
4-5-001 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานวิทยาศาสตรโดยทั่วไป ซ่ึงมีลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห ทดสอบข้ันตน ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวยนักวิทยาศาสตรในการ
วิเคราะห วิจัย รวบรวมขอมูลและรายงานผล และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
เจาพนกังานวทิยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน 
เจาพนกังานวทิยาศาสตร ระดับชํานาญงาน 
เจาพนกังานวทิยาศาสตร ระดับอาวุโส 

 
 

ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2511 
 



4-5-001-1 
  
ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน     ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร   
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานวิทยาศาสตร   
 

ระดับตําแหนง    ปฏิบัติงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

1. ดานงานปฏิบตัิการ  

(1) จัดเตรียม ดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ เคมีภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  รวมท้ังจัดทําทะเบียน การเบิกจายวัสดุ และเคมีภัณฑ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

(2) ชวยปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบ้ืองตน และชวยรวบรวมขอมูล 
เพื่อใหนักวิชาการสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว 

 
2. ดานงานบริการ 

ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแกบุคคลท่ีเกี่ยวของในเร่ืองเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ ทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ   

 
 
 
 
 



 2 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

เคร่ืองกล สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี  สาขาวิชาเคมีส่ิงทอ หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีส่ิงทอ  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางท่ีสวนราชการ 
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี ก.พ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

2. ไดรับประกาศนียบัตรเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมี หรือสาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ หรือไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงาน
วิทยาศาสตรการแพทย  ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ท่ีศึกษาวิชาสามัญ  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางท่ีสวนราชการ 
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือทางอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเคมีส่ิงทอ หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีส่ิงทอ หรืออนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เภสัชศาสตร โภชนาการ 
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

4. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได   

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถ ท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 

 
ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 
  



4-5-001-2 
 
ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานวิทยาศาสตร  
  
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดย
ตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความชํานาญงานดานวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหา 
ท่ีคอนขางยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ  และความชํานาญงานดานวิทยาศาสตร ปฏิบัติงาน
ท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ีคอนขางยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

1. ดานงานปฏิบตัิการ  

(1) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือชวยนักวิชาการในการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วิจัยทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีตองใชความรู และประสบการณ เพ่ือใหนักวิชาการสามารถทํางานได
สะดวกและรวดเร็ว 

(2) รวบรวมขอมูล ประมวลผลและจัดทํารายงานผล เพื่อใหสามารถนําเสนอไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว  

(3) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อใหไดขอมูล วิธีดําเนินการ และเทคโนโลยี 
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(4) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อชวยให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. ดานงานกํากับดูแล  

ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

3. ดานงานบริการ 

ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแกประชาชนท่ัวไปในเร่ืองเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน และ 
2. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา   6 ป ใหลด

เปน 5 ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตร  ระดับปฏิบัติงาน  ขอ 2 หรือ ขอ 4  
ท่ีเทียบไดไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  และใหลดเปน 4 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ 3 หรือขอ 4 ท่ีเทียบไดไมต่ํากวา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือดํารงตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจา
สังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 2. 

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
 

ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 



4-5-001-3 
 

ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานวิทยาศาสตร  
  
ระดับตําแหนง อาวุโส  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดย
ตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความชํานาญงานดานวิทยาศาสตรคอนขางสูง มีงานในความรับผิดชอบท่ีหลากหลาย 
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ีคอนขางยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ  และความชํานาญงานดานวิทยาศาสตร ปฏิบัติงาน
ท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ีคอนขางยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

1. ดานงานปฏิบตัิการ  

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

(2) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อใหไดขอมูล วิธีดําเนินการ และเทคโนโลยี 

(3) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อชวยให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. ดานงานกํากับดูแล  

ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

3. ดานงานบริการ 

ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแกประชาชนท่ัวไปในเร่ืองเกี่ยวกับงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีรับผิดชอบ เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน และ 
2. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป หรือดํารง

ตําแหนงอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด  โดยจะตอง
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 3. 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
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