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ฉบับธันวาคม 2564 
 

เกณฑการประเมินบุคคลเพ่ือคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ 

เลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสงูข้ึน 

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

1.ขอมูลบุคคล ไดแก ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติทางวินัย 

และผลการปฏิบัติราชการ 

 

5 

2.  คุณสมบัติของบุคคล หมายถึง คุณสมบัติสวนบุคคลท่ีนํามาใชประกอบการ

พิจารณาการเลื่อนระดับสูงข้ึน  ประกอบดวยกัน 2 สวน  ดังนี ้

1) อายุตัว หมายถึง อายุของบุคคล (2 คะแนน) 

แนวทางการใหคะแนน 

จํานวน (ป) คะแนน 

นอยกวา 25 0.5 

25 - 29 1 

30 - 34 1.5 

ตั้งแต 35ข้ึนไป 2 

หมายเหต ุ  เศษตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป  ใหปดข้ึนเปน 1 ป 

2) อายุราชการ หมายถึง ระยะเวลาดํารงตําแหนง ตั้งแตเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน     

(3 คะแนน) 

แนวทางการใหคะแนน 

จํานวน (ป) คะแนน 

นอยกวา 7 1 

7 2 

ตั้งแต 8 ข้ึนไป 3 

หมายเหต ุ  เศษตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป  ใหปดข้ึนเปน 1 ป 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

3. ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

หมายถึง ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามสายงานท่ีกรมสุขภาพจิต 

กําหนด ดังนี้ 

1)  ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 รายการ  (20 คะแนน)  
2)  ทักษะกรมสุขภาพจิต จํานวน 1 รายการ  (20 คะแนน)  
3)  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ จํานวน 3 รายการ  (60 คะแนน)  
(รายการความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายการละ 20 คะแนน ตามเอกสารแนบทาย) 

แนวทางการใหคะแนน  

ใหประเมินจากความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีสังเกตพบ กรณีพบวามีการ
แสดงถึงความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามรายละเอียดครบทุกรายการ      
ใหคะแนนเต็ม กรณีไมพบ ก็ใหคะแนนลดหลั่นลงมาตามจํานวนท่ีสังเกตพบ  
แลวรวมคะแนนประเมินท่ีไดท้ังหมด (5 รายการ)  ถวงน้ําหนัก 30%  

30 

4. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายถึง ผลงานในหนาท่ีท่ีผานมาของผูขอประเมิน 

แนวทางการใหคะแนน ใหพิจารณาใหคะแนนจากความนาสนใจของผลงาน และการ

นําไปใชประโยชน 

20 

5. พฤติกรรมทางจริยธรรม  หมายถึง พฤติกรรมท้ังหลายท่ีกําหนดไวในประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดแก  1) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ  2) ซ่ือสัตย

สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได  3) กลาตัดสินใจและยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม 

4) คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว 5) มุงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและ 

คุณภาพของงาน  6) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม ปราศจากอคติและไมเลือกปฏิบัติ    

และ 7) ดํารงตนเปนแบบอยางดวยการเปนขาราชการท่ีดีและรักษาภาพลักษณของทาง 

ราชการ 
แนวทางการใหคะแนน ใหพิจารณาคะแนนจากขอมูลการสัมภาษณ  พฤติกรรมท่ีผานมา 

ซ่ึงอาจไดจากการสอบถามผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ผูท่ีเก่ียวของ หรือวิธีการอ่ืน ๆ  
ประกอบได 

20 

6.  ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืน ๆ หมายถึง ทัศนคติท่ีดีในการทํางาน  

มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค อุทิศเวลา เสียสละเพ่ืองานในความ
รับผิดชอบ มีความอดทนไมยอทอตอการทํางานพรอมท่ีจะแกไขปญหาใหลุลวง  รักษาวินัย  

แนวทางการใหคะแนน ใหพิจารณาคะแนนจากขอมูลการสัมภาษณ  พฤติกรรมท่ีผานมาซ่ึง

อาจไดจากการสอบถามผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ผูท่ีเก่ียวของ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ประกอบได 

20 

คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 
-  โดยผูผานการประเมินระดับชํานาญงาน       จะตองไดคะแนนรวมเฉล่ียสูงสุด ตั้งแตรอยละ  60 ข้ึนไป 
-  วิธีการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากเอกสารการสมัครและการสัมภาษณ 
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รายการความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะของสายงานตาง ๆ  ในกรมสุขภาพจิต 

ตําแหนงประเภททั่วไป 

 

ลําดับ สายงาน ความรูความสามารถ

ท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ทักษะ 

กรมสุขภาพจิต 

สมรรถนะเฉพาะ 

ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1 ปฏิบัติงาน 

ทันตสาธารณสุข 

การช วยงาน 

ท ันตแพทย 

การส ื่อสารทาง

การแพทย 

 

- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

- การชวยงานทันตกรรม 

  ในผูปวยทางจิตและหรือ 

  ประสาทและหรือผูท่ีมี 

  ปญหาดานพัฒนาการ 

- การตรวจสอบความ 

  ถูกตองตามกระบวนงาน 

2 ปฏิบัติงาน 

เภสัชกรรม 

 

งานเภส ัชกรรม การใหคําแนะนํา 

ดานเภสัชกรรม 

และการประสานงาน 

- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

- ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 

- การตรวจสอบความ 

  ถูกตองของกระบวนงาน 

3 พยาบาลเทคนิค การพยาบาลผูปวย 

จิตเวช 

การสรางสัมพันธภาพ

เพ่ือการบําบัด 

- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

- การวางแผนการดูแล 

  ผูปวยจิตเวช 

- ความยืดหยุนผอนปรน 

4 ปฏ ิบ ัต ิงาน

สาธารณส ุข 

การน ิเทศงาน 

ด านสาธารณส ุข

ส ุขภาพจ ิต 

 

การให การปรึกษา 
 

- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

- การพัฒนาเครือขาย 

  สุขภาพจิตและจิตเวช 

- การจัดการความรูดาน 

  สุขภาพจิตและจิตเวช 

5 ปฏิบัติงาน 

อาชีวบําบัด 

สุขภาพจิตและจิตเวช การสื่อสาร 

การนําเสนอ และ 

ถายทอดความรู 

- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

- การมองภาพองครวม 

- การสืบเสาะหาขอมูล 

6 ปฏ ิบ ัต ิงาน

ว ิทยาศาสตร

การแพทย 

การตรวจว ิเคราะห

ทางหองปฏ ิบ ัติการ 

 

การใช และบํารงุรักษา

เครื่องมือหอง 

ปฏ ิบ ัติการ 

 

- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

- การปองกันและควบคุม 

  การติดเชื้อ 

- การตรวจสอบความ 

  ถูกตองตามกระบวนงาน 
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ลําดับ สายงาน ความรูความสามารถ

ท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ทักษะ 

กรมสุขภาพจิต 

สมรรถนะเฉพาะ 

ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

7 ปฏิบัติงาน 

รังสีการแพทย 

 

 

 

 

 

หลักการตรวจทาง 

รังสีวิทยาตามหลัก 

ความปลอดภัย 

ในการปองกันอันตราย 

จากรังสี 

การใชงานทาง 

เทคนิคเครื่องตรวจ 

สําหรับการตรวจ 

ทางรังสี และการ 

บํารุงรักษาเครื่องมือ 

อุปกรณทางรังสี 

วิทยา 

- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

- การตรวจสอบความ 

  ถูกตองตามกระบวนงาน 

- การสืบเสาะหาขอมูล 

8 ปฏิบัติงาน 

เวชกรรมฟนฟู 

 

 

กายภาพบําบัด 

ทางสุขภาพจิต 

และจิตเวช 

การใหบริการ 

ออกกําลังกาย 

- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

- ความยืดหยุนผอนปรน 

- การตรวจสอบความ 

  ถูกตองตามกระบวนงาน 

9 ปฏิบัติงาน 

โภชนาการ 

 

 

โภชนบําบัด 

ทางการแพทย 

โภชนบําบัด 

ทางการแพทย 

ดานสุขภาพจิต 

และจิตเวช 

- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

- การบริการอาหาร 

  ในโรงพยาบาล 

- ความยืดหยุนผอนปรน 

10 ปฏ ิบ ัต ิงาน 
เวชสถ ิติ 

เวชสถ ิต ิ
 

การบร ิหาร 

ความเส ี่ยง 

ด านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ศ ิลปะการส ื่อสารจ ูงใจ 
- การส ืบเสาะหาข อม ูล 
- การตรวจสอบความถ ูกตอง 

  ตามกระบวนงาน 

11 ปฏ ิบ ัต ิงานธ ุรการ งานธ ุรการและ

งานสารบรรณ 

 

การเข ียนรายงาน

และสร ุปรายงาน 

 

- ศ ิลปะการส ื่อสารจ ูงใจ 
- ความย ืดหย ุนผ อนปรน 
- การตรวจสอบความ  

  ถ ูกตองตามกระบวนงาน 

12 ปฏ ิบ ัต ิงานการเง ิน

และบ ัญช ี

การเง ินและบ ัญช ี
 

การให ค ําปรึกษา 
 

- ศ ิลปะการส ื่อสารจ ูงใจ 
- การตรวจสอบความ 

  ถ ูกตองตามกระบวนงาน 

- ความย ืดหย ุนผ อนปรน 
 

13 ปฏ ิบ ัต ิงานพ ัสด ุ การจัดซ ื้อจ ัดจ าง 
 

การให ค ําปรึกษา 
 

- ศ ิลปะการส ื่อสารจ ูงใจ 
- การตรวจสอบความถ ูกตอง 

  ตามกระบวนงาน 

- ความย ืดหย ุนผ อนปรน 
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ลําดับ สายงาน ความรูความสามารถ

ท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ทักษะ 

กรมสุขภาพจิต 

สมรรถนะเฉพาะ 

ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

14 ปฏ ิบ ัต ิงาน

เผยแพร

ประชาส ัมพ ันธ 

การส ื่อสาร 
 

การส ื่อสาร

เผยแพร

ประชาส ัมพ ันธ 

- ศ ิลปะการส ื่อสารจ ูงใจ 
- การสร างส ัมพ ันธภาพ 
- การส ืบเสาะหาข อม ูล 

15 ปฏ ิบ ัต ิงาน 

โสตท ัศนศ ึกษา 

การส ื่อสาร 
 

การส ื่อสาร

เผยแพร 

ประชาส ัมพ ันธ 

- ศ ิลปะการส ื่อสารจ ูงใจ 
- การสร างส ัมพ ันธภาพ 
- การส ืบเสาะหาข อม ูล 

16 ปฏ ิบ ัต ิงาน 

ช างศ ิลป 

การส ื่อสาร การส ื่อสาร

เผยแพร 

ประชาส ัมพ ันธ 

- ศ ิลปะการส ื่อสารจ ูงใจ 
- การสร างส ัมพ ันธภาพ 
- การส ืบเสาะหาข อม ูล 

17 ปฏ ิบ ัต ิงาน

ห องสม ุด 

บรรณาร ักษศาสตร

และการด ําเน ินงาน

ห องสม ุด 

การให ค ําปรึกษา 
 

- ศ ิลปะการส ื่อสารจ ูงใจ 
- การส ืบเสาะหาข อม ูล 
- ความย ืดหย ุนผ อนปรน 

18 ปฏ ิบ ัต ิงาน 

ช างเคร ื่องกล 

การซ อม

บ ําร ุงร ักษา

เคร ื่องจ ักรกล 

การส ื่อสาร 

การน ําเสนอและ

ถ ายทอดความร ู 

- ศ ิลปะการส ื่อสารจ ูงใจ 
- การตรวจสอบความถ ูกตอง 
  ตามกระบวนงาน 
- ความม ั่นใจในตนเอง 

19 ปฏ ิบ ัต ิงาน 

ช างเทคน ิค 

งานทางช างเทคน ิค 

 

การส ื่อสาร 

การน ําเสนอและ

ถ ายทอดความร ู 

- ศ ิลปะการส ื่อสารจ ูงใจ 
- การตรวจสอบความถ ูกตอง 

  ตามกระบวนงาน 

- ความม ั่นใจในตนเอง 
20 ปฏ ิบ ัต ิงาน 

ช างไฟฟ า 

การซ อมบํารงุรักษา

เก่ียวกับไฟฟ า 

การส ื่อสาร 

การน ําเสนอและ

ถ ายทอดความร ู 

- ศ ิลปะการส ื่อสารจ ูงใจ 
- การตรวจสอบความ  

  ถ ูกตองตามกระบวนงาน 

- ความม ั่นใจในตนเอง 
21 ปฏ ิบ ัต ิงาน 

ช างโยธา 

งานทางโยธา 
 

การส ื่อสาร 

การน ําเสนอและ

ถ ายทอดความร ู 

- ศ ิลปะการส ื่อสารจ ูงใจ 
- การตรวจสอบความถ ูกตอง 
  ตามกระบวนงาน 
- ความม ั่นใจในตนเอง 

 

 


