
 

   ต ำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อต ำแหน่ง นักวทิยาศาสตร์ ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญพิเศษ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

- ปฏิบัติงำนในฐำนผู้ปฏิบัติงำน 

ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
 

- ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มี 
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท า ก า รศึ กษา  ค้ นค ว้ า  ทดลอง  วิ เ ค ร า ะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ   
 

- ปฏิบัติงำนในฐำนหัวหน้ำงำน มีหน้าที ่
และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมากโดยต้องก าหนดแนวทาง การ
ท างานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

    -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ประสบกำรณ์ 
โดยใช้ความรู้  ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ และประสบการณ์สู งมากในงานด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ  
 
   -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอน
การท างานที่ยุ่ งยากซับซ้อนมากโดยใช้ความรู้ 
ความสามารถประสบการณ์ และความช านาญงาน
สูงมากในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่
ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับและตรวจสอบ
การปฏิบัติ งานของผู้ปฏิบัติ งาน  เพื่ อให้ งานที่
รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ริเริ่ม 
ยกเลิก หรือก าหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะ
น ามาใช้ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และน ามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ และแก้ไขปัญหาในงานที่
มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนประเมินผลแผนงานโครงการ ให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง
ระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ 
 
  -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุม ก ากับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอน
การท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับ 
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๒ 
 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง  

วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมด าเนินการวิจัย 
เผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

(๒) วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ  
ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์  วินิจฉัย ทาง
วิทยาศาสตร์ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบ
เครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ ในด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
จัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริม
พัฒนาห้องปฏิบัติ การ  เพื่ อ เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  
เ ช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า  ในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
และแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน ตอบปัญหา
และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์  

หรือวิจัยด้านวทิยาศาสตร์ จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนางานวิชาการ และ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

(๒) วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด  
ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด ที่
ต้ อง ใ ช้ เทคนิคและประสบการณ์  รั กษาระบบ
บริหารงานคุณภาพ เพื่อให้สอดคล  ้องกับความ
ต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะ จัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม  
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานวทิยาศาสตร์ ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบ
ปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เ พื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน ได้ อย่ า ง ถู กต้ อ ง  มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ประยุกต์วิธี วิเคราะห์ ทดสอบ 
ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของวัตถุ ตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ 
อุปกรณ์วัด ที่ต้องใช้เทคนิค ประสบการณ์ และความ
ช า น าญการ  ค วบคุ ม  ต ร วจสอบกา รปฏิ บั ติ ง า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด รักษาระบบงานและปฏิบัติงานด้านการรับรอง
หรือควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการทดสอบ ความ
ช านาญ จัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการที่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อปรับปรุงคุณภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์  
หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือก่อให้เกิดกำร
พัฒนำงำนวิชำกำร เทคนิควิธีกำร ก าหนดแนวทาง 
พัฒนำระบบและมำตรฐำนของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับงานด้านวทิยาศาสตร์ 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม  
และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติ 
    ( ๑ )  ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น ฐ า นะ ผู้ เ ช่ี ย วช าญ ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ 
วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ และพัฒนาระบบและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน 
     (๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ ในงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเผยแพร่ผลงานที่
ก่อให้ เกิดความรู้ ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่ เป็น
ประโยชน์ต่องานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาง
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดแนวทาง มาตรการ วิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เสนอความเห็นเกี่ ยวข้อง เพื่ อน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน 
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 
     (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ให้
การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
(๔) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ 

ปฏิบัติงานตามข้อ(๑-(๔)  ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องท า
หน้าท่ีก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ 
ให้ค าปรึ กษา  แนะน า  ปรั บปรุ งแก้ ไ ขติ ดตาม
ประเมินผล และแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

ถูกต้อง มีประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง 
ๆ  ตามที่ ไ ด้ รั บแต่ งตั้ ง  เพื่ อ ให้ ข้ อมู ลทางวิ ชาการ
ประกอบการพิจารณามาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่
อืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 

(๔) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
ตามข้อ(๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงานติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
      (๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องท า
หน้ า ที่ ก า ห นด น โ ย บ า ยก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  ติ ด ต่ อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- วางแผนการท างานท่ี 

รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิ 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ 

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๒.ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงาน หรือ 

โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการ 

ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
      (๑) ประสานการท างานร่วมกัน
ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้
 

๓.ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทใน 

การให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
 

๓.ด้ำนกำรประสำนงำน 
     (๑) ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา 
หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้ำว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว ้
 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
   (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล 
หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้ม
น้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด 
 



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

     (๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยว
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่ 
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

   (๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมในและต่างประเทศ 
เพื่ อ เป็นประโยชน์และ เกิดความร่ วมมื อ ในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
      (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
เผยแพร่  ถ่ ายทอดความรู้ ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งตอบปัญญาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
      (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และ
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับ
ด้านวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา 
ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศฝึกอบรม ถ่ายทอด
ความรู้  ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
  (๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้  ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ยุ่งยำกซับซ้อนแก่ผู้ใช้
บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ เทคนิค และ
ทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์
เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจ
ขององค์กร 
   (๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
องค์กร 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบ
ปัญหาที่ส ำคัญหรือยุ่งยำกซับซ้อนมำก เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้บุคคลหรือหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินงำนได้ลุล่วง
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้หรือเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน 
    (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 



๕ 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่าง 

อื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่าง 
อื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๓. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่าง 
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 

  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งวิทยาศาสตร์ 
ระดับปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
    -ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒ 
     -ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓ 
      หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด  
      และ 
   ๓. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ
งานอื่นที่ เกี่ยวข้องซึ่ ง เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี 

  ๑ .  มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ฉ พ า ะ ส า ห รั บ ต า แ ห น่ ง
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด และ 
   ๓. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี 
 

 ๑ .  มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ฉ พ า ะ ส า ห รั บ ต า แ ห น่ ง
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่ ก.พ.อ.ก าหนด และ 
  ๓. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี 
 

 
 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

  - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ งให้ เป็นไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

  - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็ นส าห รั บต า แหน่ ง ให้ เ ป็ น ไ ปต ามที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ ง ให้ เป็น ไปตามที่ สภา
สถาบันอดุมศึกษาก าหนด 
 



๖ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ 

หน้ำท่ีควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

    -ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ น ฐ ำ น ะ
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ
พิเศษในงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี  โ ด ย ใ ช้ ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 
แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ สู ง ม า ก 
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่ง
ต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะทาง และน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยต้อง
ประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิดใหม่
เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพื่อแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
ถ่ายความความรู้ เกี่ยวกับงาน 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า 
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนนิ
คระดับสูงระหว่างสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

  ๑. ด้ำนปฏิบัติกำร 
     (๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
    (๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน 
    (๓) เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือพัฒนา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่
ส าคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
      (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายความรู้ความเช่ียวชาญ และพัฒนา
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทน
ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑. มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ฉ พ า ะ ส า ห รั บ
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

๒. เ ค ย ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ป ร ะ เ ภ ท
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  หรือ
ต า แ ห น่ ง ป ร ะ เ ภ ท อื่ น ต า ม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

     -ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 



๗ 
 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ (ต่อ) 

หน้ำท่ีควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่ง 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

   ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมก าหนดนโยบาย หรือ โครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใหข้้อมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ 

 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ 
จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ 
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับ 
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 

  

 

 

 



๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


