
การพิจารณากําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมวิชาการ ประเภทนักวิจัย ใหดํารงตําแหนง ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ      

ประกาศ 26 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป 

ขอบังคับงานบริหารบุคคล ตําแหนงปฏิบัติการ ภายใน 5 ป
ตองเขาสูตําแหนงชํานาญการ 

ตําแหนงชํานาญการ ภายใน 7 ป ตอง
เขาสูตําแหนงชํานาญการพิเศษ 

ตําแหนงชํานาญการพิเศษ ภายใน 9 ป 
ตองเขาสูตําแหนงเช่ียวชาญ 

ตําแหนงเช่ียวชาญและเช่ียวชาญพิเศษ ตองมีผลงานตาม
มาตรฐานภาระงานนักวิจัย 

 

ระดับ 
หลักเกณฑ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

คุณสมบัติ 
 

ดํารงตําแหนงนักวิจัยปฏิบัติการวุฒิ  
ป.โท 3 ป และ ป.เอก 2 ป 

ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลวไมนอย
กวา 4 ป 

ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษมาแลวไม
นอยกวา 3 ป 

ดํารงตําแหนงระดับเช่ียวชาญมาแลวไมนอยกวา  
2 ป 

ผลงาน  เลือกวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี 
1.ผลงานเชิงวิเคราะห หรือ สงัเคราะห หรือ
ผลงานอ่ืนท่ีเผยแพร ซ่ึงแสดงใหเห็นการ
พัฒนางานในหนาท่ี อยางนอย 1 เรื่อง และ
งานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอหนวยงาน อยาง
นอย 1 เรื่อง  
หรือ  
2.งานวิจัย หรือผลงานอ่ืนท่ีเผยแพร อยาง
นอย 2 เรื่อง 

เลือกวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี 
1.ผลงานเชิงวิเคราะห หรือ สงัเคราะห หรือ
ผลงานลักษณะอ่ืน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการ
พัฒนางานของมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 เรื่อง 
และงานวิจัยซ่ึงไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง 
หรือ  
2.งานวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพระดับชาติ หรือ
นานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง 

เลือกวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี 
1.ผลงานเชิงวิเคราะห หรือ สงัเคราะห หรือ
ผลงานลักษณะอ่ืน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนา
งานของมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 เรื่อง และ
งานวิจัยซ่ึงไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง  
หรือ  
2.งานวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับชาติ 
หรือนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง 

องคประกอบในการ
พิจารณา 

1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
2.ความรู ความสามารถ และเทคนิค
เฉพาะ หรือความชํานาญท่ีนําไป
ปรับใชในการปฏบัติงาน หรือการ
ตัดสินใจดวยตนเอง และผลการ
ปฏิบัติงานในแงคุณภาพ 
3.คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ี
จําเปนและสําคัญสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
2.ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหนงท่ีครองอยู 
3. ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะประเมิน 
4. ผลงานท่ีแสดงความเปนผูชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ 
5. การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการตอสังคม เชน การใหความเห็น คําแนะนํา การอบรมและ
เผยแพรความรู  การแกปญหา การพัฒนางาน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ ฯลฯ 
6.ความเปนท่ียอมรับในงานดานน้ันๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ มีผลงานท่ีไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ มีผลการ
ปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพหรือในงานท่ีเก่ียวของซึ่งเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางหรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ
7. เปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

เกณฑในการประเมิน ผูท่ีจะไดรับแตงตั้งในระดับ ชํานาญ
การ ตองไดระดับในการประเมินไม
ต่ํากวาระดับ ดี 

ผูท่ีจะไดรับแตงตั้งในระดับ ชํานาญการพิเศษ 
ตองไดระดับในการประเมินไมต่ํากวาระดับ ดี 

ผูท่ีจะไดรับแตงตั้งในระดับ เช่ียวชาญ ตองได
ระดับในการประเมินไมต่ํากวาระดับ ดีมาก 

ผูท่ีจะไดรับแตงตั้งในระดับ เช่ียวชาญพิเศษ  
ตองไดระดับในการประเมินไมต่ํากวาระดับ ดีเดน 



วิธีการขอแตงตั้ง นักวิจัย ชํานาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พนักงานมหาวิทยาลัยจัดทํา 
1. บันทึกขอความ 
2. แบบประเมินบุคคล ระดับชํานาญการ 
3. แบบประเมินคางาน 
4. แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล 
5. แบบเสนอผลงานและการรับรอง 
    5.1 รูปแบบท่ี 1 เอกสารผลงานระดับชํานาญการ 
    5.2 รูปแบบท่ี 2 ขอเสนอการพัฒนางานในตําแหนงท่ีขอประเมิน 
 
 

 

สาํนกัเลขานกุารฯ รับเร่ือง เสนอคณบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ ไม

นอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน เพ่ือประเมินคุณสมบัติและผลงาน โดยมี

ผูบังคับบัญชาช้ันตนของผูเสนอขอฯ เปนกรรมการ 

 

คณะกรรมการดําเนินการประเมิน เมื่อเสร็จสิ้นแลวใหเสนอผลการประเมิน 
ตอคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ใหความเห็นชอบ  
 
 
 

เมื่อ ก.บ.ม. พิจารณาแลว ให ก.จ.น. ออกคําสั่ง

เสนออธิการบดีลงนาม 

 

เสนอกองการเจาหนาท่ี เพ่ือสรุปผลการประเมิน
เสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณา 
 

รวบรวมและจัดทําโดย หนวยการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการ คณะเกษตร : 13 มีนาคม 62 



วิธีการขอแตงตั้ง นักวิจัย ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัยจัดทํา 
1. บันทึกขอความ 
2. แบบฟอรม ผลงานท่ีเสนอขอใหพิจารณากําหนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทนักวิจัย 
3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
4. แบบประวัติสวนตัวและผลงาน 
 
 

 

สาํนกัเลขานกุารฯ รับเร่ือง เสนอคณบดีพิจารณา เพ่ือเสนอท่ีประชมุ

คณะกรรมการคณะพิจารณาคณุสมบตัิผู้ เสนอขอฯ และผลงาน ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

เสนอช่ือผู้ เสนอขอฯ และผลงานท่ีผา่นความเห็นชอบตอ่กองการเจ้าหน้าท่ี 

กองการเจาหนาท่ีดําเนินการ เสนอ กบม. แตงตั้งกรรมการพิจารณา 
 

ผานการพิจารณา 

แตงตั้งผูทีผานการประเมิน ไดไมกอนวันท่ี

สํานักงานเลขานุการคณะ รับเรื่อง 

 

มีมติใหปรับปรุงผลงาน 
 
    ผูเสนอขอฯ ปรับปรุงผลงานไดภายใน 90 วัน หากมีความจําเปนขอ
ขยายเวลาไดอีกไมเกิน 90 วัน หากขยายแลวไมทันใหเสนอขอใหม 
 
*การปรับปรุงผลงาน หมายถึง การปรับปรุงผลงานช้ินเดิมท่ียังไม
เขาเกณฑ ยังไมสมบูรณ หรือไมถูกตองเทาน้ัน มิใชการสงผลงานช้ินใหม 
 
ไมผานการประเมนิ 
 
- ยื่นเรื่องเสนอขอใหมไดภายใน 180 วัน 
 

รวบรวมและจัดทําโดย หนวยการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการ คณะเกษตร : 13 มีนาคม 62 


