หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชีย่ วชาญขึ้นไป

สาขาวิทยาศาสตร์

มิถุนายน 2562
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สายงานที่ใช้หลักเกณฑ์ฉบับนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

สายงานวิทยาศาสตร์
สายงานนิวเคลียร์ฟสิ ิกส์
สายงานฟิสิกส์รังสี
สายงานนิวเคลียร์เคมี
สายงานการผลิตไอโซโทป
สายงานชีววิทยารังสี
สายงานวิทยาศาสตร์นวิ เคลียร์
สายงานวิชาการสิ่งแวดล้อม
สายงานนักวิชาการมาตรฐาน
สายงานวิชาการชั่งตวงวัด
สายงานวิชาการอุทกวิทยา
สายงานวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

(นักวิทยาศาสตร์)
(นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์)
(นักฟิสิกส์รังสี)
(นักนิวเคลียร์เคมี)
(นักผลิตไอโซโทป)
(นักชีววิทยารังสี)
(นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์)
(นักวิชาการสิ่งแวดล้อม)
(นักวิชาการมาตรฐาน)
(นักวิชาการชั่งตวงวัด)
(นักอุทกวิทยา)
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร)

3

ก. หลักเกณฑ์ทั่วไปตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
1. การขอประเมินบุคคล
1.1 ให้กรมเจ้าสังกัดขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับตาแหน่ง
ที่ผู้นั้นดารงอยู่ได้ไม่เกิน 1 ระดับ เมื่อมีตาแหน่งว่างหรือเป็นตาแหน่งที่บุคคลนั้นดารงอยู่ โดยผู้ขอรับ
การประเมินจะต้องมีคุณสมบัติในการดารงตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ ก.พ. กาหนดไว้โดยครบถ้วน
ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วน ในขณะที่ขอรับการประเมิน ก็อาจขอประเมิน
ล่วงหน้าได้ แต่ทั้งนี้ผู้ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติค รบถ้วนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วันที่มีคาขอประเมิน
เฉพาะกรณีการขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในขณะที่ยังมีผู้อื่นดารงอยู่
ให้กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
ก) กรณีที่ผู้ดารงตาแหน่ง อยู่เดิม จะต้อ งพ้น จากราชการไปเพราะเกษีย ณอายุ
ให้ขอประเมินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนที่ผู้ดารงตาแหน่งนัน้ จะพ้นจากราชการ
ข) กรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งอยู่เดิมขอลาออกจากราชการ ให้ขอประเมินล่วงหน้าได้
ไม่ก่อนวันที่ผู้มีอานาจอนุญาตการลาออก ได้อนุญาตให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้นลาออกจากราชการ
ค) กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจาเป็น ซึ่ง ก.พ.จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
1.2 การขอประเมินบุคคลในแต่ละระดับ ให้ดาเนินการดังนี้
ก) การขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับ 9 (ระดับเชี่ยวชาญ) และระดับ 10
(ระดับทรงคุณวุฒิ)
- ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา และมีหนังสือ
ขอประเมินไปยัง ก.พ.
- ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง แต่อยู่ใน
บั งคั บบั ญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่ วนราชการที่ มี ฐานะเป็ นกรม และมี หั วหน้ าส่ วนราชการ
รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการขึ้ น ตรงต่ อ นายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ ธิ บ ดี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห นั ง สื อ
ขอประเมินไปยัง ก.พ.
- ในสังกัดราชบัณฑิตยสถาน ให้นายกราชบัณฑิตยสถานเสนอเรื่องให้รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ.
ข) การขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับ 11 (ระดับทรงคุณวุฒิ รับเงิน
ประจาตาแหน่ง 15,600 บาท) ให้ปลัดกระทรวงเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณา และ
มีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ.
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3. หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล
การประเมินบุคคลโดยแบ่งการดาเนินการเป็น 3 ส่วน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ดังนี้
3.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (โดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่) ได้แก่
ก) ข้อมูลทั่วไป
(1) ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7)
(2) ประวัติการรับราชการ
(3) ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน
(4) ประสบการณ์ในการทางาน
(5) อัตราเงินเดือน
ข) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามที่ ก.พ. กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ถ้ามีคุณวุฒิไม่ตรง จะต้องได้รับการยกเว้นจาก ก.พ.)
(2) คุณวุฒิเพิ่ม เติม ตามที่ ก.พ. กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ก ารประเมิน ของ
แต่ละสายงาน เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
(3) ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง และการปฏิบัติงานตามที่ ก.พ. กาหนดไว้
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(4) ระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงาน
ที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้
ระดับ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

9
(ระดับ
เชี่ยวชาญ)
9 ปี
7 ปี
5 ปี

10
(ระดับ
ทรงคุณวุฒิ)
10 ปี
8 ปี
6 ปี

11
(ระดับทรงคุณวุฒิ
รับเงินประจาตาแหน่ง 15,600 บาท)
11 ปี
9 ปี
7 ปี

ทั้งนี้ อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่น
ที่เริ่มต้น จากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิช าชีพที่เกี่ยวข้อ ง หรือเกื้อกูล
มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่าดังกล่าวได้
กรณีที่เป็นคุณวุฒิอื่น ๆ ก.พ. จะพิจารณากาหนดระยะเวลาขั้นต่าในการดารง
ตาแหน่งเป็นสายงาน ๆ ไป
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3.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (โดยผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ) ได้แก่
(1) ความรับผิดชอบ
(2) ความคิดริเริ่ม
(3) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
(4) ความประพฤติ
(5) ความสามารถในการสื่อความหมาย
(6) การพัฒนาตนเอง
(7) วิสัยทัศน์ (ระดับ 9 (ระดับเชี่ยวชาญ) ขึ้นไป ทุกตาแหน่ง)
(8) คุณลักษณะอื่น ๆ (ตามความจาเป็นของแต่ละตาแหน่ง)
3.3 การประเมินผลงาน
ก. ผลงานที่จะนามาประเมิน ได้แก่ ผลงานและหรือผลสาเร็จของงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามปกติในตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอประเมิน และสนองนโยบายของ
ส่วนราชการและอาจนาผลการปฏิบัติงานและหรือผลสาเร็จของงานนอกเหนือหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่ง หรือผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสาเร็จของงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลกับ
งานของตาแหน่งที่จะประเมินมาเสนอได้ตามความเหมาะสม ตาแหน่งแต่ละประเภทมีความแตกต่าง
กัน ดังนี้
(1) ตาแหน่งสาหรับ ผู้ป ฏิบัติง านที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป)
จะเป็นการประเมินผลงานที่แสดงถึงการใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานวิชาการเฉพาะทาง
(2) ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะจะเป็นการประเมินผลงานที่แสดงถึง
การใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการเฉพาะด้าน เป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาการหรือวงการด้านนั้น ๆ
ข. ผลงานที่จะนามาประเมิน ไม่จาเป็นต้องมีการจัดทาผลงานขึ้ นใหม่ เพื่อใช้ใน
การประเมินโดยเฉพาะ และผลงานที่เสนอเพื่อประเมินมีจานวนไม่เกิน 3 เรื่อง โดยกรณีประเมิน
ตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 (ระดับเชี่ยวชาญ) ขึ้นไป ผลงานที่ส่งประเมินอย่างน้อย 1 เรื่อง จะต้อง
เป็นรูปธรรม ในรูปของรายงานหรือเอกสารวิชาการ หรือตารา หรือคู่มือ หรือแถบบันทึกเสียง
หรือแถบบันทึกภาพยนตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
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(1) เป็นผลงานที่จัดทาขึ้นในระหว่างที่ดารงตาแหน่งในระดับที่ตากว่
่ าระดับ ที่
ขอประเมิน 1 ระดับ หรือเป็นผลงานที่ต่อเนือ่ งมาถึงระดับที่ต่ากว่าระดับที่ขอประเมิน 1 ระดับ
(2) ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
(3) กรณี ที่ เ ป็ น ผลงานร่ ว มกั น ของบุ ค คลหลายคน จะต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ผู้ข อประเมิน ได้ ผ ลิต ผลงานหรือ ร่ ว มในส่ว นใด และมีคารับ รองจากผู้ร่ว มจัด ทาผลงานและ
จากผู้บังคับบัญชาด้วย
(4) ผลงานที่ ไ ด้ นามาใช้ ป ระเมิ น เพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต่ ง ตั้ ง ให้ ดารงตาแหน่ ง
ในระดับสูงขึ้นแล้ว จะนามาใช้ประเมินเพื่อเลื่อนอีกไม่ได้
ค. ผลงานที่นาเสนอทุกลักษณะงาน จะต้องเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
ระดับความยากง่าย ประโยชน์ของผลงาน มีผลงานการเผยแพร่ และพื้นฐานและประสบการณ์
ของบุคคลโดยแบ่งคะแนนของผลงานเป็น 3 ส่วน ดังนี้
(1) ผลงานเอกสารวิชาการ คิดเป็น 60 คะแนน โดยแบ่งเป็นหัวข้อการพิจารณา
5 หัวข้อย่อย (1.1 ถึง 1.5) กาหนดให้คะแนนแต่ละหัวข้อย่อยเป็น 12 คะแนน
(2) ผลงานการเผยแพร่ คิดเป็น 20 คะแนน โดยเน้นการเผยแพร่ที่เกิดประโยชน์
ต่อมวลชน แบ่งเป็นหัวข้อการพิจารณา 4-5 หัวข้อย่อย การให้คะแนนแต่ละหัวข้อย่อยให้เป็นไป
ตามความเหมาะสม แต่เมื่อกาหนดไว้อย่างไร ให้ใช้เกณฑ์กาหนดนั้นในการประเมินทุกกรณี
(3) พื้นฐานและประสบการณ์ของบุคคล คิดเป็น 20 คะแนน โดยเน้นการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถส่วนบุคคลที่จะนามาใช้ในการพัฒนาการทางาน
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ข. หลักเกณฑ์เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์
1. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงาน
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ในสายงานวิทยาศาสตร์ เป็นตาแหน่ง ที่
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรฐาน วางแผน ให้คาปรึกษา
ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้ความสามารถ ความชานาญงาน
และความเชี่ยวชาญอย่างสูง ซึ่งเป็นลักษณะงานที่สามารถมอบหมายให้ทาสาเร็จได้โดยบุคคลเดียว
หรือเป็นคณะ และความรู้ความสามารถ ความชานาญและเชี่ยวชาญของบุคคลเป็นปัจจัยสาคัญ
ต่อประสิทธิผลของงาน
เพื่อประโยชน์ในการกาหนดระดับความยากง่าย และเพื่อให้สอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ
ในส่วนราชการต่าง ๆ จึงจาแนกลักษณะงานของตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตาแหน่งประเภททั่วไป) และ ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ในสายงานวิทยาศาสตร์ ออกเป็น
6 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 งานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การให้ ความรู้ทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ของภาครัฐบาล และ
ภาคเอกชน รวมทั้ งการปรับ ปรุงหลัก สูตร วิธีการสอนเพื่ อให้ ผู้สาเร็จ การศึก ษา หรือฝึก อบรม
สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้ โดยมีความรู้ ความสามารถและความชานาญตามระดับมาตรฐาน
ส าหรับ การขอประเมิน เพื ่อ แต่ง ตั ้ง ให้ด ารงต าแหน่ง ตั ้ง แต่ร ะดับ 9
(ระดับเชี่ยวชาญ) ขึ้นไป จะต้องมีผลงานวิจัยด้วย
ลักษณะที่ 2 งานวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐาน กลุ่มนี้ประกอบด้วย
งานวิเคราะห์ งานทดสอบ งานตรวจสอบและงานพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งแต่ละงานมีความหมายดังนี้
งานวิ เคราะห์ (Analysis) หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์
เพื่ อให้ ทราบถึ งชนิ ดปริมาณขององค์ ประกอบ (Component) หรื อส่ วนผสม (Constituent) ของ
ตัวอย่าง และหมายความรวมถึง การให้ได้มาซึ่งคาอธิบาย สาเหตุ ปรากฏการณ์และการพยากรณ์ต่าง ๆ
งานทดสอบ (Testing) หมายถึง การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้
ทราบและหรือวินิจฉัยคุณภาพหรือคุณสมบัติของตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือและหรือวิธีการพิเศษ
งานตรวจสอบ (Examination) หมายถึง การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ทราบและหรือวินิจฉัยคุณภาพหรือคุณสมบัติของตัวอย่า งด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้
เครื่องมือหรือใช้เพียงเครื่องมือง่าย ๆ แต่อาจต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงานมาก
ในบางกรณี
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งานพิสูจน์หลักฐาน หมายถึง การพิสูจน์หรือวินิจฉัยตัวอย่าง โดยการ
วิเคราะห์ตรวจสอบทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงานและ
ประสบการณ์เป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามกฎหมาย
ลักษณะที่ 3 งานการมาตรฐาน หมายถึง
1. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ประเมิน หรือรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดมาตรฐาน หรือ แก้ไข ปรับปรุง มาตรฐานของประเทศ หรือระหว่างประเทศ
โดยคานึงถึงความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ กฎหมาย วิชาการ ความปลอดภัย และความเหมาะสม
ในการนาไปใช้ รวมทั้งการจัดหาข้อมูลทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาในการร่า งมาตรฐาน
หรือการต่อรองการร่างมาตรฐานระหว่างประเทศ
2. การวางแผนซึ่งเกี่ยวข้องกับการกาหนด การแก้ไข ปรับปรุง มาตรฐาน
ในประเทศหรือระหว่างประเทศ และร่วมพิจารณากาหนด หรือการพิจารณาการยอมรับหรือ
ไม่ยอมรับมาตรฐานระหว่างประเทศ
3. การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบเพื่อ วินิจ ฉัย ความเป็น ไปได้ของ
มาตรฐานที่จะกาหนดหรือการพิจารณาหาวิธีการ หรือกระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบที่สมควร
กาหนดในมาตรฐานนั้น ๆ ตลอดจนการคิดค้น เครื่องมือทดสอบ หรือพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อพิจารณา
ขีดความสามารถ และความถูกต้องแม่นยาในการใช้งาน
4. การใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญ
เฉพาะสาขาในการวิ เคราะห์ ตรวจประเมิ น และรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ การตรวจประเมิ น
ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบเพื่อพิจารณาขีดความสามารถตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในการพัฒนาเพื่อยกระดับของอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น
5. การเผยแพร่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐาน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
ลักษณะที่ 4 งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ความรู้ และหรือเทคโนโลยีใหม่ หรือปรับปรุงใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม และแบ่งเป็น
งานวิ จั ย หมายถึ ง การศึ ก ษา ค้ น คว้ า ทดลอง หรื อ อื่ น ๆ ตามวิ ธี
ทางวิทยาศาสตร์โดยมีจุดมุ่งหมายให้ได้มาซึ่งความรู้ใ หม่ เพื่อตั้งเป็นกฎ ทฤษฎี หรือคาอธิบาย
ที่เชื่อถือได้ หรือเพื่อพิสูจน์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อสรุป ทฤษฎีหรือกฎที่ยอมรับกันอยู่เดิม
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งานพัฒนา หมายถึง การปฏิบัติการเพื่อก่อให้เกิดเทคโนโลยีหรือปรับปรุง
และหรือดัดแปลงเทคโนโลยีให้ดี หรือเหมาะสมยิ่งขึ้น
ลักษณะที่ 5 งานวางแผนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง การจัดทาแผนงาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การกาหนดขั้นตอนและ
ระบบการปฏิบัติตามแผน การจัดระบบและคาดหมายความต้องการเกี่ยวกับบุคคล อุปกรณ์ และ
มาตรการต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ในการดาเนินงานตามแผนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิผล
รวมถึงการประเมิน การปรับปรุง การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหางานตามแผนทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการจัดทาโครงการตามแผนฯ ที่วางไว้
ลักษณะที่ 6 งานที่ป รึก ษา หมายถึง การให้คาแนะนา หรือ เสนอแนะความเห็น
ทางวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีที่ต้อ งใช้ค วามรู้ป ระสบการณ์แ ละความเชี่ย วชาญเป็น พิเศษ
ในการแก้ไ ขปัญ หาที ่สาคัญ การปรับปรุงงานหรือการดาเนินการอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. หลักเกณฑ์การประเมิน
การประเมินบุคคลให้ดาเนินการ 3 ส่วน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมิน
คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คล และประเมิ น ผลงาน ตามหลั ก เกณฑ์ ทั่ ว ไปที่ กาหนดในหนั ง สื อ เวี ย น
ว 16/2538 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 ผลงานที่เสนอเพื่อประเมินนั้น จานวนไม่เกิน 3 เรื่อง
และเป็นผลงานที่จัดทาขึ้นในระดับที่ต่ากว่าระดับที่ขอประเมิน 1 ระดับ
สาหรับตาแหน่ งในสายงานวิทยาศาสตร์แต่ละระดับตาแหน่ง จะต้องมีผลงานที่ จาเป็ น
สาหรับการประเมิน ดังนี้
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ชื่อตาแหน่ง

ผลงาน/ผลงานการเผยแพร่/พื้นฐานและประสบการณ์ของบุคคล

นักวิทยาศาสตร์ 11
1. ผลงานที่เป็นเอกสารวิชาการ หรือรายงานการวิจัย จะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์
(ระดับทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ ดังนี้
รับเงินประจาตาแหน่ง
1.1 หัวข้อ การแบ่งหัวข้อย่อย ภาษา การเรียบเรียงสละสลวยเข้าใจง่าย
15,600 บาท)
1.2 การอ้างอิง ครบถ้วน ทันสมั ย ทันเหตุการณ์ ทั้งภายใน และหรือภายนอก
ประเทศ
1.3 ผลงานที่ชูประเด็น ต้องเป็นผลงานเด่น มีความใหม่ หรือมีการปรับปรุง หรือ
มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม หรื อ มี ค วามยุ่ ง ยากมาก เป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ใน และหรื อ
ต่างประเทศ
1.4 การเผยแพร่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ เป็ น เอกสารเผยแพร่ ห รื อ พิ ม พ์
ในวารสารทั้งใน และหรือต่างประเทศ
1.5 ประโยชน์ในด้านวิชาการ และหรือด้านการแก้ปัญหา
โดยต้องมีคุณภาพของผลงานในระดับ 80% (ของคะแนนเต็ม 60 คะแนน) ขึ้นไป
2. ผลงานการเผยแพร่ เป็ น การน าผลงานที่ ใ ช้ ป ระเมิ น ตามข้ อ 1 หรื อ ผลการ
ปฏิบั ติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกื้ อกูล มาจัดทาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เขียน
บทความ เขี ย นเอกสารพิ ม พ์ เป็ น รูป เล่ ม การแต่ งแปล หรื อจั ด ท าคู่ มื อ ต่ าง ๆ
เป็ น ต้น โดยน าไปเผยแพร่สู่ มวลชนด้วยวิธี การต่าง ๆ เช่น จัดพิมพ์ในรายงาน
ประจาปี วารสารต่าง ๆ การเสนอต่อที่ประชุม การออกอากาศทางสถานีวิทยุ
หรือโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการและการนาไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป
3. พื้นฐานและประสบการณ์ของบุ คคล มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ทั้งในระดับประเทศ และหรือต่างประเทศ ในสาขาที่ตนรับผิดชอบ มีการฝึกฝน
ตนเองและศึกษาหาความรู้เพิ่ มเติ มตลอดเวลา สามารถใช้ความรู้ ที่มีซึ่งเป็น ที่
ยอมรับในระดับชาติ และหรือนานาชาติ มาปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการทางานในการดาเนินงานตามโครงการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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(ระดับทรงคุณวุฒ)ิ

ผลงาน/ผลงานการเผยแพร่/พื้นฐานและประสบการณ์ของบุคคล
1. ผลงานที่เป็นเอกสารวิชาการ หรือรายงานการวิจัย จะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์
ตามมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ ดังนี้
1.1 หัวข้อ การแบ่งหัวข้อย่อย ภาษา การเรียบเรียงสละสลวยเข้าใจง่าย
1.2 การอ้างอิง ครบถ้วน ทันสมัย ทันเหตุการณ์ทั้งภายใน และหรือภายนอก
ประเทศ
1.3 ผลงานที่ชูประเด็น ต้องเป็นผลงานเด่น มีความใหม่ หรือมีการปรับปรุง หรือ
มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม หรื อ มี ค วามยุ่ ง ยากมาก เป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ใน และหรื อ
ต่างประเทศ
1.4 การเผยแพร่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ เป็ น เอกสารเผยแพร่ ห รื อ พิ ม พ์
ในวารสารทั้งใน และหรือต่างประเทศ
1.5 ประโยชน์ในด้านวิชาการ และหรือด้านการแก้ปัญหา
โดยต้องมีคุณภาพของผลงานในระดับ 75% (ของคะแนนเต็ม 60 คะแนน) ขึ้นไป
2. ผลงานการเผยแพร่ เป็ น การน าผลงานที่ ใ ช้ ป ระเมิ น ตามข้ อ 1 หรื อ ผลการ
ปฏิบั ติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล มาจัดทาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เขีย น
บทความ เขียนเอกสารพิมพ์เป็นรูปเล่ม การแต่งแปล หรือจัดทาคู่มือต่าง ๆ เป็นต้น
โดยนาไปเผยแพร่สู่ มวลชนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดพิมพ์ในรายงานประจาปี
วารสารต่าง ๆ การเสนอต่อที่ประชุม การออกอากาศทางสถานีวิทยุ หรือโทรทัศน์
เป็นต้น ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการและการนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
3. พื้นฐานและประสบการณ์ของบุคคล มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ทั้งในระดับประเทศ และหรือต่างประเทศ ในสาขาที่ตนรับผิดชอบ มีการฝึกฝน
ตนเองและศึ กษาหาความรู้เพิ่ มเติ มตลอดเวลา สามารถใช้ความรู้ ที่มีซึ่งเป็น ที่
ยอมรับในระดับชาติ และหรือนานาชาติ หรือวงการวิชาการด้านนั้น ๆ มาปรับปรุง
คุณภาพและประสิทธิภาพของการทางาน
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ชื่อตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ 9
(ระดับเชี่ยวชาญ)

ผลงาน/ผลงานการเผยแพร่/พื้นฐานและประสบการณ์ของบุคคล
1. ผลงานที่เป็นเอกสารวิชาการ หรือรายงานการวิจัย จะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์
ตามมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ ดังนี้
1.1 หัวข้อ การแบ่งหัวข้อย่อย ภาษา การเรียบเรียงสละสลวยเข้าใจง่าย
1.2 การอ้างอิง ครบถ้วน ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทั้งภายใน และหรือภายนอก
ประเทศ
1.3 ผลงานที่ชูประเด็น ต้องเป็นผลงานเด่น มีความใหม่ หรือมีการปรับปรุง หรือ
มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม หรื อ มี ค วามยุ่ ง ยากมาก เป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ใน และหรื อ
ต่างประเทศ
1.4 การเผยแพร่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ เป็ น เอกสารเผยแพร่ ห รื อ พิ ม พ์
ในวารสารทั้งใน และหรือต่างประเทศ
1.5 ประโยชน์ในด้านวิชาการ และหรือด้านการแก้ปัญหา
โดยต้องมีคุณภาพของผลงานในระดับ 70% (ของคะแนนเต็ม 60 คะแนน) ขึ้นไป
2. ผลงานการเผยแพร่ เป็ น การน าผลงานที่ ใ ช้ ป ระเมิ น ตามข้ อ 1 หรื อ ผลการ
ปฏิบั ติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล มาจัดทาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เขียน
บทความ เขี ย นเอกสารพิ ม พ์ เป็ น รูป เล่ ม การแต่ งแปล หรื อจั ด ท าคู่ มื อ ต่ าง ๆ
เป็ น ต้น โดยน าไปเผยแพร่สู่ มวลชนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดพิมพ์ในรายงาน
ประจาปี วารสารต่าง ๆ การเสนอต่อที่ประชุม การออกอากาศทางสถานีวิทยุ
หรือโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการและการนาไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป
3. พื้นฐานและประสบการณ์ของบุคคล มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ทั้งในระดับประเทศ และหรือต่างประเทศ ในสาขาที่ตนรับผิดชอบ มีการฝึกฝน
ตนเองและศึกษาหาความรู้เพิ่ มเติ มตลอดเวลา สามารถใช้ความรู้ที่มีซึ่งเป็ น ที่
ยอมรั บ ในระดับ ชาติ หรือวงการวิช าการด้ านนั้ น ๆ มาปรับ ปรุงคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของการทางาน
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3. แนวทางการประเมินผลงาน
3.1 องค์ประกอบในการประเมิน
ก. คุณภาพของผลงาน
ข. ผลงานการเผยแพร่
ค. พื้นฐานและประสบการณ์ของบุคคล

60 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน

3.2 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการประเมินต้องได้รับคะแนนดังนี้
1) คะแนนรวมตั้งแต่ 60% ขึน้ ไป และ
2) คะแนนตามองค์ประกอบคุณภาพของผลงาน (60 คะแนน) กาหนดดังนี้
- ระดับ 9 (ระดับเชี่ยวชาญ) ได้คะแนนตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ของคะแนนเต็ม
ตามองค์ประกอบคุณภาพของผลงาน
- ระดับ 10 (ระดับทรงคุณวุฒิ) ได้คะแนนตั้งแต่ 75% ขึ้นไป ของคะแนนเต็ม
ตามองค์ประกอบคุณภาพของผลงาน
- ระดับ 11 (ระดับทรงคุณวุฒิ รับเงินประจาตาแหน่ง 15,600 บาท) ได้คะแนน
ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป ของคะแนนเต็มตามองค์ประกอบคุณภาพของผลงาน

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

