
๔-๕-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

          สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ  ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตรตางๆ  ซ่ึงมีลักษณะงาน        
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการชวยนักวทิยาศาสตร ปฏิบัติงานดานตางๆ เชน ชวยวิเคราะห ทดสอบ รวบรวมขอมูล 
และจัดทํารายงานผลการวิเคราะห เตรียม จดัหา และเก็บรักษาวตัถุตัวอยาง เคมีภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใช           
และอุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหวิจยัทางวทิยาศาสตรเปนตน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน 

 
 
 
                                                                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๕-๐๑-๓ 
 
ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน     ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร   
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร   
 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรู ความสามารถปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ       
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ 
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบตัิการ  

(๑)  จัดเตรียม ดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ เคมีภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี รวมท้ังจดัทําทะเบียน การเบิกจายวัสด ุและเคมีภณัฑ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

(๒)  ชวยปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วจิัยเบ้ืองตน และชวยรวบรวมขอมูล 
เพื่อใหนักวิทยาศาสตรหรือตําแหนงอ่ืนท่ีเกีย่วของสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว 

 

 ๒. ดานการบริการ    

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการ                 
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงาน            
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 



 ๒ 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
                             ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 

 
 

  

 



๔-๕-๐๑-๒ 
 
ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร  
  
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                 
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบตัิการ  

(๑) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือชวยนักวิทยาศาสตรหรือตําแหนงอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีตองใชความรูและประสบการณ 
เพื่อใหนักวิทยาศาสตรหรือตําแหนงอ่ืนท่ีเกีย่วของสามารถทํางานไดสะดวกและรวดเร็ว 

(๒) รวบรวมขอมูล ประมวลผลและจัดทํารายงานผล เพื่อใหสามารถนําเสนอไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว  

(๓) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ การดําเนินงานทางวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลย ีเพื่อใหไดขอมูล วิธีดําเนนิการ และเทคโนโลยี 

(๔) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อชวยให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
           (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ             
ในงานวิทยาศาสตร 
 



 ๒ 
 
 

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน         
ดานวิทยาศาสตรในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี               
ในความรับผิดชอบ ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
   ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  

 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน
วิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน 
วิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
                และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 
       ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 

                                                                ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๕-๐๑-๑ 
 
ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร  
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ          
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ       
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบตัิการ  

(๑) ทําการวิเคราะห ทดสอบ  สอบเทียบ  วิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีตองอาศัยประสบการณ 
ความรูเฉพาะทาง  เพื่อนําผลการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยไปใชประโยชน 

(๒) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อใหไดขอมูล วิธีดําเนินการ และเทคโนโลยี 

(๓) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อชวยให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ          
ในงานดานวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 



 ๒ 
 
 

๒. ดานการกํากับดูแล  

           (๑)  สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

           (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร            
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
๓. ดานการบริการ 

       (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตร ตอบปญหา               
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานวทิยาศาสตรท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ      
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานวิทยาศาสตร 
           (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูใน                         
ความรับผิดชอบ เพือ่ความรวมมือและแลกเปล่ียนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

                                                                ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
                                                ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
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