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ประเภท

ทั่วไป

กลุ่ม

วิชาชีพเฉพาะ (ข)

ชื่อสายงาน

วิทยาศาสตร์

ชื่อตาแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานวิช าการทางวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี ซึ่งมี
ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การทดสอบ วิ เ คราะห์ วิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาต่ า ง ๆ
บารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ สอบเทียบเครื่องมือตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ควบคุมและจัดทา
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เช่น การวิเคราะห์วัตถุดิ บ แร่ธาตุ อาหาร และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อรับรอง
หรือควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการอุตสาหกรรม การค้า การเก็บภาษี
การดาเนินการทางคดี หรือเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน การวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผล และผลิตผล
พลอยได้จากอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เพื่อนามาใช้เป็นประโยชน์ การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์สินค้า การวิจัยเรื่องการถนอมอาหาร การวิเคราะห์ วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
1. ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดาเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างองค์ความรู้
2. วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุ
ตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชานาญ จัดทา
ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
4. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ และร่วมดาเนินการ
จัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
5. ตรวจสอบ ควบคุมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อ นใช้งาน พร้อมทั้งบารุงรักษา
และแนะนาแก้ไขปัญหาการใช้งานแก่แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ร่วมดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ

-๒2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ชี้แจงและให้ร ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึก ษา แนะนาทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี การใช้ง านเครื่อ งมือ แพทย์
แก่ผู้ประกอบการ ส่วนราชการและประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. บารุงรักษา ซ่อมแซม สอบเทียบเครื่ องมือ ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือก่อนการ
ใช้งาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่เหมาะสมและปลอดภัย
3. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้งานและดูแลเครื่องมือ
แพทย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือ
สาขาวิช าใดสาขาวิ ช าหนึ่ งหรื อหลายสาขาวิ ช าและทางใดทางหนึ่งหรือ หลายทางดัง กล่ าวที่ ส่ ว นราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือ
สาขาวิช าใดสาขาวิ ช าหนึ่ งหรื อหลายสาขาวิ ช าและทางใดทางหนึ่งหรือ หลายทางดัง กล่ าวที่ ส่ ว นราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รั บ ปริ ญญาหรื อคุณ วุฒิ อย่า งอื่นที่ กพส. ก าหนดว่ าใช้เป็ นคุณสมบั ติเฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งนี้ได้

-๓ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

กาหนดวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556

