๔-๕-๐๑
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรตางๆ ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยนักวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานดานตางๆ เชน ชวยวิเคราะห ทดสอบ รวบรวมขอมูล
และจัดทํารายงานผลการวิเคราะห เตรียม จัดหา และเก็บรักษาวัตถุตัวอยาง เคมีภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณทใี่ ชในการวิเคราะหวิจยั ทางวิทยาศาสตรเปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ผูปฏิบัตงิ านวิทยาศาสตร
ระดับชํานาญงาน
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
ระดับปฏิบัติงาน

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

๔-๕-๐๑-๑
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

ระดับตําแหนง

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ทําการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยทางวิทยาศาสตรที่ตองอาศัยประสบการณ
ความรูเฉพาะทาง เพื่อนําผลการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยไปใชประโยชน
(๒) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อใหไดขอมูล วิธีดําเนินการ และเทคโนโลยี
(๓) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อชวยให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ
ในงานดานวิทยาศาสตร

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตร ตอบปญหา
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานวิทยาศาสตร
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบ เพือ่ ความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูทเี่ ปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ านวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๔-๕-๐๑-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือชวยนักวิทยาศาสตรหรือตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของในการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ตองใชความรูและประสบการณ
เพื่อใหนักวิทยาศาสตรหรือตําแหนงอืน่ ที่เกีย่ วของสามารถทํางานไดสะดวกและรวดเร็ว
(๒) รวบรวมขอมูล ประมวลผลและจัดทํารายงานผล เพื่อใหสามารถนําเสนอไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว
(๓) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ การดําเนินงานทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อใหไดขอ มูล วิธีดําเนินการ และเทคโนโลยี
(๔) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อชวยให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตั ิใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ
ในงานวิทยาศาสตร

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบตั ิงาน
ดานวิทยาศาสตรในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่ วกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในความรับผิดชอบ ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ านวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ าน
วิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ าน
วิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

๓
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
ระดับชํานาญงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๕-๐๑-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรู ความสามารถปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) จัดเตรียม ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ เคมีภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทําทะเบียน การเบิกจายวัสดุ และเคมีภณ
ั ฑ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
(๒) ชวยปฏิบตั ิงานวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบื้องตน และชวยรวบรวมขอมูล
เพื่อใหนักวิทยาศาสตรหรือตําแหนงอืน่ ที่เกีย่ วของสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

