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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                    ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตรตางๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชวยนักวทิยาศาสตรปฏิบตัิงานดานตางๆ เชน ชวยวิเคราะห ทดสอบ รวบรวมขอมูล และจัดทํา
รายงานผลการวิเคราะห เตรียม จัดหา และเก็บรกัษาวตัถตุัวอยาง เคมีภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณ 
ที่ใชในการวิเคราะหวิจัยทางวิทยาศาสตรเปนตน  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
 
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1    ระดับ 1  
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2    ระดับ 2  
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 3    ระดับ 3  
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 4    ระดับ 4  
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 5    ระดับ 5  
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 6    ระดับ 6  
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 7    ระดับ 7  
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 8    ระดับ 8 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 

http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/076-c1.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/076-c2.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/076-c3.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/076-c4.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/076-c5.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/076-c1.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/076-c2.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/076-c3.html


17-1 

ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่ไมยากภายใตการกํากบัตรวจสอบโดยใกลชิด หรอืตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
วิทยาศาสตรตางๆ เชน ผสมน้ํายาเคมี ทดสอบหาความเปนกรด เปนดาง จัดหา เก็บรักษาวัตถุตัวอยาง 
วัตถุดิบและเคมีภัณฑ ทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณวิทยาศาสตร ทําทะเบียนการเบิกจายวัสดุ
และเคมีภัณฑ ชวยรวบรวมและบันทึกขอมูลเกี่ยวกบัผลการปฏิบตัิงาน เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1.มีความรูความสามารถในงานสนบัสนุนงานวิทยาศาสตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
         2.มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3.มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         4.มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
วิทยาศาสตรตาง ๆ เชน เตรียมเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการวิเคราะหวจัิย ชวยปฏบิตัิงานวิเคราะห
ทดสอบทางวทิยาศาสตร  ชวยวิเคราะหตัวอยางผลติภัณฑสินคา อาหาร โลหะ และวตัถตุวัอยางอ่ืนๆ  ชวย
ปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบทางกายภาพและเคมีเกี่ยวกับเสนใย ปอ ฝาย และเสนไหม รวมถึงการควบคุม 
ตรวจสอบ และเก็บรักษาวตัถุดิบเคมีภัณฑ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัตกิําหนดไวแลว ปรับตั้งเครื่องมือเพ่ือใหไดความ
เที่ยงตรง แมนยํา และถูกตองตามลักษณะของงาน ควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาวตัถุดิบ เคมีภัณฑ และ
เครื่องมือ เครื่องใชทางวิทยาศาสตรที่อยูในความรับผิดชอบ เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 แลว จะตองมีความสามารถใน
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่อยูในความรับผดิชอบ  
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานวิทยาศาสตรตางๆ เชน ชวยปฏบิัติงานเกี่ยวกับการทดลอง วิเคราะห วิจัยทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติงาน 
ในสวนทีเ่กี่ยวของกับดานเคมี วิเคราะหเคมีภัณฑ  ตัวอยางผลิตภัณฑสินคา  อาหาร  วัตถุดิบ  โลหะ น้ํา  
สารอินทรีย  สารอนินทรีย และสิ่งของอ่ืนๆ เพ่ือหาองคประกอบหรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร  วิเคราะห
ทดสอบทางกายภาพและเคมีเกี่ยวกับเสนใย ปอ ปาน ฝายและเสนไหม การทดสอบคุณภาพสีในงานเคมี  
สิ่งทอ ชวยวเิคราะหแร บด กรอง รวมแรตัวอยาง ชวยรวบรวมขอมูล คํานวณ และจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะห การทดสอบ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ 
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 4   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง     
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
วิทยาศาสตรตางๆ  เชน ชวยปฏบิัติงานดานตรวจสอบ ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห วิจัยทางวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวบรวมขอมูล บันทึกสรุปผล และจัดทํารายงานผลการวเิคราะห การทดสอบ ชวยสอนและให
คําแนะนําการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หรือชวยปฏบิัติงานดานการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ชวยนักวิทยาศาสตรระดับสงูในการศึกษา วิจัย ในเรื่องตาง ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบั 
งานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการ 
เกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานวิทยาศาสตรตางๆ เชน ชวยปฏบิัติงานดานตรวจสอบ วิเคราะห วิจัยทดสอบทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีรวบรวมขอมูล บันทึก จัดทํารายงานและสรุปผลการตรวจสอบการวิเคราะห การทดสอบ ควบคุม
ตรวจสอบการเตรียมเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณวิทยาศาสตรที่มีความยุงยากซับซอน ชวยสอนและให
คําแนะนําการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  ชวยปฏิบตัิงานดานการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ชวยนักวิทยาศาสตรระดับสงูในการทดลอง ศึกษา วิจัยในเร่ืองตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เปนตน เผยแพร
งานทางดานวิทยาศาสตร ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2  และ
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบั 
งานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 4 แลว จะตอง  
            1. มีความรูความเขาใจในหลกัการบริหารงานบุคคล  
            2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใช
ประสบการณ และความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตันิอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่ยากมาก  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกาํหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหา ในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตรตางๆ เชน ปฏบิัติงานดาน
ตรวจสอบ วิเคราะห วิจัย ทดสอบทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยซีึ่งมีความยุงยากมาก จัดทํารายงานสรุปผล
การตรวจสอบ การวิเคราะห การทดสอบดังกลาว ควบคุมตรวจสอบการเตรียมเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ
วทิยาศาสตรที่มีความยุงยากซับซอนมาก ชวยปฏบิัตงิานดานการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ชวย
นักวิทยาศาสตรระดับสูงในการศึกษา วิจัยในเรื่องตางๆ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน ศึกษา คนควา
หาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ศกึษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานวทิยาศาสตร 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานวทิยาศาสตร 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุน 
งานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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          2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานวทิยาศาสตร 1 หรอืผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
             2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิตัิงานวทิยาศาสตร 1 หรอืผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 
 
 
 
 
                                                                               ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่ยากเปน
พิเศษ ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัตเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไข
ปญหาในงานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษ ซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรตางๆ เชน ชวย
หรือปฏิบัติงานรวมกับนักวชิาการหรือนักวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิกีารในงานดานวิทยาศาสตร ชวยสอน
และฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานวิทยาศาสตร   ศึกษา คนควาหา
วิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ศกึษาวิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกับสถานการณ   เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบและใหคําปรึกษาแนะนาํในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2  และ
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 6 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบรหิารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่ยากมาก 
เปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกาํกับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนนิงานตามแผนงาน โครงการบรรลวุตัถุประสงค เปาหมายตามที่
กําหนดในชวงเวลาทีเ่หมาะสม  สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสนิใจเกี่ยวกบัการจัดทําและปรับเปลีย่น
แผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษ ซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตรตางๆ 
ชวยนักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวธิีการใหมในงาน
ทางดานวิทยาศาสตร  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมทาง 
ดานวิทยาศาสตร  ศึกษา คนควาหาวิธกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐาน 
ในการปฏิบตังิาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหมๆ  ในการ
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2  
ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2 ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานวทิยาศาสตร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่ และมีประสบการณสูง 

                        ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 


