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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน              วิทยาศาสตร 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  

สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานวิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและทาง
เทคโนโลย ีซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเกี่ยวกับการทดสอบ วิเคราะหและวิจัยทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาขาตาง ๆ เชน การวิเคราะหวัตถุดิบ แรธาตุ อาหาร และผลติภัณฑอุตสาหกรรม การวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรกรรม การวิจัยเรื่องถนอมอาหาร เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ ซึ่งตําแหนงตาง ๆ เหลานี้มี
ลักษณะงานทีจํ่าเปนตองใชผูมีความรูความชํานาญในวิชาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
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ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 3 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีย่ากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งอยาง

กวางๆ และอยูภายใตการกาํกับตรวจสอบเฉพาะกรณทีี่จําเปน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควรเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง เชน วิเคราะหเคมีภัณฑ ตัวอยางผลติภัณฑอาหาร วัตถุดิบ น้ํา สารอินทรีย สารอนินทรีย และ
สิ่งของอ่ืน ๆ เพ่ือหาองคประกอบหรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร รวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะห การทดสอบ ชวยสอนและใหคําแนะนําการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หรือปฏิบัติงานดานการ
กําหนดมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม ชวยนักวทิยาศาสตรระดับสูงในการศึกษา วิเคราะหในเร่ืองตาง ๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่
เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
          1. มีความรูความสามารถในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
          2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
          3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
          4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
          5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 4 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีย่าก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยู

ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีย่ากเกี่ยวกับวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน วิเคราะหเพ่ือรับรองหรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑสินคาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
วิเคราะหทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติของสารเกี่ยวกบัจุดหลอมเหลว ความคงทน ความตานทานตอแรงดึง ฯลฯ 
วิเคราะหเพ่ือหาองคประกอบในแรธาตุ หรือสารตาง ๆ เปนตน วางแผนปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูล ประเมินผล
และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ชวยสอนและใหคําแนะนําการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หรือการกําหนด
มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม ชวยนกัวิทยาศาสตรระดับสูงในการศึกษา วิเคราะหในเรื่องตาง ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา 
ที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา

มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 3 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในนโยบาย และแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรกึษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ

แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีค่อนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบัติ 

หรือคําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกาํกับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมากเกี่ยวกบังานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีโดยปฏิบตัิหนาที่อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วิเคราะหเพ่ือรับรองหรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑสนิคาใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กาํหนดไว วิเคราะหทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติของสารเกีย่วกับจุดหลอมเหลว ความคงทน  
ความตานทานตอแรงดึง ฯลฯ วิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑสนิคา วิจัยวตัถดิุบ
เพ่ือนํามาใชในการอุตสาหกรรม วิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการสอน ใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบตังิานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี หรือการกําหนดมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม ศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหทั้งงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเผยแพรสรุปและประเมินผลงาน 
ศึกษา คนควาวิเคราะหทดลอง ทดสอบที่อยูในความรับผิดชอบผลงานทางดานวิทยาศาสตร ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหา 
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 และไดดํารงตาํแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 4 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 

 
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 6 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอย
มาก และอยูภายใตการกํากบัตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาใน
งานที่รับผิดชอบใหสําเรจ็ตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วิเคราะหและทดสอบเพื่อหาองคประกอบ 
หรือคุณสมบัติทางดานเคม ีฟสิกส ธรณีวทิยา และชวีวทิยา วิจัยผลติผลและผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรมเพื่อนํามาใชใหเปนประโยชน วิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ วิจัยเรื่องการถนอม
อาหาร วิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมดานตาง ๆ ศึกษาทดสอบวิเคราะหและวิจัยงานซึ่งมีลักษณะแปลกใหม 
และมีปญหา ปรับปรุงแกไขเทคนคิและกรรมวิธีในการวิเคราะหวิจัย ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทําความเห็น สรปุรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทํา
เอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบัแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 

และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิทยาศาสตร 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญในหนาที่และมีประสบการณ  
 
                                                                                  ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 7 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีขอบเขต
เน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนว
ทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
       ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํนาญการในงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู 
ความสามารถ และความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค   
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบตัิงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทาง
วิธีการในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนด
ลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ 
เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบั
งานในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ           
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน  
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบัผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรอืมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู       
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 

                                                                                  ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางให
เหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานทีร่ับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีสูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิด
การพัฒนาเทคนิควธิีการในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา 
ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ปฏิบตัิงาน ทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห วิจัย ทีมี่ความยุงยากซับซอนและตอง
ใชความรูทางวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ และทางเทคโนโลยีเพ่ือใหทราบชนิด ปริมาณ องคประกอบ คุณภาพ
หรือคุณสมบัติทางวทิยาศาสตร ปฏิบตัิงานวิเคราะหเพ่ือรับรองหรือควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติงานวิเคราะหวจัิย
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ ศึกษา คนควาหาวิธีการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆตามทีไ่ดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัดและปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวทิยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 

และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

      2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวทิยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับตรวจสอบผูปฏบิัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง มีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตอง
คิดริเร่ิม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานทาง
หองปฏิบัติการหรือตามแผนงาน โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆในงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยปีฏิบัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา 
วิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือ  มาตรฐานในการปฏิบัติงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา 
วิเคราะหหรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความยุงยากและ
ลักษณะพิเศษเฉพาะดาน  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและใน
ดานที่เกี่ยวของและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลกัษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางดานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิทยาศาสตร
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆเกี่ยวกบังานในหนาที่   เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานเปน
ผูแทนของมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกบังานทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ                                                     
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหา ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ   
. 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   หรือ 
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2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิทยาศาสตร  8  แลว   
         1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแก
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษและมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
             ปฏิบตัิงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพเิศษในงานนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยงานที่ปฏิบัตติองใช
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ
พิเศษเปนที่ยอมรับในวงวชิาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรืองานที่ตองการความ เชี่ยวชาญเฉพาะดานของ
หนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความ
ตองการทรพัยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไป
ตามวตัถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน   และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพเิศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผน
ดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเปนอยาง
มาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวจัิยเพ่ือวางหลกัเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนด
วิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีศึกษา วิเคราะหหรือวิจัย และวินิจฉัยเพ่ือ
เสนอความเหน็เกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน    ที่มีความยุงยากซับซอนมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยกุตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอแนะรูปแบบและ
เทคนิคเกีย่วกบังานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการ
และเผยแพรความรูทางดานวิชาการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขา
รวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกดั เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบัน
หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวทิยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวทิยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษ
และมีประสบการณสูงมากทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับ
นานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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	           ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณ์สูงมากทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ริเริ่มและวางแผนดำเนินงานวิจัยต่างๆ ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำกับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอย่างมาก  ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกำหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์หรือวิจัย และวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะด้าน    ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด เป็นผู้แทนของกลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในและต่างประเทศ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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