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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน           วิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานวิทยาศาสตรการแพทยเพียงดานใดดานหนึ่งในสาขาเคม ี

ชีวเคมี ฟสิกส จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวทิยา เซลลวิทยา หรือแขนงอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย อณูชีววิทยา การตรวจการเขากันไดของเน้ือเยื่อ ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัตเิกี่ยวกบัการศึกษาคนควา วิจัย ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห สิ่งตวัอยางที่มีผลตอสุขภาพของมนุษย โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานใดดานหนึ่งดังกลาวขางตน เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉัย 
คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง ติดตามผลการรักษา การปองกันและเฝาระวงัโรค การสงเสริมสุขภาพ  
การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวติ การพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทยดานใด ดานหนึ่ง 
ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใชเครื่องมือ น้ํายา การผลิตน้ํายาและชวีวตัถ ุรวมทั้งการให
คําปรึกษา แนะนํา สอน ฝกอบรม เผยแพร และปฏิบตัหินาที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 

  
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  

 
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3  ระดับ 3  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 4  ระดับ 4  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 5  ระดับ 5  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 6  ระดับ 6  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 7  ระดับ 7  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 8  ระดับ 8  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 9  ระดับ 9  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 10  ระดับ 10  
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ 
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควรเกี่ยวกับงานวทิยาศาสตรการแพทย โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน เก็บรักษาสิ่งตัวอยาง ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีดานใดดานหนึ่งในสาขาเคมี ชีวเคมี ฟสิกส ชีววิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลังเลือด อิมมิว
โนวิทยา พิษวิทยา เซลลวทิยา หรือแขนงอ่ืนที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย อณูชีววิทยา การตรวจการเขา
กันไดของเน้ือเยื่อ ฯลฯ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหต ุวเิคราะหความรุนแรง ติดตามผลการรักษา 
การปองกันและเฝาระวังโรค การสงเสริมสุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทยดานใดดานหนึ่ง ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใช
เครื่องมือ น้ํายา การผลิตน้าํยาและชวีวตัถุ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
1. มีความรูความสามารถในงานวิทยาศาสตรการแพทยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน ในหนาที่  
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ของประเทศไทย  
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
5. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 

 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัหิรือคําสั่งอยางกวางๆและอยูภายใต

การกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีย่ากเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง เชน เก็บรักษาสิ่งตัวอยาง ปฏิบัตกิารตรวจ ทดสอบ วิเคราะห โดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร และ
เทคโนโลยีดานใดดานหนึ่งในสาขาเคมี ชวีเคมี ฟสิกส ชีววิทยา จุลชวีวทิยา ปรสิตวิทยา คลังเลอืด  
อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลลวิทยา หรอืแขนงอ่ืนที่เกี่ยวของกับสขุภาพของมนุษย อณูชีววทิยา การตรวจการ
เขากันไดของเน้ือเยื่อ ฯลฯ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉยั คนหา สาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง ติดตาม
ผลการรักษา การปองกันและเฝาระวังโรค การสงเสริม สุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทยดานใดดานหนึ่ง ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใช
เครื่องมือ น้ํายา การผลิต น้ํายาและชวีวตัถ ุเปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏบิตัิ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิทยาศาสตรการแพทย 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ  

2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 แลว จะตอง  

         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 

 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบตัิ หรือ

คําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมากเกี่ยวกบัวิทยาศาสตรการแพทย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง เชน เก็บรักษาสิ่งตัวอยาง ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห วิจัยโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีดานใดดานหนึ่งในสาขาเคมี ชีวเคมี ฟสิกส ชีววิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลัง
เลือด อิมมิวโนวิทยา เซลลวิทยา หรือแขนงอ่ืนที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย อณูชีววิทยา การตรวจการเขา
กันไดของเน้ือเยื่อ ฯลฯ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหต ุวเิคราะหความรุนแรง ติดตามผลการรักษา 
การปองกันและเฝาระวังโรค การสงเสริม สุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
วิชาการทางวทิยาศาสตรการแพทยดานใดดานหนึ่ง ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใชเครื่องมือ 
น้ํายา ผลิตน้ํายา และชวีวตัถุ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิทยาศาสตร
การแพทย เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิทยาศาสตรการแพทย  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ  
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือนักวิชาการ

วิทยาศาสตรการแพทย 4  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวทิยาศาสตร
การแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 4 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  

 
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

 



63-6 

ชื่อตําแหนง   นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก 
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวทิยาศาสตรการแพทย โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาใน
งานที่รับผิดชอบใหสําเรจ็ตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  

ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณทางดานวิทยาศาสตร
การแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สนับสนุนการคนควาวิจัย สอน ฝกอบรม ให
คําปรึกษา แนะนํา ใหการบริการหรือเผยแพรวิชาการ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉัย 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
วิทยาศาสตรการแพทย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร
การแพทย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือวิทยาศาสตรการแพทย 4 
หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือวิทยาศาสตรการแพทย 4 
หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และ ไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 5 แลวจะตองมี
ความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
  
 
 
 
                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบตัิงานวิทยาศาสตรการแพทยที่มีขอบเขตเน้ือหา

ของงานหลากหลาย และมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางาน
ที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิทยาศาสตรการแพทยโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยสูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทาง
วิธีการในงานวิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนด
ลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและ
ดําเนินการเก่ียวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงาน
วิทยาศาสตรการแพทยเปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และช้ีแจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบตัิงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือ  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวทิยาศาสตรการแพทย หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือ                 
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานดานวิทยาศาสตรการแพทย 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 6 แลว จะตองมี
ความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก
ตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิทยาศาสตรการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ 
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํนาญการในงานวิทยาศาสตรการแพทย โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสม
เพ่ือหาวิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจคิดในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จ
ตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยสูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิทยาศาสตรการแพทยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะหหรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย  ศึกษา คนควา   หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานการวิทยาศาสตรการแพทย
เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือ นักวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือ นักวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวทิยาศาสตรการแพทย หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 7 แลว จะตองมีความ
ชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  

 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิทยาศาสตรการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
มากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรการแพทย  โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดย
ตองคิดริเริ่ม  ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน
โครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยโดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงาน
วิทยาศาสตรการแพทย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองาน
วิทยาศาสตรการแพทย  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย 
ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานวิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห 
และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานวิทยาศาสตรการแพทย.ศึกษา วเิคราะห หรือวิจัยเพ่ือ
เสนอความเหน็เกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิทยาศาสตรการแพทย 
และแนวทางแกไขปญหา  ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทยและในดานที่เกี่ยวของ 
และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทย เปนตน  ใหการบริการและเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรการแพทย ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้  เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือรัฐบาลใน
การเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกบังานวิทยาศาสตรการแพทยทัง้ในและตางประเทศ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําแนะนําปรึกษา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือ นักวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือ นักวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 7 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวทิยาศาสตรการแพทย หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว ไมนอยกวา 1 ป  
     
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 8 แลว  
1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญ จะตองมีความเชีย่วชาญและมปีระสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน

ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานวิทยาศาสตรการแพทยแก
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ  

2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษและมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานวิทยาศาสตรการแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิทยาศาสตรการแพทยโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทยโดยตอง
กํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนา
ทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และ
จัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตาม
ประเมินผล ประสานงาน   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพเิศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทยโดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงาน
วิจัยตางๆ ในงานวิทยาศาสตรการแพทย  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยทีก่อใหเกิด
ความรูใหมหรอืเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิทยาศาสตรการแพทยเปนอยางมาก  ศึกษา 
วิเคราะห  สังเคราะหและวจัิยเพ่ือวางหลกัเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานวิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา วิเคราะห  สงัเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย ศกึษา วิเคราะห วิจัย และวนิิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็น
เกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรการแพทยและ
ในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิทยาศาสตรการแพทย เสนอแนะรูปแบบและเทคนคิเกี่ยวกบังานวิทยาศาสตร
การแพทยที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทยในระดับชาติหรอืนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบัแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือ
เจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกบังานวิทยาศาสตรการแพทยทั้งในและตางประเทศ  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตร
การแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือ เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนกัวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือนักวิชาการวทิยาศาสตร
การแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 8 หรือ เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวทิยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลว ไมนอยกวา 1 ป  

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 9 แลว จะตองมีความ
เชี่ยวชาญพิเศษและมีประสบการณสูงมากทางดานวิทยาศาสตรการแพทย โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญพเิศษเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชพี และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาต ิ
และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษา
และขอเสนอแนะในดานวิทยาศาสตรการแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

 


	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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