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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิทยาศาสตร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานวิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและทาง
เทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทดสอบ วิเคราะหและวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาตาง ๆ เชน การวิเคราะหวัตถุดิบ แรธาตุ อาหาร และผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การวิจยั ทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรกรรม การวิจัยเรื่องถนอมอาหาร เปนตน และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ ซึ่งตําแหนงตาง ๆ เหลานี้มี
ลักษณะงานทีจ่ ําเปนตองใชผูมีความรูความชํานาญในวิชาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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52-3

ชื่อตําแหนง

นักวิทยาศาสตร 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทยี่ ากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยาง
กวางๆ และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีย่ ากพอสมควรเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน วิเคราะหเคมีภัณฑ ตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร วัตถุดิบ น้ํา สารอินทรีย สารอนินทรีย และ
สิ่งของอื่น ๆ เพื่อหาองคประกอบหรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร รวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะห การทดสอบ ชวยสอนและใหคําแนะนําการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หรือปฏิบัติงานดานการ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ชวยนักวิทยาศาสตรระดับสูงในการศึกษา วิเคราะหในเรื่องตาง ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่
เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
3. มีความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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ชื่อตําแหนง

นักวิทยาศาสตร 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทยี่ าก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีย่ ากเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน วิเคราะหเพื่อรับรองหรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑสินคาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
วิเคราะหทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติของสารเกี่ยวกับจุดหลอมเหลว ความคงทน ความตานทานตอแรงดึง ฯลฯ
วิเคราะหเพื่อหาองคประกอบในแรธาตุ หรือสารตาง ๆ เปนตน วางแผนปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูล ประเมินผล
และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ชวยสอนและใหคําแนะนําการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หรือการกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ชวยนักวิทยาศาสตรระดับสูงในการศึกษา วิเคราะหในเรื่องตาง ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา
ที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบาย และแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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นักวิทยาศาสตร 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทคี่ อ นขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบัติ
หรือคําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีค่ อ นขางยากมากเกี่ยวกับงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยปฏิบตั ิหนาที่อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วิเคราะหเพื่อรับรองหรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑสนิ คาใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนดไว วิเคราะหทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติของสารเกีย่ วกับจุดหลอมเหลว ความคงทน
ความตานทานตอแรงดึง ฯลฯ วิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑสนิ คา วิจัยวัตถุดิบ
เพื่อนํามาใชในการอุตสาหกรรม วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน ใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบตั งิ านทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี หรือการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหทั้งงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเผยแพรสรุปและประเมินผลงาน
ศึกษา คนควาวิเคราะหทดลอง ทดสอบที่อยูในความรับผิดชอบผลงานทางดานวิทยาศาสตร ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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นักวิทยาศาสตร 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตั ินอย
มาก และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยงานที่ปฏิบตั ติ องใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาใน
งานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วิเคราะหและทดสอบเพื่อหาองคประกอบ
หรือคุณสมบัติทางดานเคมี ฟสิกส ธรณีวทิ ยา และชีววิทยา วิจัยผลิตผลและผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมเพื่อนํามาใชใหเปนประโยชน วิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ วิจัยเรื่องการถนอม
อาหาร วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดานตาง ๆ ศึกษาทดสอบวิเคราะหและวิจัยงานซึ่งมีลักษณะแปลกใหม
และมีปญหา ปรับปรุงแกไขเทคนิคและกรรมวิธีในการวิเคราะหวิจยั ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทํา
เอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบั แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญในหนาที่และมีประสบการณ
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักวิทยาศาสตร 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีขอบเขต
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนว
ทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํ นาญการในงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยงานที่ปฏิบตั ิตอ งใชความรู
ความสามารถ และความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณทเี่ กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงค
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบตั ิงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทาง
วิธีการในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนด
ลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบั ผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5
และไดดาํ รงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

52-7

ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักวิทยาศาสตร 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางให
เหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานทีร่ ับผิดชอบให
สําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิด
การพัฒนาเทคนิควิธีการในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมคี ุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา
ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ปฏิบตั ิงาน ทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห วิจัย ทีม่ ีความยุงยากซับซอนและตอง
ใชความรูทางวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ และทางเทคโนโลยีเพื่อใหทราบชนิด ปริมาณ องคประกอบ คุณภาพ
หรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร ปฏิบตั ิงานวิเคราะหเพื่อรับรองหรือควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติงานวิเคราะหวจิ ยั
เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ศึกษา คนควาหาวิธีการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆตามทีไ่ ดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ

52-8

คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

52-9

ชื่อตําแหนง

นักวิทยาศาสตร 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขนั้ ตอนการทํางานที่ยุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู เ ชี่ ย วชาญในงานวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยงานที่ ป ฏิ บั ติ ต อ งใช ค วามรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง มีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตอง
คิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานทาง
หองปฏิบัติ ก ารหรื อตามแผนงาน โครงการสํา เร็จ ตามเป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆในงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปฏิบัติงานวิจยั ที่
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา
วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือ มาตรฐานในการปฏิบัติงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา
วิเคราะหหรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความยุงยากและ
ลักษณะพิเศษเฉพาะดาน ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและใน
ดานที่เกี่ยวของและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางดานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิทยาศาสตร
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานเปน
ผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล 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 หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 8 แลว
1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแก
หนวยงานที่สงั กัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษและมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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ชื่อตําแหนง

นักวิทยาศาสตร 10

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยงานที่ปฏิบัตติ องใช
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ
พิเศษเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรืองานที่ตองการความ เชี่ยวชาญเฉพาะดานของ
หนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความ
ตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไป
ตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผน
ดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจยั ที่
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนอยาง
มาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนด
วิธีการและระเบียบปฏิบัตทิ างดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะหหรือวิจัย และวินิจฉัยเพื่อ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน ที่มีความยุงยากซับซอนมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอแนะรูปแบบและ
เทคนิคเกีย่ วกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการ
และเผยแพรความรูทางดานวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขา
รวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบัน
หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร4 หรือนักวิทยาศาสตร 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษ
และมีประสบการณสูงมากทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับ
นานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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