ ซึ$งได้ยึดถือตามความหมายที$ ก.ตร.กาํหนด 
คือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื$น หมายถึง ผลงานอย่างอื$นที$มิใช่เอกสารประกอบการสอน  
เอกสารคาํสอน ตาํรา หนังสือ ผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ โดยปกติหมายถึง  
สิ$งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที$มีคุณค่า เช่น เครื$องทุ่นแรง ผลงานด้านศิลปะ ฯลฯ ผลงาน
ทางวิชาการดังกล่าวอาจบันทกึเป็นภาพยนตร์หรือแถบเสยีง ฯลฯ กไ็ด้ ทั7งนี7  ให้รวมถึงงานแปล 
ที$ตัวงานต้นฉบับมีลักษณะเป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือ
วิทยาการสาขาอื$นบางสาขาที$มีความสาํคัญและทรงคุณค่า ซึ$งเมื$อได้นาํมาแปลแล้ว จะเป็นการ
สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที$เหน็ได้ประจักษ์ชัดอกีด้วย 
 2. ความคิดริเริ�มสรา้งสรรค ์หมายถึง ความคิดริเริ$มสร้างสรรค์แบบที$ไม่มีการคิดค้นมา
ก่อน  หรือเป็นความคิดแยบคายเพื$อดัดแปลงจากของเดิมที$มีอยู่ให้มีลักษณะและการใช้งานที$
ดีกว่า  ถูกกว่า หรือใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเดิม 
 3. ความใหม่ของผลงาน หมายถึง เอกลักษณ์พิเศษของผลงานที$เป็นของใหม่หรือวิธี
ใหม่ที$นาํมาใช้ได้ดีกว่าเก่าหรือวิธเีก่า  
 4. การใชค้วามรูค้วามสามารถทางวิชาการ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการ
ที$ผู้ผลิตหรือประดิษฐ์คิดค้นต้องมีและนาํมาใช้ในการคิดค้นผลงานนั7นขึ7นมา  
 5. ประโยชนใ์ชส้อย หมายถึง ประโยชน์ที$สามารถนาํไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย  
และหรือประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติได้ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 6. การเผยแพร่หรือนาํไปใชจ้นเป็นที�ยอมรบั หมายถึง การนาํผลงานไปเผยแพร่ และ
หรือ ไปประยุกต์ใช้โดยผู้อื$น และก่อให้เกดิประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
 7. ปริมาณและคุณภาพของงานที�จัดทํา หมายถึง ความยุ่งยาก ความพยายาม และ
ปริมาณงานที$ผู้ขอรับการประเมิน ได้ทุ่มเท คิดค้น หรือจัดทาํผลงานขึ7นเอง 
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การกําหนดระดบัคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ของผูข้อรบัการประเมินเพื�อแต่งตั�ง 
ใหด้ํารงตําแหน่งระดบั สบ 4 
 1. การกาํหนดระดับคุณภาพของตาํรา ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอื$น ๆ ให้
พิจารณาลักษณะของผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี7  
  1.1 ตํารา เป็นตําราที$มีรูปแบบ ตามที$ ก.ตร.กาํหนด มีเนื7 อหาสาระและการใช้ภาษา
ถูกต้องทันสมัย สามารถนาํไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา สาํนักงานตาํรวจ
แห่งชาติ สาํนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตาํรวจ โรงพยาบาลตาํรวจหรือสถาบันอุดมศึกษาได้ 
  1.2 ผลงานวิจัย เป็นงานวิจัยที$มีรูปแบบตามที$ ก.ตร.กาํหนด มีความถูกต้องเหมาะสม
ด้านเทคนิค วิธีการและการวิเคราะห์ ผลงานดังกล่าวนาํไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือ
สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ได้ มีการลงตีพิมพ์ เผยแพร่ ตามที$ ก.ตร.กาํหนด 

  1.3 ผลงานทางวิชาการอื$น ๆ เป็นผลงานที$มีลักษณะตามที$ ก.ตร.กาํหนด เป็นผลงาน
ใหม่หรือเป็นการนาํสิ$งที$มีอยู่แล้ว มาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ โดยใช้ความรู้มาก
พอสมควรและผลงานนั7นได้ก่อให้เกดิประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ$ง เช่น ด้านวิชาการ หรือช่วย 
ให้เกิดการประหยัดในด้านเวลา หรือแรงงาน หรือด้านทุนการผลิต ฯลฯ ตลอดจนมีผู้นาํ
ผลงานดังกล่าวไปใช้อย่างแพร่หลายพอสมควร 
 2. การกาํหนดระดับคุณภาพของผลงานแปล ที$มีการศึกษาวิเคราะห์ตีความหรือ
อรรถาธิบายเชิงวิชาการโดยผู้แปล ซึ$งถือเป็นผลงานทางวิชาการลักษณะอื$นนั7น ให้พิจารณา
ลักษณะของตัวงานต้นฉบับ และลักษณะของงานแปลที$เสนอขอรับการประเมิน ดังต่อไปนี7 
  2.1 ลักษณะของตัวงานต้นฉบับ เป็นงานวรรณกรรมหรืองานด้านปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร์หรือวิทยาการสาขาอื$นบางสาขาที$มีความสาํคัญและทรงคุณค่าในสาขานั7นๆ     
ซึ$งเมื$อได้นาํมาแปลแล้ว จะเป็นการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที$เหน็ได้ประจักษ์ชัด 
  2.2 ลักษณะของงานแปล เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ$งเป็นอีกภาษาต่างประเทศหนึ$ง
ที$แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิดและหรือวัฒนธรรมต้นกาํเนิด 
และบ่งชี7ถึงความสามารถในการสื$อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั7งตัวบท
และบริบทของตัวเองในลักษณะที$เทียบได้กับงานวิจัย มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการ        
ในรูปแบบต่าง ๆ อนัเหมาะสม 
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การกําหนดระดบัคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ของผูข้อรบัการประเมินเพื�อแต่งตั�ง 
ใหด้ํารงตําแหน่งระดบั สบ 5 
 1. การกาํหนดระดับคุณภาพของตาํรา ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอื$น ๆ ให้
พิจารณาลักษณะของผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี7 
  1.1 ตาํรา เป็นตาํราที$มีรูปแบบ ตามที$ ก.ตร.กาํหนด มีเนื7 อหาสาระ ทางวิชาการ
ถูกต้องสมบูรณ์ มีความทนัสมัยทั7งทางทฤษฎีและหรือทางปฏบัิติ การใช้ภาษาถูกต้องเป็นตาํรา 
ที$ให้ความรู้ใหม่ ซึ$งเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการเป็นอันมากและเป็นที$ยอมรับของผู้ที$อยู่ใน
สาขาวิชาชีพเดียวกัน สามารถนาํไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  สาํนักงานตาํรวจ
แห่งชาติ สาํนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตาํรวจ โรงพยาบาลตาํรวจหรือสถาบันอุดมศึกษาได้ 

  1.2 ผลงานวิจัย เป็นงานวิจัยที$มีรูปแบบตามที$ ก.ตร.กาํหนด มีความถูกต้องเหมาะสม
ด้านเทคนิค วิธีการและการวิเคราะห์ เป็นผลงานวิจัยที$ไม่ซํ7ากันกับเรื$องที$ทาํแล้วและเป็น
ประโยชน์ทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือผลงานวิจัยนั7นสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
แพร่หลายและมีการลงตีพิมพ์ เผยแพร่ ตามที$ ก.ตร.กาํหนด 
  1.3 ผลงานทางวิชาการอื$น ๆ เป็นผลงานที$มีลักษณะตามที$ ก.ตร.กาํหนด เป็นผลงาน
ใหม่ที$ยังไม่มีผู้ใดเคยทาํมาก่อนหรือเป็นการนาํสิ$งที$มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ 
ซึ$งต้องใช้ความรู้ ความคิดทางวิชาการระดับสูง และผลงานนั7นต้องเป็นประโยชน์อย่างมากแก่
สงัคมด้านใดด้านหนึ$งหรือหลายด้าน ตลอดจนมีผู้นาํผลงานดังกล่าวไปใช้อย่างแพร่หลายมาก  
 2. การกําหนดระดับคุณภาพของผลงานแปล ที$มีการศึกษาวิเคราะห์ตีความหรือ
อรรถาธิบายเชิงวิชาการโดยผู้แปล ซึ$งถือเป็นผลงานทางวิชาการลักษณะอื$นนั7น ให้พิจารณา
ลักษณะของตัวงานต้นฉบับ และลักษณะของงานแปลที$เสนอขอรับการประเมิน ดังต่อไปนี7  
  2.1 ลักษณะของตัวงานต้นฉบับ เป็นงานวรรณกรรมหรืองานด้านปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร์หรือวิทยาการสาขาอื$นบางสาขาที$มีความสาํคัญและทรงคุณค่าในสาขานั7นๆ ซึ$ง
เมื$อได้นาํมาแปลแล้ว จะเป็นการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที$เหน็ได้ประจักษ์ชัด 

  2.2 ลักษณะของงานแปล เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศหรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ$งเป็นอีกภาษาต่างประเทศหนึ$ง 
ที$แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ7 งในตัวบทแบบแผนทางความคิด และหรือวัฒนธรรม   
ต้นกาํเนิดและบ่งชี7 ถึงความสามารถในการสื$อความหมายในระดับสูง มีการศึกษาวิเคราะห์และ
ตีความทั7งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียด  ในลักษณะที$เทยีบได้กับงานวิจัย มีการให้
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมในระดับมหภาค รวมทั7งให้ข้อสรุป     
ในด้านของวิธกีารแปล และหรือทฤษฎีการแปล 

 


