
ต ำแหน่งประเภท ทั่วไป  ชื่อต ำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์         ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติงาน – ช านาญงานพิเศษ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ผู้ส าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ตามค าสั่ง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติหรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ ภายใต้การ
ก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และ
เสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้  
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้
หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่
ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้  
คว าม ส า มา รถ  ค ว าม ช า น า ญง า น  ทั ก ษะ  ห รื อ 
ประสบการณ์สูงมำกในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และ
งานเฉพาะด้าน หรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงาน
หลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติ งาน และปฏิบัติ งานอื่นที่ ได้รับ
มอบหมาย 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) จัดเตรียม ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน 

การปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดท าทะเบียน 
การเบิกจ่ายวัสดุ และเคมีภัณฑ์ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

(๒) ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบื้องต้น 

และช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์หรือต าแหน่งอื่นที่
เกี่ยวข้องสามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว  

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือช่วยนักวิทยาศาสตร์หรือต าแหน่ง 

อื่นที่ เกี่ ยวข้องในการวิ เคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ วิจั ยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อให้
นักวิทยาศาสตร์หรือต าแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถท างานได้สะดวก
และรวดเร็ว  

(๒) รวบรวมข้อมูล ประมวลผลและจัดท ารายงานผล เพื่อให ้

สามารถน าเสนอได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ท าการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ 

ต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้เฉพาะทาง เพื่อน าผลการวิเคราะห์ 
ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยไปใช้ประโยชน์ 

(๒) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ 

ด า เนินงานทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี  เพื่ อ ให้ ได้ ข้อมู ล 
วิธีด าเนินการ และเทคโนโลยี  

(๓) ใหค้ าแนะน า ปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาในการ 



ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
(๓) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ การ 

ด าเนินงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูล  
วิธีด าเนินการ และเทคโนโลยี 

(๔) ให้ค าแนะน า ปรึกษาแกเ่จ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาในการ 

ปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๕) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา เพื่อ 

ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในงานวิทยาศาสตร์ 
 

ปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอด 

ความรู้ความเข้าใจในงานด้านวิทยาศาสตร์ 
 

๒. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงานให ้

แก่ผู้รับบริการ ท้ังภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวก และเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจในงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และขอ้มูลต่างๆ เกีย่วกับงานใน 

หน้าท่ี ท้ังภายในและภายนอกหนว่ยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ 
 

๒. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา เพื่อให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปญัหา 

ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านวทิยาศาสตร์ในหน่วยงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๒. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

ของเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแกไ้ขปัญหาขอ้ขัดข้องในการปฏิบัติงาน 

วิทยาศาสตร์ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
 

 
 
 
 

๓. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในความรับผดิชอบ ให้แก่ผู้รับบริการ 
หน่วยงาน เพื่อถ่ายทดความรูค้วามช านาญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้บับริการ เพื่ออ านวย 

ความสะดวกและปฏิบตัิงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

๓. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น 

วิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ที่มคีวาม
ยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจและความช านาญงานด้านวิทยาศาสตร ์

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้บับริการ โดยให้บริการ 

งานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรูท้ี่
เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

 
 



 
 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ 

ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

 
 
 
 
 

มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
    ระดับปฏิบัติงาน และ  
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๖ ปี  
    -ก า ห น ด เ ว ล า   ๖  ปี  ใ ห้ ล ด เ ป็ น  ๕  ปี  ส า ห รั บ ผู้ มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
ปฏิบัติงาน ข้อ ๒ 

    -ก า ห น ด เ ว ล า  ๖  ปี  ใ ห้ ล ด เ ป็ น  ๔  ปี  ส า ห รั บ ผู้ มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
ปฏิบัติงานข้อ ๓  
และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์  หรืองานอื่นที่ เกี่ยวข้องซึ่ง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
    ระดับปฏิบัติงาน และ  
๓. เคยด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า ๖ ปี และ 
๔. ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ 
ปี 

 
 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 



 

 


