มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญงานพิเศษ
- ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญงาน
- ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน

ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มบริการ
ชื่อสายงาน : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ชื่อตาแหน่ง : ผู้ปฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร์

ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนีค้ ลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านช่วยและสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. การช่วยนักวิทยาศาสตร์
2. การปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ช่วยวิเคราะห์ ทดสอบ รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานผลการวิเคราะห์
3. การเตรียม จัดหา และเก็บรักษาวัตถุตัวอย่าง เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์
- ปฏิบัติงานตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูม่ ือ
ที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติ
งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
- ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผลแนวความคิด
วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือ
- พัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือ
แก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบตั ซิ ึ่งมีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ระดับชานาญงานพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงมากในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
- ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด
วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือ
- พัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง
หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชานาญงาน
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
1. จัดเตรียม ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการ 1. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือช่วยนักวิทยาศาสตร์ หรือตาแหน่งอื่น
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทา
ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยทาง
ทะเบียน การเบิกจ่ายวัสดุ และเคมีภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องใช้ความรู้และ
นาไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ประสบการณ์ เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ หรือตาแหน่งอื่นที่
2. ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบื้องต้น
เกี่ยวข้องสามารถทางานได้สะดวกและรวดเร็ว
และช่วยรวบรวมข้อมูล เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ หรือตาแหน่ง 2. รวบรวมข้อมูล ประมวลผลและจัดทารายงานผล เพื่อให้
อื่นที่เกี่ยวข้องสามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว
สามารถนาเสนอได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
งานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูล วิธี
การดาเนินการและเทคโนโลยี
4. ให้คาแนะนา ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบตั ิให้แก่ นิสิต นักศึกษา เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานวิทยาศาสตร์
ด้านการกากับดูแล
1. ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. วางแผน ประเมินผล ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

หน้า 2

ระดับชานาญงานพิเศษ
ด้านปฏิบัติการ
๑. ทาการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยทางวิทยาศาสตร์
ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้เฉพาะทาง เพื่อนาผล
การวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยไปใช้ประโยชน์
2. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูล
วิธีดาเนินการ และเทคโนโลยี
3. ให้คาแนะนา ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบตั ิให้แก่ นิสิต นักศึกษา เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานด้านวิทยาศาสตร์

ด้านการกากับดูแล
1. ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. กาหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชานาญงาน
ระดับชานาญงานพิเศษ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ 1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน
1. ให้คาแนะนา สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในความรับผิดชอบให้แก่
วิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาและฝึกอบรม เกี่ยวกับงาน
ความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน
ผู้รับบริการ หน่วยงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ความชานาญ
วิทยาศาสตร์ ที่มีความยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพือ่ ถ่ายทอดความรู้
2. ประสาน แลกเปลีย่ นความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานใน 2. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่ออานวยความ
ความเข้าใจ และความชานาญงานด้านวิทยาศาสตร์
หน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน
2. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการ
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความร่วมมือและแลก
เปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชานาญงาน
ระดับชานาญงานพิเศษ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
เทคนิค หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือที่เทียบได้ไม่ต่า
ระดับปฏิบัติงาน และ
ระดับปฏิบัติงาน และ
กว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบตั ิงาน
2. ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญงาน
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือ
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือ
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
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