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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนนุงานวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัตเิกี่ยวกบัการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ น้ํายา อาหารเลี้ยงเชื้อเลี้ยงเซลล การเพาะเลี้ยงเชือ้ การเก็บวัตถุ
ตัวอยาง การชันสูตรหาจุลนิทรีย หาชนิดและความไวของเชื้อโรค หาสารตาง ๆ ดูแลความสะอาดเรียบรอยของ
หองปฏิบัติการ ตลอดจนจัดหา ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
    ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
 
             ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 1  ระดับ 1  
                ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 2  ระดับ 2  
              ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 3  ระดับ 3  
                 ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 4  ระดับ 4  
                ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 5  ระดับ 5 
                 ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 6  ระดับ 6  
                  ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 7  ระดับ 7  
                   ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 8  ระดับ 8  
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 

http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/082-c1.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/082-c2.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/082-c3.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/082-c4.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/082-c5.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/082-c6.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/082-c7.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/082-c8.html


 
21-1 

ชื่อตําแหนง              ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ไมยากภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือ
ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ิหรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตาม 
ที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีไ่มยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนบัสนุนงาน
วิทยาศาสตรการแพทยตางๆ เชน เตรียมวัตถทุี่จะชันสูตร หาจุลินทรียหรือหาสารบางชนิดซึ่งเปนสาเหตุหรอื
อาการแหงโรค ไดแก การเตรียมอุจจาระ ปสสาวะ โลหิต น้ําเหลือง น้ําไขสันหลัง ชิ้นเนื้อ อาหาร พืช ผัก น้ํา 
ฯลฯ ทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณที่จะใชวิเคราะห ทดสอบ ชันสตูรทดสอบดวยกรรมวิธตีาง ๆ 
เพาะ เลี้ยง แยกเชื้อ ทดสอบเชื้อ ทําลายเชื้อ ยอมสีเชื้อ ตรวจสอบเชื้อจุลินทรียโดยกลองจุลทรรศน บด ห่ัน ชั่ง 
ตวง วัดวัสดุตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน จัดเตรียมน้ํากลั่น น้ํายาเคม ีสัตวทดลอง อาหารเลี้ยงเชือ้ ฯลฯ สังเกต
อาการและปฏกิิริยาของสัตวทดลอง วิเคราะหทดสอบตาง ๆ อานผลการวิเคราะห ทดสอบ และชันสูตรโรค
ขั้นตน ชวยจดบันทึกและรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกบัผลชันสตูรโรคหรือการวิเคราะหทดสอบทางเทคนคิ
การแพทย และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
    ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  1. มีความรูความสามารถในงานวิทยาศาสตรการแพทยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
  2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
  3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
          4. มีความสามารถในการปฏิบตัหินาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 2  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
วิทยาศาสตรการแพทยตางๆ เชน เตรียมวัตถทุี่จะชันสูตร หาจุลินทรียหรือหาสารบางชนิดซึ่งเปนสาเหตุหรอื
อาการแหงโรค ควบคุมและทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะห ทดสอบ 
เพาะ เลี้ยง แยก ทําลาย และยอมสีเชื้อ ชันสูตรทดสอบเชื้อจุลินทรีย และชิ้นเน้ือโดยกลองจุลทรรศน
และกรรมวิธตีาง ๆ ที่ไมยาก เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เลี้ยงเซลล ตรวจสอบ และเตรียมน้ํากลั่น เตรียมน้ํายาเคมี 
น้ํายามาตรฐาน ชวยปฏบิัตงิานตรวจวเิคราะหเซรุมผูปวย ตัดชิ้นเนื้อ ตรวจชิ้นเนื้อ ชวยเลี้ยงสัตว ทดลองสังเกต
อาการสัตว ทดลอง ควบคุม ดูแลวัสดุและความสะอาดเรียบรอยของเครื่องมือและหองปฏิบัติการ รวบรวมขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกบัผลการชันสตูรโรคหรือการวิเคราะหทดสอบทางเทคนิคการแพทย เปนตน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่
เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง            

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 1 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร
การแพทย หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2.  ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 แลว จะตองมี
ความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกบัระเบยีบและวิธีการปฏบิัตงิานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากบัตรวจสอบเฉพาะ
กรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานวิทยาศาสตรการแพทย เชน เตรียมวตัถุที่จะชันสูตร หาจุลินทรียหรือหาสารบางชนิด ซึ่งเปนสาเหตุหรือ
อาการแหงโรค ชันสูตรทดสอบเชื้อจุลินทรียและชิ้นเนือ้โดยกลองจุลทรรศนและกรรมวิธตีางๆ อานผลการ
ชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุขตาง ๆ เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เลีย้งเซลลเพ่ือใชในการเพาะเชือ้ประเภท
ตางๆ  ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุมเพ่ือใชในการชันสูตรโรค เลี้ยงสัตวทดลอง สังเกตอาการสัตวทดลอง ทดสอบ
ความไวของเชื้อตอยาปฏิชวีนะ วิเคราะหหาพยาธิสภาพหรือหาความผิดปกติในโลหิต น้ําเหลือง น้ําไขสันหลงั 
น้ําในชองทอง  อานผลการวิเคราะห ทดสอบและชันสตูรโรค หรือวิเคราะหทดสอบบางอยางซึ่งมีวิธีการพิเศษ 
หรือตองใชความชํานาญในการปฏิบัติงาน จดบันทึกทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน ควบคุมการเตรียม
และทําความสะอาดหองปฏิบัติการและเครื่องมือเครื่องใชจํานวนมาก ตลอดจนจัดหา ซอมแซม ดูแลรักษา
เครื่องมือเครื่องใช วัสดุ อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
การแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดยีวกับผูปฏิบตัิงานวิทยาศาสตรการแพทย 2 แลว จะตอง  
          1. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
          2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
           ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
วิทยาศาสตรการแพทยตาง ๆ เชน ชันสูตรวตัถตุัวอยางเพ่ือหาจุลินทรียหรือหาสารบางชนิดซึ่งเปนสาเหตุหรอื
อาการแหงโรคทางจุลชวีวทิยา ทางพยาธิวิทยาคลินคิ หรือทางเคมีคัลคลินิก ฯลฯ  ซึ่งมีวิธีการพิเศษในการ
ปฏิบัติงานหรอืตองใชความละเอียดรอบคอบและใชความชํานาญในการอานผล  ผลิตแอนตเิจน แอนติเซรุม 
หรือแผนยาปฏิชีวนะเพ่ือใชในการชันสูตรโรค ชันสูตรทดสอบเชื้อจุลนิทรียและชิ้นเน้ือโดยกลองจุลทรรศน และ
กรรมวิธตีางๆ อานผลการชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุขตาง ๆ เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เลี้ยงเซลล เลี้ยง
สัตวทดลอง สังเกตอาการสัตวทดลอง อานผลการวิเคราะห ทดสอบ และชันสตูรโรค จดบันทึกทาํรายงานการ
ปฏิบัติงาน สถิติผลงาน ควบคุมการเตรียมและทําความสะอาดหองปฏิบัติการ และเครื่องมือเครื่องใชจํานวน
มาก ตลอดจนจดัหา ซอมแซม ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช วัสดุ อุปกรณ อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการชนัสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุขโดยกรรมวิธีตางๆ ควบคุมการรวบรวมสถิติและการทําบันทึก
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบตังิาน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ 
           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1  หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 3 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 

 2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรกึษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
 
 
                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริม่ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนนุ
งานวิทยาศาสตรการแพทย เชน ชันสูตรวตัถตุัวอยางเพ่ือหาจุลินทรียหรือสารบางชนิดซึ่งเปนสาเหตุหรืออาการ
แหงโรคทางจุลชีววิทยา ทางพยาธิวิทยาคลีนิค หรือทางเคมีคัลคลีนคิ ฯลฯ ซึ่งมีวิธีการพิเศษหรือตองใชความ
ละเอียดรอบคอบและใชความชํานาญในการอานผล ควบคุมการชันสตูรโรคและชันสูตรสาธารณสุขใหไดผลตาม
มาตรฐานที่กาํหนดไว ควบคุมการผลิตน้าํยามาตรฐานตางๆ หลายประเภทและจํานวนมาก   ชวยแพทย 
นักวิทยาศาสตรการแพทยหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิเคราะหวจัิยตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรการแพทย 
ควบคุมการรวบรวมสถติิและจัดทําบันทกึรายงานเกี่ยวกับการชันสตูรโรค เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย 
กวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตอง
ใชประสบการณและความคดิริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทยทีย่ากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตั ิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตรการแพทย เชน ชันสูตรวตัถุ
ตัวอยางเพ่ือหาจุลินทรียหรอืสารบางชนิด หรือตรวจวเิคราะหสภาพของเนื้อเยื่อหรือเซลล ซึ่งเปนสาเหตุหรือ
อาการแหงโรคทางจุลชวีวทิยา ทางพยาธิวิทยาคลินิกหรือทางเคมีคัลคลีนคิ ฯลฯ ซึ่งมีวิธีการพิเศษหรือตองใช
ความละเอียดรอบคอบและใชความชํานาญในการชันสตูรวิเคราะหและอานผล ควบคุมการผลติเอนติเจน  
แอนติเซรุม แผนยาปฏิชีวนะ หรืออาหารเลี้ยงเชื้อ ควบคุมการชันสูตรโรคและชันสตูรสาธารณสขุใหไดผลตาม
มาตรฐานที่กาํหนดไว ควบคุมการผลิตน้าํยามาตรฐานตางๆ หลายประเภ และจํานวนมาก  ชวยแพทย 
นักวิทยาศาสตรการแพทยหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิเคราะหวจัิยตาง ๆ ทางดานวิทยาศาสตรการแพทย 
ควบคุมการรวบรวมสถติิและจัดทําบันทกึรายงานเกี่ยวกับการชันสตูรโรค  ศึกษา คนควา วิเคราะหและทดสอบ
ตาง ๆ เปนตน  ศึกษา คนควา หาวธิีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตังิาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ 
ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ   
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
   1. กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 2 ขอ 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
วิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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                 1.2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 2 ขอ 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

2. กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
          2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ 
          2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
     นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานวิทยาศาสตรการแพทย 5 แลว จะตอง 
มีความชํานาญงานในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกีย่วกับงานสนบัสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่
ยากเปนพิเศษ ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัต ิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจ
แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานทีย่ากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย เชน ชวย
หรือปฏิบัติงานรวมกับนักวชิาการหรือนักวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิกีารในงานดานวิทยาศาสตรการแพทย  
ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานวิทยาศาสตร
การแพทย  ศกึษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น ปรับปรุง
คูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วเิคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน แกไข
ปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบรกิารในงานที่รับผิดชอบ
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง 
ตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏิบัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ 
         2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
   นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดยีวกับผูปฏิบตัิงานวิทยาศาสตรการแพทย 6 แลว จะตองมี
ความชํานาญงานในหนาที่ และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกีย่วกับงานสนบัสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่
ยากมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรู
และประสบการณในการกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงค 
เปาหมาย ตามที่กําหนดในชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดทําและปรบัเปลี่ยนแผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตร
การแพทย เชน ชวยนักวชิาการหรือนักวิจัยในการวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวธิีการใหมในงาน 
ดานวิทยาศาสตรการแพทย ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนกัศึกษาและผูเขารับการอบรมทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทย ศกึษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น 
ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วเิคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหมๆ  ในการ
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 7 ตาํแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 7 ตาํแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
สนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 7 แลว จะตองมีความ
ชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูง 
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