๔-๖-๐๕
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ น้ํายา อาหารเลี้ยงเชื้อเลี้ยงเซลล
การเพาะเลีย้ งเชื้อ การเก็บวัตถุตัวอยาง การชันสูตรหาจุลินทรีย หาชนิดและความไวของเชื้อโรค
หาสารตางๆ ดูแลความสะอาดเรียบรอยของหองปฏิบัติการ ตลอดจนจัดหา ซอมแซม บํารุงรักษา
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย
ระดับชํานาญงาน
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย
ระดับปฏิบัติงาน

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๖-๐๕-๑
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย

ระดับตําแหนง

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ชวยนักวิทยาศาสตรการแพทยหรือนักวิจยั ในการวิจัยเพื่อสรางความรูใหมหรือ
แนวทางวิธีการใหมในงานดานวิทยาศาสตรการแพทย
(๒) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร
การแพทย เพือ่ ใหไดขอมูล วิธีดําเนินการ และเทคโนโลยี
(๓) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อชวยให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ
ในงานดานวิทยาศาสตรการแพทย

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทย
ตอบปญหา และฝกอบรม เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทยที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน
หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานวิทยาศาสตรการแพทย
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ านวิทยาศาสตรการแพทย ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัตมิ าแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูป ฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย
ระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๖-๐๕-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการที่ตองใชเทคนิคพิเศษ
เครื่องมือพิเศษ ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหที่อยูใ นความรับผิดชอบ และแกไขปญหาอุปสรรค
เบื้องตนในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปประกอบการวินิจฉัยและรักษา การแกปญหาสาธารณสุขและ
ภัยสุขภาพ การคุมครองผูบริโภค สิ่งแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ประยุกตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน การประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาการทํางานให
มีประสิทธิภาพ
(๓) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย ตรวจสอบ รายงานผล หรือปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรอื่น
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณปจจุบัน
(๔) กําหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณทางวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อใหมี
เครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
(๕) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ
ในงานวิทยาศาสตรการแพทย

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบตั ิงาน
ดานวิทยาศาสตรการแพทยในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่ วกับงานวิทยาศาสตรการแพทยใน
ความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญทางวิทยาศาสตรการแพทย
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ านวิทยาศาสตรการแพทย ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ าน
วิทยาศาสตรการแพทย ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ าน
วิทยาศาสตรการแพทย ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย
ระดับชํานาญงาน เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๖-๐๕-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ
หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตรการแพทย
เพื่อนําไปประกอบการวินิจฉัยและรักษา การแกปญหาสาธารณสุขและภัยสุขภาพ การคุมครองผูบริโภค
และสิ่งแวดลอม
(๒) สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห วิจัยทางหองปฏิบัติการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และใชประโยชนทางวิทยาศาสตรการแพทย
(๓) ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม
มาตรฐาน
(๔) รวมรวมขอมูล จัดทํารายงาน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาใน
หนวยงาน

๒
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดาน
วิทยาศาสตรการแพทย
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมตํา่ กวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย
ระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

