
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน       วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ซ่ึงมี 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการตรวจชนัสูตรโรค พิสูจน์ยืนยนัเชือ้ทางห้องปฏิบติัการในสาขาต่าง ๆ      

เช่น บคัเตรีวิทยา  ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา ฯลฯ การเพาะเลีย้งเชือ้ แยกเชือ้ ทัง้เชือ้บคัเตรี

และไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน  ท๊อกซอยด์ ฯลฯ และสารมาตรฐานอื่น ๆ  ศึกษาค้นคว้าวิจยั

เกี่ยวกบัการระบาดของโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกนั เพ่ือสนบัสนุนการป้องกนัรักษาโรคตรวจวิเคราะห์เพ่ือ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ อาหารเคร่ืองด่ืม เคร่ืองสําอาง การจดัทําตํารายาแห่งประเทศไทย        

การตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท สารเสพติด การตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดต่าง ๆ  จากเลือด    

ปัสสาวะ อวัยวะผู้ป่วย ผู้ตาย และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจน

เป็นหลกัฐานประกอบการพิจารณาคดี  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  วิจยัสมุนไพร  ทางพฤกษศาสตร์       

เภสชัเวทพฤกษเคมี เภสชัวิทยา ฯลฯ  เพ่ือหาสารสําคญั และทดลองผลิตเป็นยารักษาโรค สอบเทียบวิธี

ตรวจวิเคราะห์  ตรวจชนัสูตร รวมทัง้ห้องปฏิบติัการ  และพฒันาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ีเช่ือถือ    

ตรวจซ่อม จดัหา บํารุงรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในงานวิเคราะห์วิจยั 

วิเคราะห์วิจยัทดลองเกีย่วกบัวิชาการกฏีวิทยา  และสตัววิทยาทางแพทย์ ตรวจสอบเคร่ืองกาํเนิดรังสี        

การวัดปริมาณรังสีท่ีใช้ในทางการแพทย์ ปฏิบติังานวิจยัทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนการสอน    

ฝึกอบรม  นิเทศงาน และปฏิบติังานอื่น ๆ   ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้    คือ 

  นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์   3  ระดบั  3 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์   4  ระดบั  4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์   5  ระดบั  5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์   6  ระดบั  6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์   7  ระดบั  7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง        นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบ 

โดยใกล้ชิด  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้น  ทําหน้าท่ีเกี่ยวกบัวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น เจาะโลหิต เก็บวัตถุตวัอย่าง เช่น นํา้ย่อยในกระเพาะอาหาร        

นํา้ในช่องท้องหรือปอด นํา้ไขสนัหลงั นํามาตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมีเพ่ือหาสาเหตุความผดิปกติของ     

ร่างกาย การตดัชิน้เนือ้ ขูด หรือป้ายเซลล์หรือเนือ้เยื่อ เพาะเชือ้ในสตัว์ทดลอง ผ่าตดัอวัยวะสตัว์ทดลอง 

เพ่ือการชนัสูตรโรค  ทดสอบความไวของเชือ้ต่อยาปฏิชีวนะตรวจนบัและแยกชนิดของเซลล์หรือเม็ดเลือด      

ช่วยศึกษา ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกบัการผลิตชีววตัถุเพ่ือใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค เช่น วัคซีน  

ท๊อกซอยด์ แอนติเจน  แอนติเซรุ่ม ฯลฯ การตรวจวิเคราะห์เพ่ือทราบชนิดและปริมาณของยา ชีววัตถุ     

อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองสําอางท่ีมีส่วนประกอบไม่ยุ่งยากนกัด้วยวิธีทางเคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา ฯลฯ เพ่ือ

ควบคุมคุณภาพและ มาตรฐาน ตรวจสอบสารเสพติด สารไพโรเจน ตรวจสอบเชือ้บคัเตรี สารเจือปนต่าง ๆ    

ในอาหาร เช่น วัตถุกนับูด สีผสมอาหาร สารพิษในวัตถุตวัอย่างจากคนหรือสตัว์ท่ีป่วยหรือตายสารพิษใน

อาหารเคร่ืองสําอางและสิ่งแวดล้อมอืน่ ๆ  ศึกษาสํารวจสมุนไพรตามท้องถิ่นต่าง ๆ  และจําแนกช่ือชนิดตาม

หลกัพฤกษศาสตร์และเภสชัวินิจฉยั สกดัสารสําคญั ศึกษาคุณสมบติัทางเคมี ฟิสิกส์  ศึกษาสูตรโครงสร้าง  

สรรพคุณ และพิษ ท่ีมีต่อสตัว์ทดลอง การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ รวบรวมข้อมูล จดัทํารายงานผลการวิเคราะห์

ทดสอบต่าง ๆ  ตรวจซ่อมดูแลบํารุงรกัษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ท่ีมีส่วนประกอบไม่สลบัซบัซ้อนมากนกั 

ศึกษาชีววิทยาและนิเวศ  วิทยาของแมลงท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข วิธีป้องกนักําจดัโดยวิธีกล การใช้

สารเคมีทางชีวภาพ จดัทําพิพิธภัณฑ์แมลงท่ีเป็นปัญหาทางสาธารณสุข การตรวจสอบเคร่ืองกําเนิดรังสี  

วัดปริมาณรังสีท่ีใช้ในทางการแพทย์ การตรวจสอบและการวิเคราะห์วิจยัเคร่ืองมือด้านฟิสิกส์การแพทย์     

เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างเทคนิคการแพทย์ เคมี วิทยาศาสตร์การ 

แพทย์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา  ชีวเคมี จุลชีววิทยา  ฟิสิกส์   

ฟิสิกส์การแพทย์  เภสชัศาสตร์  สตัววิทยา วิทยาศาสตร์สาขากฏีวิทยา วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา     

วิทยาศาสตร์สาขาการจดัการศตัรูพืช  การเกษตร  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์รงัสี  อาชีวอนามยั  วิศวกรรม

สุขาภิบาล  รังสีเทคนิค  หรือทางอื่นท่ี  ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่งนีไ้ด้     

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมืองเศรษฐกิจ  และสงัคม  โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานใน

หน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล   วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง        นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผดิชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจชนัสูตรทางพยาธิวิทยาคลีนิค จุลชีววิทยา  เคมีคลีนิค    

โลหิตวิทยา เซรุ่มวิทยา เซลล์วิทยา  ฯลฯ ศึกษาค้นคว้าทดลองตรวจ และแยกเชือ้บคัเตรี ไวรัส พาราสิต    

เพ่ือชนัสูตรโรค  รวมทัง้ตรวจสอบสารต่าง ๆ  ท่ีเป็นสาเหตุ และอาการผิดปกติของร่างกายจากโลหิต        

นํา้เหลือง นํา้ไขสนัหลงั  อุจจาระ  ปัสสาวะ ฯลฯ ศึกษาสํารวจภาวะและการระบาดของโรคในท้องถิ่น         

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานชีววตัถุท่ี ผลิตในประเทศ และนําเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทัง้พฒันา

วิธีการผลิต ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกบัการผลติสารมาตรฐาน  การผลิตวสัดุอื่น ๆ  ท่ีใช้ในการวิเคราะห์วิจยั 

ตรวจวิเคราะห์ยาทุกประเภทสารเสพติด อาหารทัว่ไป อาหารส่งออก นํา้ เคร่ืองด่ืม ท่ีมีส่วนประกอบหลาย

อย่าง ซ่ึงต้องใช้เคร่ืองมือพิเศษหรือมีวิธีการท่ียุ่งยาก ทดสอบและตรวจสอบวิธีตรวจวิเคราะห์ยาท่ีขอขึน้

ทะเบียนและช่วยในการพิจารณาตวัยา เพ่ือนําเข้าบรรจุในตํารายาแห่งประเทศไทย ตรวจหาชนิดและ 

ปริมาณของเชือ้บคัเตรี สารเจือปน สารห้ามใช้  สารพิษในอาหาร  เคร่ืองด่ืม เคร่ืองสําอาง  ฯลฯ และในวัตถุ

ตวัอย่าง เช่น อวัยวะ นํา้ล้างกระเพาะ เลือด อาเจียน ฯลฯ จากผู้ป่วยหรือตายท่ีสงสยัว่าได้รับสารพิษโดย

การตรวจหาทัง้ชนิดและปริมาณ การศึกษา วิจยัสมุนไพรทางพฤกษศาสตร์  เภสชัเวท  พฤกษเคมี  เภสชั

จลนศาสตร์ เภสชัวิทยา สงัเคราะห์สารศึกษาความเป็นพิษ ทดลองผลิตสมุนไพร สารสกดั หรือสารสาํคญั

เพ่ือใช้เป็นยารักษาโรค  ตรวจซ่อมดูแล ให้คําแนะนําในการบํารุงรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ท่ีมีกลไก  

ค่อนข้างสลบัซบัซ้อน ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยา การจําแนกชนิดหมวดหมู่ สํารวจความชุกชุม   

ความสามารถในการนําโรค การควบคุมโดยเคมี ชีววิธี และ วิธีผสมผสานอตัราการดือ้ต่อวัตถกุําจดัแมลง

และพาหะอื่น ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองพ่นและชีววิเคราะห์ของวตัถุกําจดัแมลงปาราสติภายนอกและ

สตัว์ท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข  การวิเคราะห์  วิจยัทางฟิสิกส์การแพทย์ เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนํา      

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น ๆ   ท่ีเกี่ยวข้อง 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 และได้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการ

วิทยาศาสตร์การแพทย์หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา  2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี 

สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ  2 หรือ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างเทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา ชีววิทยา   

ชีวเคมี เคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีการอาหาร เภสชัศาสตร์ พฤกษศาสตร์  เภสชัวิเคราะห์ เภสชัวิทยา  เภสชั

กรรม  เภสชัเคมี  พิษวิทยา  ฟิสิกส์เคมี  วิทยาศาสตร์การอาหาร  จุลชีววิทยาการอาหาร พยาธิวิทยาคลนิีค 

พยาธิชีววิทยา พาราสิตวิทยา อิมมูโนวิทยา    ฟิสิกส์   ฟิสิกส์การแพทย์ อายุรศาสตร์เขตร้อน  สรีรวิทยา 

นิติวิทยาศาสตร์ พนัธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ      สตัววิทยา วิทยาศาสตร์สาขากีฏวิทยา กีฏวิทยาการ

เกษตร วิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในการเกษตร  วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา ฟิสิกส์รังส ีฟิสิกส์สุขภาพ นิวเคลียร์

ฟิสิกส์ นิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ หรือ 

ได้รับปริญญาทางแพทยศาสตร์  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้ (ซ่ึงอาจได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขา

เวชกรรมจากแพทยสภา)  หรือสตัวแพทยศาสตร์ หรือ ได้รับปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์มหาบณัฑิต  

หรือวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(ท่ีมีพืน้ความรู้ทางแพทยศาสตร์  หรือสตัวแพทยศาสตร์)  หรือ  

3.  ได้รับปริญญาเอกทาง จุลชีววิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยาคลีนิค  พยาธิชีววิทยา 

อิมมูโนวิทยา เวชศาสตร์ อายุรศาสตร์เขตร้อน ฟิสิกส์ เคมี เคมีวิเคราะห์ พิษวิทยา จุลชีววิทยา ทางอาหาร 

อาหารเคมี เภสชัศาสตร์  พฤกษเคมี  สาธารณสุขศาสตร์  (ท่ีมีพืน้ความรู้ทางแพทยศาสตร์) วิทยาศาสตร์

สาขากฏีวิทยา วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา ฟิสิกส์รังสี หรือทางอืน่ท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 แล้วจะต้อง 

มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง  ๆ ของส่วนราชการท่ีสงักดัมีความสามารถในการ 

ติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง        นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  5 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน   ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังาน

วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ียากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ี

ได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบังานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกบัโรคและการชนัสูตรโรคใน

สาขาต่าง ๆ  เช่น บคัเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา เชือ้ราวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา ชีวเคมี ฯลฯ เพ่ือ

สนบัสนุนการวินิจฉยั การป้องกนัและรักษาโรค ปรับปรุงวิธีการผลิตชีววตัถุให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้      

ค้นคว้า ทดลอง เพ่ือพฒันาวิธีการตรวจวิเคราะห์ ตรวจชนัสูตร ยา อาหาร เคร่ืองด่ืม สารพิษ สารเสพติด

ด้วยวิธีการใหม่ ๆ  และการใช้เคร่ืองมือพิเศษ รวมทัง้การแปล และประเมินผล  ช่วยค้นคว้าข้อมูลตวัยาด้าน

ต่าง ๆ  เสนอคณะกรรมการเพ่ือจดัทําตํารายาแห่งประเทศไทย ตดัสินวิธีการวิเคราะห์ยาในตํารับต่าง ๆ         

ท่ีขอขึน้ทะเบียนศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัสารพิษ สารเจือปน สารห้ามใช้ในอาหาร เคร่ืองสําอาง และสิ่งแวดล้อม

อื่น ๆ เช่น เคร่ืองใช้ประจําวัน  ของเล่นเด็ก ฯลฯ เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค ศึกษาวิจยัสมุนไพร  

ต่าง ๆ   เพ่ือผลิตเป็นยารักษาโรค รวมทัง้การค้นคว้าวิธีตรวจวิเคราะห์ เพ่ือควบคุมคุณภาพของสมุนไพร    

ตรวจซ่อม จดัหา บํารุงรักษา ดูแล แนะนําวิธีใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และการใช้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์   

ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมและประเมินผล การวิเคราะห์วิจยั วางแผน การค้นคว้าวิจยัเกี่ยวกบัแมลง 

ปาราสิตภายนอกและสตัว์ท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข ตรวจสอบและวิเคราะห์วิจยัด้านฟิสิกส์การแพทย์       

โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์และกรรมวิธีทางฟิสิกส์ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี   และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน  ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 หรือนกัวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  4 หรือท่ี ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  โดย

จะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า  1 ปี  กําหนดเวลา  2 ปี  ให้ลดเป็น  1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร์

การแพทย์   4 ข้อ  3 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 3 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั

งานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี กําหนดเวลา   4   ปี    

ให้ลดเป็น  3 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์  4  ข้อ   2 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

3. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา  แนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

4. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 
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ช่ือตําแหน่ง   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยควบคุม

หน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควรหรือปฏิบติังานวิชาการ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในลกัษณะผู้ ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความ ชํานาญงาน 

เทียบได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัเกี่ยวกบัโรคและการชนัสูตรโรค

ในสาขาต่าง ๆ  เช่น บคัเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา ชีวเคมี โลหิตวิทยา เซรุ่มวิทยา ฯลฯ ค้นคว้า   

วิจยัการผลิตชีววัตถุชนิดใหม่ ๆ  เพ่ือป้องกนั  รักษา และ สร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค การศึกษาระบาดวิทยา

ของโรค สํารวจภาวะโรคในท้องถิ่นต่าง ๆ  โดย เฉพาะโรคท่ีเป็นปัญหาสําคญัของประเทศ  วางแผนงานการ

วิเคราะห์วิจยัการตรวจชนัสูตร การศึกษาภูมิคุ้มกนัโรคในประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  กําหนดมาตรฐาน ขัน้ตอน

และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ยา อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองสําอาง ฯลฯ ท่ียุ่งยากได้อย่างถูกต้องตรวจสอบ   

แปล และประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ขัน้สุดท้าย ปฏิบติังานตรวจวิเคราะห์เร่ืองซ่ึงเป็นปัญหาสลบัซบัซ้อน    

หรือมี ความสําคญัมาก ค้นคว้า ทดสอบข้อมูลของตวัยาด้านต่าง ๆ  และรวบรวมเสนอคณะกรรมการ  เพ่ือ 

จดัทําตํารายาแห่งประเทศไทย ทดสอบวิเคราะห์วิจยัเกี่ยวกบัสารพิษ สารเสพติด สารตกค้างจากยา  

ฆ่าแมลง ในกรณีแปลกใหม่  ซ่ึงต้องใช้ความชํานาญสูง เป็นตวัแทนของหน่วยราชการในการเป็นพยาน 

ต่อศาล เพ่ือประกอบการดําเนินคดี ศึกษาวิจยัสมุนไพรด้านต่าง ๆ  โดยใช้วิธีการและเคร่ืองมือพิเศษ เช่น    

ลกัษณะรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ  ของพืช แยกสารบริสุทธ์ิเพ่ือศึกษาคุณสมบติัทางเคมี ฟิสิกส์ สูตร 

โครงสร้าง ศึกษาฤทธ์ิและพิษของสารสําคญั  รวมทัง้ฤทธ์ิข้างเคียงในสตัว์ทดลอง สงัเคราะห์สารสําคญัและ

อนุพนัธ์ เพ่ือให้ได้ปริมาณท่ีมากพอ ท่ีจะนําไปศึกษาวิจยัต่อในด้านต่าง ๆ  ศึกษาอตัราการดูดซึมและการ

ขบัถ่ายออกจากร่างกาย เพ่ือทดลองหาขนาดรับประทานร่วมมือกบัแพทย์เพ่ือการทดลองทางคลีนิค ให้ 

คําปรึกษา แนะนํา วิธีการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ท่ีมีความละเอียดออ่นและต้องใช้เทคโนโลยีสูงกําหนด 

คุณลกัษณะของเคร่ืองมือ เหล่านัน้ รวมทัง้มีความรู้ ความชํานาญเกี่ยวกบัการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

การวิเคราะห์ ข้อมูลได้อย่างถกูต้อง การจดัทําอนุกรมวิธานแมลงท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข ควบคุมการวิจยั 

ป้องกนัและกําจดั    การทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์วัตถท่ีุใช้ในการป้องกนัหรือกําจดัแมลง 

นําโรคและพาหะอื่น ๆ  วางรูปแบบเทคนิคการวิเคราะห์วิจยัทางนิวเคลียร์ฟิสกิส์  หรือฟิสิกส์การแพทย ์
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เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหา 

และชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้              

เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานนอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับ 

ผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา 

แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิด 

ชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 หรือนกัวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ 4 ข้อ 2 หรือนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ข้อ 3 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 หรือท่ี  ก.จ. 

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี    หรือ 

3. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 หรือนกัวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  4 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 4 ข้อ 3 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 แล้วจะต้อง 

1.  มีความสามารถในการบริหารงาน     และจดัระบบงาน 

2.  มีความสามารถในการริเร่ิม     ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง          นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  7 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยควบคุม

หน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก   หรือปฏิบติังานวิชาการวิทยาศาสตร์

การแพทย์ในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบั

เดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย ์

โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา ค้นคว้า วิจยั เกี่ยวกบับคัเตรี ไวรัส  

พาราสิต   ฯลฯ ท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ  ตลอดจนพฒันาการปฏิบติังาน ตรวจชนัสูตร ตรวจสอบ 

เปรียบเทียบคุณภาพ ห้องปฏิบติัการตรวจชนัสูตรและวิธีการตรวจวิเคราะห์  ทัง้ส่วนกลางและสว่นภูมิภาค

เพ่ือให้ได้มาตรฐาน พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค้นคว้า   

วิจยั การผลิตชีววัตถุใหม่ ๆ  รวมทัง้วิธีการตรวจวิเคราะห์เพ่ือควบคุมคุณภาพของชีววัตถตุามข้อกําหนด

ขององค์การอนามัยโรค สํารวจภาวะของโรคและศึกษาวิจยัการระบาดของโรคในท้องถิ่น ตลอดจนศึกษา

ภูมิคุ้มกนัโรคในประชาชนกลุ่มต่าง  ๆ  กําหนดมาตรฐานขัน้ตอนและหาวิธีตรวจวิเคราะห์ ยา อาหาร   

เคร่ืองด่ืม นํา้ เคร่ืองสําอาง สารพิษ สารเสพติด ซ่ึงยงัไม่มีวิธีทํามากอ่น   ซ่ึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ

เป็นพิเศษ เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค ตรวจสอบ แปล และประเมินผล การตรวจวิเคราะห์  วางแผน

งานการวิจยัและปฏิบติังานวิจยัในเร่ืองของยา  อาหาร  สารพิษ  สมุนไพร  ฯลฯ  ซ่ึงต้องใช้วิธีการ  หรือ

เคร่ืองมือพิเศษ  ค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลของตวัยาด้านต่าง ๆ  และรวบรวมเสนอคณะกรรมการ เพ่ือจดัทํา

ตํารายาแห่งประเทศไทยวางแผนในการจดัหาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ทุกชนิด ท่ีใช้ในการวิเคราะห์วิจยั      

รวมทัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดูแลและให้คําแนะนําในการซ่อมบํารุง การตรวจสอบมาตรฐานและ

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  ควบคุมการศึกษาชีววิทยา  และนิเวศวิทยา  การจดัทําอนุกรมวิธาน ควบคุม

การวิจยัป้องกนักําจดัแมลงและพาหะอื่นท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ควบคุม

การวิจยัทดสอบประสิทธิภาพและการพฒันาเคร่ืองพ่น พฒันาวิธีการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ 

วัตถุกําจดัแมลงและ พาหะอื่น กําหนดแนวทางการวิเคราะห์วิจยัทางนิวเคลียร์ฟิสกิส์ และฟิสิกส์การแพทย์       

เป็นต้น ฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและ 

ชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการ

ท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน   นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา

แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 หรือนกัวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์  4 ข้อ 2 หรือนกัวิทาศาสตร์การแพทย์ 4 ข้อ 3 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6 หรือท่ี  ก.จ. 

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีโดยจะต้องปฏิบติัราชการเกีย่วกบังานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทยห์รือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

  2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 หรือนกัวิทยาศาสตร์

การแพทย์  4 ข้อ 2 หรือนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ข้อ 3 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 5 หรือท่ี 

ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า    1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 แล้ว 

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจ          

และสงัคมของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 


