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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิชาการวิทยาศาสตรการแพทย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานวิทยาศาสตรการแพทยเพียงดานใดดานหนึ่งในสาขาเคมี
ชีวเคมี ฟสิกส จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลลวิทยา หรือแขนงอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย อณูชีววิทยา การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับการศึกษาคนควา วิจัย ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห สิ่งตัวอยางที่มีผลตอสุขภาพของมนุษย โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานใดดานหนึ่งดังกลาวขางตน เพื่อนําผลมาใชในการวินิจฉัย
คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง ติดตามผลการรักษา การปองกันและเฝาระวังโรค การสงเสริมสุขภาพ
การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวติ การพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทยดานใด ดานหนึ่ง
ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใชเครื่องมือ น้ํายา การผลิตน้ํายาและชีววัตถุ รวมทั้งการให
คําปรึกษา แนะนํา สอน ฝกอบรม เผยแพร และปฏิบตั หิ นาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีย่ ากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย โดยปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน เก็บรักษาสิ่งตัวอยาง ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีดานใดดานหนึ่งในสาขาเคมี ชีวเคมี ฟสิกส ชีววิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลังเลือด อิมมิว
โนวิทยา พิษวิทยา เซลลวทิ ยา หรือแขนงอื่นที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย อณูชีววิทยา การตรวจการเขา
กันไดของเนื้อเยื่อ ฯลฯ เพื่อนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง ติดตามผลการรักษา
การปองกันและเฝาระวังโรค การสงเสริมสุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทยดานใดดานหนึ่ง ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใช
เครื่องมือ น้ํายา การผลิตน้าํ ยาและชีววัตถุ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานวิทยาศาสตรการแพทยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน ในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตั หิ รือคําสั่งอยางกวางๆและอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีย่ ากเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน เก็บรักษาสิ่งตัวอยาง ปฏิบัตกิ ารตรวจ ทดสอบ วิเคราะห โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีดานใดดานหนึ่งในสาขาเคมี ชีวเคมี ฟสิกส ชีววิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลังเลือด
อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลลวิทยา หรือแขนงอื่นที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย อณูชีววิทยา การตรวจการ
เขากันไดของเนื้อเยื่อ ฯลฯ เพื่อนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหา สาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง ติดตาม
ผลการรักษา การปองกันและเฝาระวังโรค การสงเสริม สุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทยดานใดดานหนึ่ง ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใช
เครื่องมือ น้ํายา การผลิต น้ํายาและชีววัตถุ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่ าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบตั ิ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบตั ิ หรือ
คําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีค่ อ นขางยากมากเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน เก็บรักษาสิ่งตัวอยาง ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห วิจัยโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีดานใดดานหนึ่งในสาขาเคมี ชีวเคมี ฟสิกส ชีววิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลัง
เลือด อิมมิวโนวิทยา เซลลวิทยา หรือแขนงอื่นที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย อณูชีววิทยา การตรวจการเขา
กันไดของเนื้อเยื่อ ฯลฯ เพื่อนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง ติดตามผลการรักษา
การปองกันและเฝาระวังโรค การสงเสริม สุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
วิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทยดานใดดานหนึ่ง ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใชเครื่องมือ
น้ํายา ผลิตน้ํายา และชีววัตถุ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิทยาศาสตร
การแพทย เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิทยาศาสตรการแพทย ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือนักวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร
การแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิทยาศาสตรการแพทย โดยงานที่ปฏิบัตติ อ งใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาใน
งานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณทางดานวิทยาศาสตร
การแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สนับสนุนการคนควาวิจัย สอน ฝกอบรม ให
คําปรึกษา แนะนํา ใหการบริการหรือเผยแพรวิชาการ เพื่อนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ วิเคราะห
ความรุนแรง ติดตามผลการรักษา การปองกันและเฝาระวังโรค การสงเสริม สุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาวิชาการ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานใดดานหนึ่งใน
สาขาเคมี ชีวเคมี ฟสิกส ชีววิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลลวิทยา
หรือแขนงอื่นที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย อณูชีววิทยา การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ ฯลฯ ติดตาม
และประเมินผล กําหนดวิธีการทดสอบและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน เผยแพรผลงานทางดาน
วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ทํ า ความเห็ น สรุ ป รายงาน เสนอแนะและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานวิ ท ยาศาสตร
การแพทย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือวิทยาศาสตรการแพทย 4
หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือวิทยาศาสตรการแพทย 4
หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และ ไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป

63-6

ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 แลวจะตองมี
ความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบตั ิงานวิทยาศาสตรการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลาย และมีขนั้ ตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางาน
ที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ชํ า นาญการในงานวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย โ ดยงานที่ ป ฏิ บั ติ ต อ งใช ค วามรู
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยสูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทาง
วิธีการในงานวิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนด
ลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา ค นควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับ งาน
วิทยาศาสตรการแพทยเปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุ ม คณะกรรมการต า งๆ ตามที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง เข าร ว มประชุ ม ในการกํา หนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุ ม ตรวจสอบ ให คํา ปรึก ษาแนะนํ า ปรั บ ปรุ ง แก ไข ติ ดตามประเมิ น ผล และแก ไ ขป ญ หา
ขอขัดของในการปฏิบตั ิงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือ
นักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือ
นักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานวิทยาศาสตรการแพทย
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 6 แลว จะตองมี
ความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก
ตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิทยาศาสตรการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํ นาญการในงานวิทยาศาสตรการแพทย โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสม
เพื่อหาวิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจคิดในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตร
การแพทย สู ง มากเป น พิ เ ศษ โดยปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งใดอย า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย า ง เช น ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ที่
กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิทยาศาสตรการแพทยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา
คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะหหรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานการวิทยาศาสตรการแพทย
เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการต า งๆ ฝ ก อบรมเผยแพร ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ย วกับ หลัก การและวิ ธี ก ารของงานในความ
รั บ ผิ ดชอบ ใหคํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ตอบป ญ หาและชี้ แ จงเรื่อ งต า งๆ เกี่ ย วกั บ งานในหน าที่ เข าร ว มประชุ ม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัว หน าหนว ยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล าวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กํ าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือ นักวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือ นักวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 6
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 7 แลว จะตองมีความ
ชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิทยาศาสตรการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
มากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู เ ชี่ ย วชาญในงานวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย โดยงานที่ ป ฏิ บั ติ ต อ งใช ค วามรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดย
ตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน
โครงการ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยโดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงาน
วิทยาศาสตรการแพทย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองาน
วิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย
ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิ างดานวิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห
และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านวิทยาศาสตรการแพทย.ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุง ยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิทยาศาสตรการแพทย
และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทยและในดานที่เกี่ยวของ
และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทย เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูท างวิทยาศาสตรการแพทย ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงั กัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือรัฐบาลใน
การเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทยทงั้ ในและตางประเทศ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําแนะนําปรึกษา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ

63-9

คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือ นักวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือ นักวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 7
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลว ไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 8 แลว
1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญ จะตองมีความเชีย่ วชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานวิทยาศาสตรการแพทยแก
หนวยงานที่สงั กัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษและมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานวิทยาศาสตรการแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 10

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิทยาศาสตรการแพทยโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทยโดยตอง
กํากับ ดู แลงานที่ เ ปนหน าที่ หลั กหรื องานที่ตองการความเชี่ ยวชาญเฉพาะดานของหนว ยงาน ต องพัฒนา
ทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และ
จัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตาม
ประเมินผล ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทยโดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงาน
วิจัยตางๆ ในงานวิทยาศาสตรการแพทย กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยทีก่ อใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิทยาศาสตรการแพทยเปนอยางมาก ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตั ิทางดานวิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา วิเคราะห วิจัย และวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็น
เกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรการแพทยและ
ในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิทยาศาสตรการแพทย เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร
การแพทยที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูท างดาน
วิทยาศาสตรการแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบั แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงั กัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือ
เจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทยทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตร
การแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือ เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตร
การแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 8 หรือ เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลว ไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 9 แลว จะตองมีความ
เชี่ยวชาญพิเศษและมีประสบการณสูงมากทางดานวิทยาศาสตรการแพทย โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ
และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษา
และขอเสนอแนะในดานวิทยาศาสตรการแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

