มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มบริการ
ชื่อสายงาน : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อตาแหน่ง : ผู้ปฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับชานาญงานพิเศษ
ระดับชานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน

ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนีค้ ลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ทีป่ ฏิบัตงิ านสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ โดยมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ น้ายา อาหารเลี้ยงเชื้อเลี้ยงเซลล์
2. การเพาะเลี้ยงเชื้อ
3. การเก็บวัตถุตัวอย่าง
4. การชันสูตรหาจุลินทรีย์ หาชนิดและความไวของเชื้อโรค หาสารต่างๆ
5. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ตลอดจนจัดหา ซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และ
6. ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
- 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 หรือ
ช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด
วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือ
- พัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือ
แก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบตั ซิ ึ่งมีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้า 1

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

ระดับปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบตั ิการ ตรวจวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์
2. สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และใช้ประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ดูแล บารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
4. รวบรวมข้อมูล จัดทารายงาน เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
นาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
ด้านปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้
เทคนิคพิเศษ เครื่องมือพิเศษ ควบคุมคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาอุปสรรค
เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปประกอบการวินิจฉัยและ
รักษา การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและภัยสุขภาพ การ
คุ้มครองผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทางาน การประกันคุณภาพ
เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ รายงานผล หรือ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรอื่น เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
4. กาหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้มีเครื่องมือในการปฏิบัตงิ านอย่างเหมาะสม
5. ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบตั ิให้แก่ นิสิต นักศึกษา เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับชานาญงานพิเศษ
ด้านปฏิบัติการ
๑. ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ นักวิจัยในการวิจัย
เพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือแนวทางวิธีการใหม่ในงานด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์
2. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ได้ข้อมูล
วิธีดาเนินการ และเทคโนโลยี
3. ให้คาแนะนา ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบตั ิให้แก่ นิสิต นักศึกษา เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ด้านการกากับดูแล
ด้านการกากับดูแล
1. ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน 1. ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดาเนินงานของ
ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. วางแผน ประเมินผล ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง 2. กาหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชานาญงาน
ระดับชานาญงานพิเศษ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ 1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน
1. ให้คาแนะนา สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในความรับผิดชอบให้แก่ผู้รับบริการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตอบปัญหาและฝึกอบรม เกี่ยวกับ
ความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน
หน่วยงานเพื่อถ่ายทอดความรูค้ วามชานาญทางวิทยาศาสตร์
งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทีม่ ีความยากมากเป็นพิเศษ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
การแพทย์
ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่อถ่ายทอดความรู้
2. ประสาน แลกเปลีย่ นความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานใน 2. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่ออานวยความ
ความเข้าใจ และความชานาญงานด้านวิทยาศาสตร์การ
หน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน
แพทย์
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการ
งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความร่วมมือและแลก
เปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชานาญงาน
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
เทคนิค หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือที่เทียบได้
การแพทย์ ระดับปฏิบตั ิงาน และ
ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาอื่นที่
2. ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ
เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงาน
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
หรือ
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือ
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ระดับชานาญงานพิเศษ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ระดับปฏิบตั ิงาน และ
2. ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับชานาญงาน มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
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