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 มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 

สายงาน      วิจัย 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  

         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการวิเคราะห วิจัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการศกึษา ทดสอบ วิเคราะหเพ่ือประโยชนในทางวิชาการ การเผยแพรความรู และการแกปญหาตางๆ 
ทางการศึกษา วิทยาศาสตร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน หรือเพ่ือการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายและ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 

         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ 
  

                            เจาหนาที่วิจัย 3    ระดับ 3 

                        เจาหนาที่วิจัย 4    ระดับ 4                         
                        เจาหนาที่วิจัย 5    ระดับ 5 

                        เจาหนาที่วิจัย 6    ระดับ 6 
 

                        นักวิจัย   ระดับ  4 – 7 

                        นักวิจัย   ระดับ 7 

                        นักวิจัย   ระดับ 8 

                        นักวิจัย   ระดับ 9 

                        นักวิจัย   ระดับ 10 
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ชื่อตําแหนง นักวิจัย ระดบั 4 - 7 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  

       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิจัยที่ยาก  โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

       ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวิจัย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา 
ทดสอบ รวบรวม วิเคราะหขอมูล สถิติเกีย่วกับเรื่องที่จะทําการวิจัย  และจัดทํารายงานผลการศึกษา ทดสอบ 
รวบรวม วิเคราะห เพ่ือนําไปพิจารณาหาทางแกไขปญหา และวางแผนดําเนินงานในดานตางๆ  กําหนดหัวขอ
เรื่องในการทําวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาขอมูล กําหนดหัวขอในการศึกษาและประเมินผล จัดทํารายงาน
ผลการวิจัยเรือ่งตางๆ  ชวยนักวิจัยระดบัสูงศึกษาคนควาวิจัยเรื่องหน่ึงเรื่องใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ฝกอบรม 
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  

          1. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรอื 
          2. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  
 

การใหไดรับเงินเดือนและการเลื่อนระดับ 
            ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.4 ถึงอันดับ ท.7  โดยใหผูดํารงตําแหนงนักวิจัยไดรับการเลื่อนระดับ
ตําแหนงใหสูงขึ้นอีก 1 ระดับได  เม่ือไดรับเงินเดือนในอันดับถัดไป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาทีว่ิจัย 3 แลว จะตอง 
        1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 

2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรกึษาแนะนํา และเสนอแนะวธิีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  

            3. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
            4.  มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
            5. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 
 
 
 

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิจัย ระดบั 7  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  

         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิจัยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย
และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิจัย โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ
งานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหม ๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานงานวิจัยสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน กําหนดโครงการวิจัยและเทคนิคในการวิเคราะหวิจัย
ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานวิจัย ศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัย
เพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานการวิจัย ทําความเห็น สรปุรายงาน เสนอแนะและ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิจัย ปรับปรุงรายงานผลการวจัิย ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกบั
งานวิจัย เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงาน 
ในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
      ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวิจัย 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5 และ 
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบั
งานวิจัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   



58(2) -7 

ความรูความสามารถที่ตองการ  

         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาหนาที่วิจัย 6 หรือนักวิจัย ระดับ 4 -7 แลว จะตองมี
ความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก 
ตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

 
                                                                              ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิจัย ระดบั 8  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  

         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการวิจัยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิจัย โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ
งาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธกีารใหม ๆ มาใช
ในการปฏิบตังิาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการวิจัยสูงมาก
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผนและกาํหนดโครงการวิจัย ปฏิบตัิ
งานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธกีารในงานวิจัยใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น คนควา ทดลอง 
วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิจัย 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานวิจัยใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิจัย ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิจัย เปนตน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง   เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
           ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานวิจัย หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5 และ 
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบั
งานวิจัยหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  

         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิจัย ระดับ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิจัย ระดบั 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  

           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิจัยที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิจัย โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรูความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง มีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอน และตดัสินใจเกี่ยวกบัทรัพยากรทีจ่ะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวตัถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

       ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการวิจัย โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกดิ
ความรูใหมหรอืเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชน  กําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิางดานการวิจัย ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะห และวจัิยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิจัย ปรับปรุงเทคนิคในการวิจัย
วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาทีมี่ความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากและแนวทางแกไข
ปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการวิจัยและในดานที่เกี่ยวของ เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ตางๆ เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานการวิจัย ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบั 

งานในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย 

และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชมุ
หรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
      ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบัผิดชอบ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานวิจัย หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานวิจัยหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิจัย ระดับ 8 แลว 

    1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิจัยแกหนวยงานที่สังกัดและ
สวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
     2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิจัยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิจัย โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพเิศษเปนที่ยอมรบัในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานการวิจัย โดยตองกํากับดูแลงานวิจัยที่สําคัญหรือที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว 
ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดานการ
วิจัย โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ กํากับ 
ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรอืมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิจัย วิจัยและวินิจฉัยเพ่ือ
เสนอความเหน็เกี่ยวกับงานวิจัยที่มีลักษณะพิเศษ มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาในการวิจัย ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการในดานการวิจัย และใน
ดานที่เกี่ยวของ เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกบังานวิจัยที่เหมาะสม
และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานการวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบัการวิจัย เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ 
ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุม
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานวิจัยทั้งใน 
และตางประเทศ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานวิจัย หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบั
งานวิจัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิจัย ระดับ 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษ 
และมีประสบการณสูงมากทางดานการวิจัย โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน 
วงวิชาการหรอืวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดบัชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจน 
มีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานงานวิจัยของ
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 


