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1. ความหมายและลักษณะของตําแหนง 
 

 1.1  ความหมาย 
   ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ และตําแหนงสําหรับลักษณะงานเช่ียวชาญ
เฉพาะ หมายถึง ตําแหนงในระดับสูง (ระดับ 6 ข้ึนไป) ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณในงานเชิงวิชาการ หรืองานเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
 

 1.2  ลักษณะของตําแหนง 
  

   ก. ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) 
 

    ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) ไดแก 
ตําแหนงในระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8 ของตําแหนงประเภทท่ัวไป ซ่ึงมิใชตําแหนงหัวหนาหนวยงาน หรือผูชวย
หัวหนาหนวยงาน มีลักษณะงานศึกษา วิเคราะห หรือวิจัย ลักษณะงานสอน อบรม หรือนิเทศ หรือลักษณะงาน
ปฏิบัติการซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะทางนั้นๆ และเปนลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตามหนาท่ีหลักของสวนราชการ 
 

   ข. ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
 

    ลักษณะของตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ เปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติตอง
อาศัยผูมีความรูเฉพาะดานในศาสตรหรือศิลป ซ่ึงมีความรูทฤษฎีหรือหลักวิชาท่ีเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
เชน ทางเศรษฐศาสตร ทางการบัญชี ทางศิลปศาสตร เปนตน และเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับอยางกวางขวางในแวดวงวิชาการดานนั้นๆ ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 
    1) เปนตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาการกําหนด
ตําแหนงขาราชการพลเรือนประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
    2) เปนตําแหนงสําหรับงานเช่ียวชาญเฉพาะท่ีเปนงานในหนาท่ีหลักของสวนราชการ 
หรือวัตถุประสงคของการจัดต้ังกรมนั้นๆ 
    3) เปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง คือ 
     3.1) ลักษณะงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน ซ่ึงตองคิดคน ริเร่ิมทดลอง
หรือพัฒนาเกี่ยวกับงานเฉพาะดาน และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติได เชน ดานวิชาการเกษตร ดาน
วิชาการภาษี ดานวิชาการเศรษฐกิจ เปนตน 
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     3.2) ลักษณะงานอนุรักษตามภารกิจของสวนราชการ เชน ดานโบราณคดี ดาน
วิชาการละคร และดนตรี ดานอักษรศาสตร เปนตน 
    4) เปนตําแหนงท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรูในทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงาน
เฉพาะดาน และเปนผูมีประสบการณ ความเช่ียวชาญ และผลงานท่ีเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ หรือ
วงการดานนั้นๆ 
     กลุมของตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะดาน กําหนดเปนตําแหนงในระดับ 9 ข้ึนไป
ตามลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน คือ 
     (1) ตําแหนงในฐานะผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน กําหนดเปนตําแหนงในระดับ 9-10 
     (2) ตําแหนงในฐานะผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน กําหนดเปนตําแหนงในระดับ 11 
 

     ตําแหนงในสายงานใด ระดับใดเปนตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงตองใชความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานใดท่ีจะกําหนดเปนตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการและดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2538 
 
2. ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบของสายงาน 
 

   ลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนง
ประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ในสายงานวิทยาศาสตร เปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย กําหนดมาตรฐาน วางแผน ใหคําปรึกษา ถายทอดความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยอาศัยความรูความสามารถ ความชํานาญงานและความเช่ียวชาญอยางสูง ซ่ึง
เปนลักษณะงานท่ีสามารถมอบหมายใหทําสําเร็จไดโดยบุคคลเดียวหรือเปนคณะ และความรูความสามารถ 
ความชํานาญและเช่ียวชาญของบุคคลเปนปจจัยสําคัญตอประสิทธิผลของงาน 
 

   เพื่อประโยชนในการกําหนดระดับความยากงาย และเพื่อใหสอดคลองกับงานท่ีตองปฏิบัติ
ในสวนราชการตางๆ จึงจําแนกลักษณะงานของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนง
ประเภทท่ัวไป) และ ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ในสายงานวิทยาศาสตร ออกเปน 6 ลักษณะ คือ 
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ลักษณะท่ี 1 งานการศึกษาทางวิทยาศาสตร 
หมายถึง  การใหความรูท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษาและ
นักวิทยาศาสตรของภาครัฐบาล และภาคเอกชน รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอนเพื่อใหผูสําเร็จ
การศึกษา หรือฝกอบรมสามารถปฏิบัติงานตางๆ ได โดยมีความรู ความสามารถและความชํานาญตามระดับ
มาตรฐาน 
 สําหรับการขอประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ 9 ข้ึนไป จะตองมีผลงานวจิยั
ดวย 
 

ลักษณะท่ี 2 งานวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและพิสูจนหลักฐาน กลุมนี้ประกอบดวย งานวิเคราะห 
งานทดสอบ งานตรวจสอบและงานพิสูจนหลักฐาน ซ่ึงแตละงานมีความหมายดังนี้ 
  

 งานวิเคราะห (Analysis) หมายถึง การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหทราบถึงชนิด
ปริมาณขององคประกอบ (Component) หรือสวนผสม (Constituent) ของตัวอยาง และหมายความรวมถึง 
การใหไดมาซ่ึงคําอธิบาย สาเหตุ ปรากฏการณและการพยากรณตางๆ 
 

 งานทดสอบ (Testing) หมายถึง การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเพื่อใหทราบและหรือ
วินิจฉัยคุณภาพหรือคุณสมบัติของตัวอยาง โดยใชเคร่ืองมือและหรือวิธีการพิเศษ 
 

 งานตรวจสอบ (Examination) หมายถึง การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเพื่อใหทราบและ
หรือวินิจฉัยคุณภาพหรือคุณสมบัติของตัวอยางดวยวิธีการงายๆ โดยไมตองใชเคร่ืองมือหรือใชเพียง
เคร่ืองมืองายๆ แตอาจตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานมากในบางกรณี 
 
 งานพิสูจนหลักฐาน หมายถึง การพิสูจนหรือวินิจฉัยตัวอยาง โดยการวิเคราะหตรวจสอบ
ทดสอบทางวิทยาศาสตรท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณเปนพิเศษเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการตามกฎหมาย 
 

ลักษณะท่ี 3 งานการมาตรฐาน 
หมายถึง 1. การศึกษา คนควา วิเคราะห ประเมิน หรือรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชประกอบการ

พิจารณากําหนดมาตรฐาน หรือ แกไข ปรับปรุง มาตรฐานของประเทศ หรือระหวาง
ประเทศ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ กฎหมาย วิชาการ ความปลอดภัย 
และความเหมาะสมในการนําไปใช รวมท้ังการจัดหาขอมูลทางวิชาการ ประกอบการ
พิจารณาในการรางมาตรฐาน หรือการตอรองการรางมาตรฐานระหวางประเทศ 
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 2. การวางแผนซ่ึงเกี่ยวของกับการกําหนด การแกไข ปรับปรุง มาตรฐานในประเทศหรือ
ระหวางประเทศ และรวมพิจารณากําหนด หรือการพิจารณาการยอมรับหรือไมยอมรับ
มาตรฐานระหวางประเทศ 

 

 3. การวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยความเปนไปไดของมาตรฐานท่ีจะกําหนด
หรือการพิจารณาหาวิธีการ หรือกระบวนการวิเคราะห ทดสอบที่สมควรกําหนดใน
มาตรฐานน้ันๆ ตลอดจนการคิดคน เคร่ืองมือทดสอบ หรือพัฒนาข้ึนใหม เพื่อพิจารณา
ขีดความสามารถ และความถูกตองแมนยําในการใชงาน 

 

 4. การใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาในการ
วิเคราะห ตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ การตรวจประเมินหองปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบเพื่อพิจารณาขีดความสามารถตามขอกําหนดของมาตรฐานตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังในการพัฒนาเพื่อยกระดับของอุตสาหกรรมใหสูงข้ึน 

 

 5. การเผยแพร อบรมใหความรูเกี่ยวกับการมาตรฐาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

ลักษณะท่ี 4 งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

หมายถึง  การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ เพื่อใหไดความรู และหรือเทคโนโลยีใหม หรือปรับปรุง
ใหมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม และแบงเปน 
 

 งานวิจัย หมายถึง การศึกษา คนควา ทดลอง หรืออ่ืนๆ ตามวิธีทางวิทยาศาสตรโดยมี
จุดมุงหมายใหไดมาซ่ึงความรูใหม เพื่อต้ังเปนกฎ ทฤษฎี หรือคําอธิบายท่ีเช่ือถือได หรือเพื่อพิสูจนปรับปรุง
เปล่ียนแปลงขอสรุป ทฤษฎีหรือกฎท่ียอมรับกันอยูเดิม 
 

 งานพัฒนา หมายถึง การปฏิบัติการเพื่อกอใหเกิดเทคโนโลยีหรือปรับปรุง และหรือ
ดัดแปลงเทคโนโลยีใหดี หรือเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

ลักษณะท่ี 5 งานวางแผนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หมายถึง  การจัดทําแผนงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดหาขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
กําหนดข้ันตอนและระบบการปฏิบัติตามแผน การจัดระบบและคาดหมายความตองการเกี่ยวกับบุคคล 
อุปกรณ และมาตรการตางๆ ท่ีตองการใชในการดําเนินงานตามแผนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมี
ประสิทธิผล รวมถึงการประเมิน การปรับปรุง การเสนอแนะแนวทางแกไขปญหางานตามแผนทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการจัดทําโครงการตามแผนฯ ท่ีวางไว 
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ลักษณะท่ี 6 งานท่ีปรึกษา 
หมายถึง การใหคําแนะนํา หรือเสนอแนะความเห็นทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีตองใชความรู
ประสบการณและความเช่ียวชาญเปนพิเศษ ในการแกไขปญหาท่ีสําคัญ การปรับปรุงงานหรือการดําเนินการ
อ่ืนๆ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 โดยท่ีงานในแตละลักษณะมีคุณภาพ หรือความยากงายของงานแตกตางกัน จึงไดพิจารณา
กําหนดระดับของตําแหนงในแตละลักษณะงาน ดังนี ้
 1. งานการศึกษาทางวิทยาศาสตร  
  กําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 ถึงระดับ 10 
 2. งานวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและพิสูจนหลักฐาน  
  กําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 ถึงระดับ 10 
 3. งานการมาตรฐาน  
  กําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 ถึงระดับ 10 
 4. งานวิจยัและพฒันาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  กําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 ถึงระดับ 11 

5. งานวางแผนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 8 ถึงระดับ 10 
6. งานท่ีปรึกษา  
 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 8 ถึงระดับ 11 

 

3. หลักเกณฑการประเมินบุคคล 
 

  การประเมินบุคคลโดยแบงการดําเนินการเปน 3 สวน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ดังนี ้
 

  3.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (โดยหนวยงานการเจาหนาท่ี) ไดแก 
   ก) ขอมูลท่ัวไป 
    (1) ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7) 
    (2) ประวัติการรับราชการ 
    (3) ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน 
    (4) ประสบการณในการทํางาน 
    (5) อัตราเงินเดือน 
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 ข) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  (1) คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง
ตามท่ี ก.พ.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ถามีคุณวุฒิไมตรง จะตองไดรับการยกเวนจาก ก.พ.) 
  (2) คุณวุฒิเพิ่มเติมตามท่ี ก.พ.กําหนดไวในหลักเกณฑการประเมินของแตละ
สายงาน เชน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน 
  (3) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการปฏิบัติงานตามท่ี ก.พ.กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
  (4) ระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ดังนี้ 
 

ระดับ
คุณวุฒิ 

6 7 8 9 10 11 

 
ปริญญาตรี   หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท   หรือเทียบเทา 
ปริญญาเอก  หรือเทียบเทา 

 
6 ป 
4 ป 
2 ป 

 
7 ป 
5 ป 
3 ป 

 
8 ป 
6 ป 
4 ป 

 
9 ป 
7 ป 
5 ป 

 
10 ป 
8 ป 
6 ป 

 
11 ป
9 ป 
7 ป 

 
 ท้ังนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเร่ิมตน
จากระดับเดยีวกัน ซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ หรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลา
ข้ันตํ่าดังกลาวได 
 

 กรณีท่ีเปนคุณวุฒิอ่ืนๆ ก.พ.จะพิจารณากําหนดระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงเปน
สายงานๆ ไป 
 

 3.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (โดยผูบังคับบัญชา 2 ระดับ) ไดแก 
  (1) ความรับผิดชอบ 
  (2) ความคิดริเร่ิม 
  (3) การแกปญหาและการตัดสินใจ 
  (4) ความประพฤติ 
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  (5) ความสามารถในการส่ือความหมาย 
  (6) การพัฒนาตนเอง 
  (7) วิสัยทัศน (ระดับ 9 ข้ึนไปทุกตําแหนง) 
  (8) คุณลักษณะอ่ืนๆ (ตามความจําเปนของแตละตําแหนง) 
 

 3.3 การประเมินผลงาน 
  ก. ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน ไดแก ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามปกติในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอประเมิน และสนองนโยบายของสวนราชการ
และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานนอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือ
ผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงานดานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงท่ีจะประเมิน
มาเสนอไดตามความเหมาะสม ตําแหนงแตละประเภทมีความแตกตางกัน ดังนี้ 
   (1) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) จะ
เปนการประเมินผลงานท่ีแสดงถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณท่ี
ส่ังสมมาในการปฏิบัติงานวิชาการเฉพาะทาง 
   (2) ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะจะเปนการประเมินผลงานท่ีแสดงถึงการ
ใชความรู ประสบการณ ความเช่ียวชาญในงานวิชาการเฉพาะดาน เปนท่ียอมรับในวงการวิชาการหรือวงการ
ดานนั้นๆ 
  ข. ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน ไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงานข้ึนใหม เพื่อใชในการ
ประเมินโดยเฉพาะ และผลงานท่ีเสนอเพ่ือประเมินมีจํานวนไมเกิน 3 เร่ือง โดยกรณีประเมินตําแหนงต้ังแต
ระดับ 9 ข้ึนไป ผลงานท่ีสงประเมินอยางนอย 1 เร่ือง จะตองเปนรูปธรรม ในรูปของรายงานหรือเอกสาร
วิชาการ หรือตํารา หรือคูมือ หรือแถบบันทึกเสียง หรือแถบบันทึกภาพยนตร หรือส่ิงประดิษฐตางๆ เปนตน 
โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
   (1) เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีตํ่ากวาระดับท่ี
ขอประเมิน 1 ระดับ หรือเปนผลงานท่ีตอเนื่องมาถึงระดับท่ีตํ่ากวาระดับท่ีขอประเมิน 1 ระดับ 
   (2) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
   (3) กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูขอ
ประเมินไดผลิตผลงานหรือรวมในสวนใด และมีคํารับรองจากผูรวมจัดทําผลงานและจากผูบังคับบัญชาดวย 
   (4) ผลงานท่ีไดนํามาใชประเมินเพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงข้ึนแลว จะนํามาใชประเมินเพื่อเล่ือนอีกไมได 



 
- 8 -

  ค. ผลงานท่ีนําเสนอทุกลักษณะงาน จะตองเปนผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณภาพ
ระดับความยากงาย ประโยชนของผลงาน มีผลงานการเผยแพร และพ้ืนฐานและประสบการณของบุคคลโดย
แบงคะแนนของผลงานเปน 3 สวน ดังนี้ 
   (1) ผลงานเอกสารวิชาการ คิดเปน 60 คะแนน โดยแบงเปนหัวขอการพิจารณา 5 
หัวขอยอย (1.1 ถึง 1.5) กําหนดใหคะแนนแตละหัวขอยอยเปน 12 คะแนน 
   (2) ผลงานการเผยแพร คิดเปน 20 คะแนน โดยเนนการเผยแพรท่ีเกิดประโยชน
ตอมวลชน แบงเปนหัวขอการพิจารณา 4-5 หัวขอยอย การใหคะแนนแตละหัวขอยอยใหเปนไปตามความ
เหมาะสม แตเม่ือกําหนดไวอยางไร ใหใชเกณฑกําหนดนั้นในการประเมินทุกกรณี 
   (3) พื้นฐานและประสบการณของบุคคล คิดเปน 20 คะแนน โดยเนนการพัฒนา
ความรู ความสามารถสวนบุคคลท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาการทํางาน 
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ชื่อตําแหนง ผลงาน/ผลงานการเผยแพร/พื้นฐานและประสบการณของบุคคล 
 

นักวิทยาศาสตร 11 
 

 

1. ผลงานท่ีเปนเอกสารวิชาการ หรือรายงานการวิจัย จะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ
ตามมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ ดังนี้ 

 1.1 หัวขอ การแบงหัวขอยอย ภาษา การเรียบเรียงสละสลวยเขาใจงาย 
 1.2 การอางอิง ครบถวน ทันสมัย ทันเหตุการณท้ังภายใน และหรือภายนอก

ประเทศ 
 1.3 ผลงานท่ีชูประเด็น ตองเปนผลงานเดน มีความใหม หรือมีการปรับปรุง 

หรือมีความคิดริเร่ิม หรือมีความยุงยากมาก เปนท่ียอมรับท้ังใน และหรือ
ตางประเทศ 

 1.4 การเผยแพร ไดรับการตีพิมพเผยแพร เปนเอกสารเผยแพรหรือพิมพใน
วารสารท้ังใน และหรือตางประเทศ 

 1.5 ประโยชนในดานวิชาการ และหรือดานการแกปญหา 
 

โดยตองมีคุณภาพของผลงานในระดับ 80% (ของคะแนนเต็ม 60 คะแนน) ขึ้นไป 
 

2. ผลงานการเผยแพร เปนการนําผลงานท่ีใชประเมินตามขอ 1 หรือผลการ
ปฏิบัติงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล มาจัดทําในรูปแบบตางๆ เชน เขียน
บทความ เขียนเอกสารพิมพเปนรูปเลม การแตงแปล หรือจัดทําคูมือตางๆ  
เปนตน โดยนําไปเผยแพรสูมวลชนดวยวิธีการตางๆ เชนจัดพิมพในรายงาน
ประจําป วารสารตางๆ การเสนอตอท่ีประชุม การออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
หรือโทรทัศน เปนตน ซ่ึงเปนผลงานท่ีเปนประโยชนทางวิชาการและการนําไป
ประยุกตใชตอไป 

3. พื้นฐานและประสบการณของบุคคล มีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ
ท้ังในระดับประเทศ และหรือตางประเทศ ในสาขาท่ีตนรับผิดชอบ มีการฝกฝน
ตนเองและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา สามารถใชความรูท่ีมีซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ และหรือนานาชาติ มาปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการทํางานในการดําเนินงานตามโครงการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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ชื่อตําแหนง ผลงาน/ผลงานการเผยแพร/พื้นฐานและประสบการณของบุคคล 
 

นักวิทยาศาสตร 10 
 

 

1. ผลงานท่ีเปนเอกสารวิชาการ หรือรายงานการวิจัย จะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ
ตามมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ ดังนี้ 

 1.1 หัวขอ การแบงหัวขอยอย ภาษา การเรียบเรียงสละสลวยเขาใจงาย 
 1.2 การอางอิง ครบถวน ทันสมัย ทันเหตุการณท้ังภายใน และหรือภายนอก

ประเทศ 
 1.3 ผลงานท่ีชูประเด็น ตองเปนผลงานเดน มีความใหม หรือมีการปรับปรุง 

หรือมีความคิดริเร่ิม หรือมีความยุงยากมาก เปนท่ียอมรับท้ังใน และหรือ
ตางประเทศ 

 1.4 การเผยแพร ไดรับการตีพิมพเผยแพร เปนเอกสารเผยแพรหรือพิมพใน
วารสารท้ังใน และหรือตางประเทศ 

 1.5 ประโยชนในดานวิชาการ และหรือดานการแกปญหา 
 

โดยตองมีคุณภาพของผลงานในระดับ 75% (ของคะแนนเต็ม 60 คะแนน) ขึ้นไป 
 

2. ผลงานการเผยแพร เปนการนําผลงานท่ีใชประเมินตามขอ 1 หรือผลการ
ปฏิบัติงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล มาจัดทําในรูปแบบตางๆ เชน เขียน
บทความ เขียนเอกสารพิมพเปนรูปเลม การแตงแปล หรือจัดทําคูมือตางๆ เปน
ตน โดยนําไปเผยแพรสูมวลชนดวยวิธีการตางๆ เชนจัดพิมพในรายงาน
ประจําป วารสารตางๆ การเสนอตอท่ีประชุม การออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
หรือโทรทัศน เปนตน ซ่ึงเปนผลงานท่ีเปนประโยชนทางวิชาการและการนําไป
ประยุกตใชตอไป 

3. พื้นฐานและประสบการณของบุคคล มีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ
ท้ังในระดับประเทศ และหรือตางประเทศ ในสาขาท่ีตนรับผิดชอบ มีการฝกฝน
ตนเองและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา สามารถใชความรูท่ีมีซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ และหรือนานาชาติ หรือวงการวิชาการดานนั้นๆ มา
ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการทํางาน 
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ชื่อตําแหนง ผลงาน/ผลงานการเผยแพร/พื้นฐานและประสบการณของบุคคล 
 

นักวิทยาศาสตร 9 
 

 

1. ผลงานท่ีเปนเอกสารวิชาการ หรือรายงานการวิจัย จะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ
ตามมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ ดังนี้ 

 1.1 หัวขอ การแบงหัวขอยอย ภาษา การเรียบเรียงสละสลวยเขาใจงาย 
 1.2 การอางอิง ครบถวน ทันสมัย ทันเหตุการณท้ังภายใน และหรือภายนอก

ประเทศ 
 1.3 ผลงานท่ีชูประเด็น ตองเปนผลงานเดน มีความใหม หรือมีการปรับปรุง 

หรือมีความคิดริเร่ิม หรือมีความยุงยากมาก เปนท่ียอมรับท้ังใน และหรือ
ตางประเทศ 

 1.4 การเผยแพร ไดรับการตีพิมพเผยแพร เปนเอกสารเผยแพรหรือพิมพใน
วารสารท้ังใน และหรือตางประเทศ 

 1.5 ประโยชนในดานวิชาการ และหรือดานการแกปญหา 
 

โดยตองมีคุณภาพของผลงานในระดับ 70% (ของคะแนนเต็ม 60 คะแนน) ขึ้นไป 
 

2. ผลงานการเผยแพร เปนการนําผลงานท่ีใชประเมินตามขอ 1 หรือผลการ
ปฏิบัติงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล มาจัดทําในรูปแบบตางๆ เชน เขียน
บทความ เขียนเอกสารพิมพเปนรูปเลม การแตงแปล หรือจัดทําคูมือตางๆ  
เปนตน โดยนําไปเผยแพรสูมวลชนดวยวิธีการตางๆ เชนจัดพิมพในรายงาน
ประจําป วารสารตางๆ การเสนอตอท่ีประชุม การออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
หรือโทรทัศน เปนตน ซ่ึงเปนผลงานท่ีเปนประโยชนทางวิชาการและการนําไป
ประยุกตใชตอไป 

3. พื้นฐานและประสบการณของบุคคล มีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ
ท้ังในระดับประเทศ และหรือตางประเทศ ในสาขาท่ีตนรับผิดชอบ มีการฝกฝน
ตนเองและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา สามารถใชความรูท่ีมีซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ หรือวงการวิชาการดานนั้นๆ มาปรับปรุงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการทํางาน 
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ชื่อตําแหนง ผลงาน/ผลงานการเผยแพร/พื้นฐานและประสบการณของบุคคล 
 

นักวิทยาศาสตร 8 
 

 

1. ผลงานท่ีเปนเอกสารวิชาการ หรือรายงานการวิจัย จะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ
ตามมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ ดังนี้ 

 1.1 หัวขอ การแบงหัวขอยอย ภาษา การเรียบเรียงสละสลวยเขาใจงาย 
 1.2 การอางอิง ครบถวน ทันสมัย ทันเหตุการณท้ังภายใน และหรือภายนอก

ประเทศ 
 1.3 ผลงานท่ีชูประเด็น ตองเปนผลงานเดน มีความใหม หรือมีการปรับปรุง 

หรือมีความคิดริเร่ิม หรือมีความยุงยากมาก เปนท่ียอมรับท้ังใน และหรือ
ตางประเทศ 

 1.4 การเผยแพร ไดรับการตีพิมพเผยแพร เปนเอกสารเผยแพรหรือพิมพใน
วารสารท้ังใน และหรือตางประเทศ 

 1.5 ประโยชนในดานวิชาการ และหรือดานการแกปญหา 
 

โดยตองมีคุณภาพของผลงานในระดับ 65% (ของคะแนนเต็ม 60 คะแนน) ขึ้นไป 
 

2. ผลงานการเผยแพร เปนการนําผลงานท่ีใชประเมินตามขอ 1 หรือผลการ
ปฏิบัติงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล มาจัดทําในรูปแบบตางๆ เชน เขียน
บทความ เขียนเอกสารพิมพเปนรูปเลม การแตงแปล หรือจัดทําคูมือตางๆ  
เปนตน โดยนําไปเผยแพรสูมวลชนดวยวิธีการตางๆ เชนจัดพิมพในรายงาน
ประจําป วารสารตางๆ การเสนอตอท่ีประชุม การออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
หรือโทรทัศน เปนตน ซ่ึงเปนผลงานท่ีเปนประโยชนทางวิชาการและการนําไป
ประยุกตใชตอไป 

3. พื้นฐานและประสบการณของบุคคล มีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ 
ในสาขาท่ีตนรับผิดชอบ มีการฝกฝนตนเองและศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ตลอดเวลา สามารถใชความรูท่ีมีซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับกระทรวง หรือวงการ
วิชาการดานนั้นๆ มาปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการทํางาน 
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ชื่อตําแหนง ผลงาน/ผลงานการเผยแพร/พื้นฐานและประสบการณของบุคคล 
 

นักวิทยาศาสตร 7 
 

 

1. ผลงานท่ีเปนเอกสารวิชาการ หรือรายงานการวิจัย จะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ
ตามมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ ดังนี้ 

 1.1 หัวขอ การแบงหัวขอยอย ภาษา การเรียบเรียงสละสลวยเขาใจงาย 
 1.2 การอางอิง ครบถวน ทันสมัย ทันเหตุการณท้ังภายใน และหรือภายนอก

ประเทศ 
 1.3 ผลงานท่ีชูประเด็น ตองเปนผลงานเดน มีความใหม หรือมีการปรับปรุง 

หรือมีความคิดริเร่ิม หรือมีความยุงยากมาก เปนท่ียอมรับท้ังใน และหรือ
ตางประเทศ 

 1.4 การเผยแพร ไดรับการตีพิมพเผยแพร เปนเอกสารเผยแพรหรือพิมพใน
วารสารท้ังใน และหรือตางประเทศ 

 1.5 ประโยชนในดานวิชาการ และหรือดานการแกปญหา 
 

โดยตองมีคุณภาพของผลงานในระดับ 60% (ของคะแนนเต็ม 60 คะแนน) ขึ้นไป 
 

2. ผลงานการเผยแพร เปนการนําผลงานท่ีใชประเมินตามขอ 1 หรือผลการ
ปฏิบัติงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล มาจัดทําในรูปแบบตางๆ เชน เขียน
บทความ เขียนเอกสารพิมพเปนรูปเลม การแตงแปล หรือจัดทําคูมือตางๆ  
เปนตน โดยนําไปเผยแพรสูมวลชนดวยวิธีการตางๆ เชนจัดพิมพในรายงาน
ประจําป วารสารตางๆ การเสนอตอท่ีประชุม การออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
หรือโทรทัศน เปนตน ซ่ึงเปนผลงานท่ีเปนประโยชนทางวิชาการและการนําไป
ประยุกตใชตอไป 

3. พื้นฐานและประสบการณของบุคคล มีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ 
ในสาขาท่ีตนรับผิดชอบ มีการฝกฝนตนเองและศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ตลอดเวลา สามารถใชความรูท่ีมีซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับกรม หรือวงการ
วิชาการดานนั้นๆ มาปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการทํางาน 
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ชื่อตําแหนง ผลงาน/ผลงานการเผยแพร/พื้นฐานและประสบการณของบุคคล 
 

นักวิทยาศาสตร 6 
 

 

1. ผลงานท่ีเปนเอกสารวิชาการ หรือรายงานการวิจัย จะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ
ตามมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ ดังนี้ 

 1.1 หัวขอ การแบงหัวขอยอย ภาษา การเรียบเรียงสละสลวยเขาใจงาย 
 1.2 การอางอิง ครบถวน ทันสมัย ทันเหตุการณท้ังภายใน และหรือภายนอก

ประเทศ 
 1.3 ผลงานท่ีชูประเด็น ตองเปนผลงานเดน มีความใหม หรือมีการปรับปรุง 

หรือมีความคิดริเร่ิม หรือมีความยุงยากมาก เปนท่ียอมรับท้ังใน และหรือ
ตางประเทศ 

 1.4 การเผยแพร ไดรับการตีพิมพเผยแพร เปนเอกสารเผยแพรหรือพิมพใน
วารสารท้ังใน และหรือตางประเทศ 

 1.5 ประโยชนในดานวิชาการ และหรือดานการแกปญหา 
 

โดยตองมีคุณภาพของผลงานในระดับ 50% (ของคะแนนเต็ม 60 คะแนน) ขึ้นไป 
 

2. ผลงานการเผยแพร เปนการนําผลงานท่ีใชประเมินตามขอ 1 หรือผลการ
ปฏิบัติงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล มาจัดทําในรูปแบบตางๆ เชน เขียน
บทความ เขียนเอกสารพิมพเปนรูปเลม การแตงแปล หรือจัดทําคูมือตางๆ  
เปนตน โดยนําไปเผยแพรสูมวลชนดวยวิธีการตางๆ เชนจัดพิมพในรายงาน
ประจําป วารสารตางๆ การเสนอตอท่ีประชุม การออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
หรือโทรทัศน เปนตน ซ่ึงเปนผลงานท่ีเปนประโยชนทางวิชาการและการนําไป
ประยุกตใชตอไป 

3. พื้นฐานและประสบการณของบุคคล มีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ 
ในสาขาท่ีตนรับผิดชอบ มีการฝกฝนตนเองและศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ตลอดเวลา สามารถใชความรูท่ีมีซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับกรม หรือวงการ
วิชาการดานนั้นๆ มาปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการทํางาน 

 
 
 



 
- 15 -

4. แนวทางการประเมินผลงาน 
 
  4.1 องคประกอบในการประเมิน 
   ก. คุณภาพของผลงาน ผลงานท่ีเปนเอกสารวิชาการหรือรายงานการวิจัย โดยตอง
พิจารณาจาก 
    (1) หัวขอ การแบงหัวขอยอย ภาษา การเรียบเรียงสละสลวย เขาใจงาย 
    (2) การอางอิง ครบถวน ทันสมัย ทันเหตุการณท้ังภายในและหรือภายนอกประเทศ 
    (3) ผลงานท่ีชูประเด็น ตองเปนผลงานเดน มีความใหม หรือมีการปรับปรุง หรือมี
ความคิดริเร่ิม หรือมีความยุงยากมาก เปนท่ียอมรับท้ังใน และหรือตางประเทศ 
    (4) การเผยแพร ไดรับการตีพิมพเผยแพร เปนเอกสารเผยแพรหรือพิมพใน
วารสารท้ังใน และหรือตางประเทศ 
    (5) ประโยชนในดานวิชาการ และหรือดานการแกปญหา 
 

   ข. ผลงานการเผยแพร หมายถึง การนําผลงานท่ีจัดทําในรูปแบบตางๆ ไปเผยแพรสู
มวลชนเปนหลักซ่ึงแตกตางจากการพิจารณาในขอ 4.1 ก. (4) ในขอนี้พิจารณาคุณคาของการเผยแพรจาก 
    (1) ประโยชนพื้นฐานทางวิชาการ 
    (2) ประโยชนทางการนําไปประยุกตกับการแกปญหาหรือการใชประโยชนโดยตรง 
    (3) จํานวนผลงานท่ีเผยแพร 
    (4) คุณภาพของส่ือท่ีเผยแพร 
    (5) อ่ืนๆ 
 

   ค. พื้นฐานและประสบการณของบุคคล มีความรู ความชํานาญงาน ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ ท้ังในประดับประเทศ และหรือตางประเทศในสาขาท่ีตนรับผิดชอบ ฝกฝนตนเองและ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา สามารถใชความรูท่ีมีซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับกรม กระทรวง ระดับชาติ 
และหรือนานาชาติ โดยพิจารณาจาก 
    (1) ประวัติการศึกษา 
    (2) ประวัติการฝกอบรมหรือดูงาน 
    (3) ประวัติการทํางาน 
    (4) ประสบการณอ่ืนในการทํางาน ท่ีเปนประโยชนเกื้อกูล หรือเกี่ยวของกับ
ลักษณะงานท่ีขอประเมิน เชน เคยเปนหัวหนาโครงการ กรรมการ วิทยากร ท่ีปรึกษา การสัมมนา การ
บรรยาย ฯลฯ หรือเคยไดรับรางวัลเกี่ยวกับงานวิจัย หรืองานอ่ืนๆ ในเร่ืองใด ระดับใด ท่ีใดบาง 



 
- 16 -

 4.2 การกําหนดคะแนนของแตละระดับตําแหนงในแตละองคประกอบ 
 

  ตําแหนงระดับ 6-11 กําหนดการใหคะแนนดังนี ้
  ก. คุณภาพของผลงาน   60 คะแนน 
   (1) หัวขอ การแบงหัวขอยอย การใชภาษา 12 คะแนน 
   (2) การอางอิง ครบถวน ทันสมัย 12 คะแนน 
   (3) ผลงานมีความใหม ริเร่ิม ปรับปรุง ยุงยาก 12 คะแนน 
   (4) การเผยแพร 12 คะแนน 
   (5) ประโยชน 12 คะแนน 
 

  ข. ผลงานการเผยแพร   20 คะแนน 
   (1) ประโยชนพืน้ฐานทางวิชาการ ..........  คะแนน 
   (2) ประโยชนทางการนําไปประยุกต ..........  คะแนน 
   (3) จํานวนผลงานท่ีเผยแพร ....... ..  คะแนน 
   (4) คุณภาพของส่ือท่ีเผยแพร ....... ..  คะแนน 
   (5) อ่ืนๆ  ....... ..  คะแนน 
    หมายเหตุ  คะแนนในแตละหัวขอ ใหสวนราชการเปนผูกําหนดตามความ
เหมาะสมเม่ือกําหนดเปนอยางไรแลว ใหใชเปนหลักเกณฑเดียวกันตลอดไป 
 

  ค. พื้นฐานและประสบการณของบุคคล   20 คะแนน 
 

 4.3 เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีผานการประเมินตองไดรับคะแนนดังนี ้
  1) คะแนนรวมต้ังแต 60% ข้ึนไป และ 
  2) คะแนนตามองคประกอบคุณภาพของผลงาน (60 คะแนน) กําหนดดงันี้ 
 

  - ระดับ 6 ไดคะแนนตั้งแต 50% ข้ึนไป ของคะแนนเต็มตามองคประกอบคุณภาพของผลงาน 
  - ระดับ 7 ไดคะแนนต้ังแต 60  ข้ึนไป ของคะแนนเต็มตามองคประกอบคุณภาพของผลงาน 
  - ระดับ 8 ไดคะแนนตั้งแต 65% ข้ึนไป ของคะแนนเต็มตามองคประกอบคุณภาพของผลงาน 
  - ระดับ 9 ไดคะแนนตั้งแต 70% ข้ึนไป ของคะแนนเต็มตามองคประกอบคุณภาพของผลงาน 
  - ระดับ 10 ไดคะแนนต้ังแต 75% ข้ึนไป ของคะแนนเต็มตามองคประกอบคุณภาพของผลงาน 
  - ระดับ 11 ไดคะแนนต้ังแต 80% ข้ึนไป ของคะแนนเต็มตามองคประกอบคุณภาพของผลงาน 
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แบบการประเมินผลงาน 
ช่ือ (ผูขอรับการประเมิน) ................................................................................................................................... 
ตําแหนง ...........................................................................กอง........................................................................... 
ขอประเมินเพือ่แตงต้ังใหดํารงตําแหนง ............................................................................................................. 
กอง.................................................................................. กรม........................................................................... 

คะแนนท่ีไดรับ องคประกอบ คะแนน
เต็ม เร่ืองท่ี 1 เร่ืองท่ี 2 เร่ืองท่ี 3 เฉล่ีย 

เหตุผล 

1. คุณภาพของผลงาน 
 1.1 หัวขอ การแบงหัวขอยอยการ

ใชภาษา 
 1.2 การอางอิง ครบถวน ทันสมัย 
 1.3 ผลงานมีความใหม ริเร่ิม 

ปรับปรุง ยุงยาก 
 1.4 การเผยแพร 
 1.5 ประโยชน 

(60) 
12 
 

12 
12 
 

12 
12 

    

รวม 60  

 

2. ผลงานการเผยแพร 
 2.1 ประโยชนพื้นฐานทางวิชาการ 
 2.2 ประโยชนทางการนําไปประยุกต 
 2.3 จํานวนผลงานท่ีเผยแพร 
 2.4 คุณภาพของส่ือท่ีเผยแพร 
 2.5 (อ่ืนๆ) 

(20)  

รวม 20  

 

3. พื้นฐานและประสบการณของบุคคล 20  

รวมทุกองคประกอบ 100  
 

 

สรุปผลการประเมิน 
ผานการประเมิน ลงช่ือ ......................................(ผูประเมิน) 
   ( ..................................) 
ไมผานการประเมิน วันท่ี .......เดือน...........................พ.ศ. ..........  
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ช่ือสายงานอ่ืนๆ ที่ใชหลักเกณฑการประเมินฯ 
ของสายงานวิทยาศาสตร 

 
 1. สายงานนวิเคลียรฟสิกส (นักนวิเคลียรฟสิกส) 
 2. สายงานฟสิกสรังสี (นักฟสิกสรังสี) 
 3. สายงานนวิเคลียรเคมี (นักนวิเคลียรเคมี) 
 4. สายงานการผลิตไอโซโทป (นักผลิตไอโซโทป) 
 5. สายงานชีววิทยารังสี (นักชีววิทยารังสี) 
 6. สายงานวิทยาศาสตรนิวเคลียร (นักวิทยาศาสตรนิวเคลียร) 
 7. สายงานวิชาการส่ิงแวดลอม (นักวิชาการส่ิงแวดลอม) 
 8. สายงานนักวิชาการมาตรฐาน (นักวิชาการมาตรฐาน) 
 9. สายงานวิชาการช่ังตวงวัด (นักวิชาการชัง่ตวงวดั) 
 10. สายงานวิชาการอุทกวิทยา (นักอุทกวิทยา) 
 11. สายงานวิชาการผลิตภัณฑอาหาร (นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร) 
 
 
 ____________________  


