
งานวิจยัสถาบนั

เพือ่การแต่งต ัง้ใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสงูขึ้น

สฤญธรณ ์ หมดัหมนั
กองบรหิารงานบุคคล



ต าแหน่งของขา้ราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั

ต าแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ

ผูบ้รหิาร 

วิชาชพีเฉพาะ (ปรญิญาตรขีึ้นไป)

เชีย่วชาญเฉพาะ (ปรญิญาตรขีึ้นไป)

ทัว่ไป (ต า่กว่าปรญิญาตร)ี



ชือ่ต าแหน่ง

บรหิาร

• ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบด/ีวิทยาเขต

• ผูอ้  านวยการกอง/หวัหนา้ส านกังาน

วิชาชีพ
เฉพาะ

• วิศวกรโยธา  วิศวกรไฟฟ้า สถาปนิก นกัวิชาการคอมพวิเตอร ์นายสตัวแพทย ์ฯลฯ

เชี่ยวชาญ
เฉพาะ

• จ.บรหิารงานทัว่ไป นกัวิชาการเงนิและบญัชี นกัวิชาการพสัด ุนกัวิชาการศกึษา บุคลากร นิติกร 
วิศวกร นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน บรรณารกัษ ์ฯลฯ

ทัว่ไป
• ผูป้ฏบิติังานบรหิาร ผูป้ฏบิติังานโสตทศันศกึษา ผูป้ฏบิติังานเกษตร ช่างเครือ่งยนต ์ช่างไฟฟ้า ฯลฯ



ผูอ้ านวยการ
ส านกังาน
อธิการบดี

ผูอ้ านวยการ
กอง

บรหิาร
เชีย่วชาญ
พเิศษ

เชีย่วชาญ

ช านาญการ
พเิศษ

ช านาญการ

ปฏบิตัิการ

วิชาชีพเฉพาะ/
เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช านาญงาน
พเิศษ

ช านาญงาน

ปฏบิตัิงาน

ทัว่ไป

ระดบัต าแหน่ง



ข ัน้ตอนการแต่งต ัง้

ก ำหนดกรอบระดบั

ต ำแหน่ง

ประกำศรบัสมคัรประเมิน

บุคคล

ผูม้ีคณุสมบตัขิอรบักำร

ประเมิน และจดัสง่ผลงำน

คณะกรรมกำรประเมินฯ

กลัน่กรองผลงำน และ

แตง่ตัง้รีดเดอร์

คณะกรรมกำรประเมินฯ

สรุปผลกำรประเมินของ

รีดเดอร์

- ผำ่น  เสนอ ก.บ.ม. อนุมตัิ

ออกค ำส ัง่แตง่ตัง้

- ไมผ่ำ่น แจง้ผูข้อทรำบเพ่ือ

ด ำเนินกำร



ผลงานส าหรบัการขอก าหนดต าแหน่งท่ีสงูขึ้น

ต าแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะและเชีย่วชาญเฉพาะ

คู่มือการปฏบิตัิงาน

บทความ

หนงัสอื

งานวิจยั

ผลงานลกัษณะอืน่ (สิง่ประดษิฐ ์

งานสรา้งสรรค ์งานแปล)

คู่มือการปฏบิตัิงาน

งานเชงิวิเคราะห์ หรอืสงัเคราะห์

งานวิจยั

ผลงานลกัษณะอืน่ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงาน (สิง่ประดษิฐ ์งาน

สรา้งสรรค ์งานดา้นศลิปะ ตกแต่ง 

ซ่อมบ ารงุ ซึง่ไม่มีลกัษณะเป็น

เอกสาร หนงัสอื คู่มือ หรอืงานวิจยั

หลกัเกณฑ์

ก่อนปี 2554

หลกัเกณฑ์

ปี 2554 จนถงึ

ปัจจุบนั



ผลงานส าหรบัการขอประเมินเพือ่แต่งต ัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง

ระดบัช านาญการ และระดบัช านาญการพเิศษ

ช ำนำญกำร

คูม่ือกำรปฏิบตัิงำน, บทควำม, หนงัสอื, 

งำนวจิยั, งำนลกัษณะอืน่ (เกณฑเ์กำ่)

คูม่ือกำรปฏิบตังิำน + งำนวจิยั, งำน

วเิครำะห,์ งำนสงัเครำะห ์(เกณฑปั์จจบุนั)

ช ำนำญกำรพิเศษ

คูม่ือกำรปฏิบตัิงำน, บทควำม, หนงัสอื, 

งำนวจิยั, งำนลกัษณะอืน่ (เกณฑเ์กำ่)

งำนวเิครำะห,์ งำนสงัเครำะห ์+ งำนวจิยั, 

งำนลกัษณะอืน่ (เกณฑปั์จจบุนั)

เลือกส่งผล
งานเกณฑ์
เก่าหรือ
ใหม่กไ็ด้



งานวิจยัสถาบนัเพือ่การขอแต่งต ัง้ใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสงูขึ้น

งานวิจยั หมายถึง ผลงานท่ีเป็นงานศึกษาหรือคน้ควา้อย่างมีระบบดว้ยวิทยาการ

วิจยัท่ีเป็นท่ียอมรบั และมีวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลค าตอบหรือ

ขอ้สรุปรวมท่ีเป็นประโยชน์ และน าไปสู่การพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาในงานของ

หน่วยงานหรอืสถาบนัอดุมศกึษา

นิยาม ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดบัต าแหน่งและการ

แต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสงูขึ้น พ.ศ. 2553



องคป์ระกอบของการประเมิน 

ผลสมัฤทธ์ิของ

งำนของ

ต ำแหน่งที่

ครองอยู่

ควำมรู ้

ควำมสำมำรถ 

ทกัษะทีจ่  ำเป็น

ผลงานท่ีแสดง
ความเป็น

ผูช้ านาญการ, 
ช านาญการ
พเิศษ

จริยธรรมและ

จรรยำบรรณ

ทำงวชิำชพี

องคป์ระกอบ

ของงานวิจยั

1. ใชวิ้ทยาการวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรบั

2. มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน 

3. ไดม้าซึง่ขอ้มูลค าตอบหรอืขอ้สรปุรวม

4. พฒันาหรอืแกไ้ขปัญหาในงานของหน่วยงานหรอืสถาบนัอดุมศกึษา



1. ใชวิ้ทยาการวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรบั

2. มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน 

3. ไดม้าซึง่ขอ้มูลค าตอบหรอืขอ้สรปุรวม

ระเบยีบวิธีวิจยั วิทยาการวิจยั (research methodology)

ท างานวิจยัเรือ่งน ัน้เพือ่อะไร (ท าแลว้ตอ้งเป็นประโยชนแ์ก่งานท่ีรบัผดิชอบ หรอื

หน่วยงานท่ีสงักดั หรอื มหาวิทยาลยั) 

ผลท่ีไดต้อ้งตอบวตัถุประสงคท่ี์ต ัง้ไว ้



4. พฒันาหรอืแกไ้ขปัญหาในงานของหน่วยงานหรอืสถาบนัอดุมศกึษา

5. เป็นผลงานท่ีแสดงความเป็นผูช้ านาญการ, ช านาญการพเิศษ

หวัขอ้วิจยั

- เกดิจากแนวคดิในการพฒันางาน ซึง่คาดว่าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะท าใหท้ราบว่าตอ้ง

ด าเนนิการอย่างไร หรอืใช ้ สิง่ใดเขา้มาประกอบ เพือ่ใหง้านน ัน้ดขีึ้นกว่าเดมิ

- เกดิจากปัญหาท่ีพบในการปฏบิติังาน ซึง่คาดว่าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะท าใหท้ราบว่าตอ้ง

ด าเนนิการอย่างไร หรอืใชส้ิง่ใดเขา้มาประกอบ เพือ่ใหปั้ญหาของงานน ัน้นอ้ยลง หรอืหมดไป

งานวิจยัน ัน้ตอ้งสอดคลอ้ง หรอืเป็นส่วนหนึง่ ของหนา้ท่ีความรบัผดิชอบของต าแหน่งท่ีตนเอง

ครองอยู่



การเผยแพร่งานวิจยั

มี 4 วิธี (ใหเ้ลอืกอย่างใดอย่างหนึง่เท่าน ัน้)

1. เผยแพร่ในรปูของบทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ ซึง่วารสารน ัน้จะเป็นรปูเล่ม หรอื

สือ่อเิลก็ทรอนกิสท่ี์มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่ชดัเจน

ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่งมาตรฐานการก าหนดระดบัต าแหน่งและการแต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสงูขึ้น พ.ศ. 2553

2. เผยแพร่ในหนงัสอืรวมบทความวิจยัในรปูแบบอืน่ท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบคุณภาพ

3. น าเสนอเป็นบทความต่อท่ีประชมุทางวิชาการ ซึง่ภายหลงัจากการประชมุทางวิชาการได ้

มีการบรรณาธิการ และน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนงัสอืประมวลการประชมุทางวิชาการ 

(Proceedings) ของการประชมุทางวิชาการระดบัชาติ หรอืนานาชาติ



การเผยแพร่งานวิจยั

หลกัฐาน (1-3) ถ่ายส าเนา หรอืพริ้นจากเว็บไซต์ ประกอบดว้ย ปก สารบญั เนื้อหาของบทความวิจยั

ของตนเองท่ีปรากฏในเล่มวารสาร หรอืหนงัสอืประมวลการประชมุทางวิชาการ (Proceedings) 

ปกวารสาร, ปกหนงัสอื

ประมวลการประชมุ, ภาพ

เว็บไซตท่ี์เขา้ถงึเล่มวารสาร)



การเผยแพร่งานวิจยั

ปกวารสาร, ปกหนงัสอื

ประมวลการประชมุ, ภาพ

เว็บไซตท่ี์เขา้ถงึเล่มวารสาร)



การเผยแพร่งานวิจยั

ตวัอย่างหลกัฐาน
สารบญั (ทุกหนา้) งานวิจยัของตนเอง (ทุกหนา้)



การเผยแพร่งานวิจยั

4. การเผยแพร่รายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ ์ท่ีมีรายละเอยีดและความยาว ตอ้งแสดงหลกัฐาน

ว่าไดผ่้านการประเมินคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ และแสดงหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่ไปยงัวง

วิชาการ และวิชาชพีในสาขาน ัน้ และสาขาวิชาท่ีเกีย่วขอ้งอย่างกวา้งขวาง

หลกัฐาน

1. รายงานการวิจยั

ฉบบัสมบูรณ์

2. ค าส ัง่แต่งต ัง้

คณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเพือ่ประเมิน

คุณภาพ

(มหาวิทยาลยัแต่งต ัง้

จ  านวน3 คน ภายนอก 

อย่างนอ้ย 1 คน)

3. หลกัฐานการ

ประเมินคุณภาพของ

ผูท้รงคุณวุฒิ

4. หนงัสอืตอบรบัของหน่วยงานท่ีไดส้่ง

งานวิจยัไปเผยแพร่ท ัง้ภายในและ

ภายนอกไม่นอ้ยกว่า 5 หน่วยงาน หรอื

ภาพท่ีบนัทึกหนา้จอแสดงจ านวนผูเ้ขา้ดู

งานวิจยัจากเว็บไซตท่ี์เผยแผร่ ผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส์



ท าวิจยัสถาบนัอะไรดี

เรือ่งท่ีควรท าการวิจยัสถาบนั (นภำพร  สงิหทตั อำ้งถึงใน เสถียร  คำมีศกัดิ.์ 2559 : 5)

1. หลกัสูตร / กำรพฒันำหลกัสูตร / กำรบรหิำรจดักำรหลกัสูตร

2. กำรจดักำรเรยีนกำรสอน / สือ่กำรสอน / เทคนิควธิีสอน

3. นิสติ นกัศึกษำ

4. คณำจำรย ์/ บุคลำกร / ผูบ้รหิำร

5. กำรเงิน / งบประมำณ

6. สิง่อ ำนวยควำมสะดวก / อำคำรสถำนที่

ตวัอย่างหวัขอ้วิจยัสถาบนัในวารสารวิชาการ ปขมท. http://www.council-uast.com/journal/index.php




