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ต าแหน่งประเภทวชิาการในสายงานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 ต าแหน่งประเภทวชิาการในสายงานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ  าแนกตามลกัษณะงานและการ

ใชค้วามรู้ในการท างานเป็น 4 กลุ่มงาน ดงัน้ี 

 1. กลุ่มงานดา้นวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ 

 2. กลุ่มงานดา้นวศิวกรรมและเทคโนโลยี 

 3. กลุ่มงานดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย ์

 4. กลุ่มงานดา้นวทิยาศาสตร์การเกษตร 

 1. กลุ่มงานด้านวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ 

  1.1 ความหมาย 

    หมายถึง กลุ่มงานท่ีมีลกัษณะงานเก่ียวกบัการวิเคราะห์ ทดสอบ ส ารวจ คน้ควา้ วิจยั หรือศึกษา 

และปฏิบติังานเก่ียวกบัสสารและพลงังาน หรือวตัถุและกระบวนการท่ีสามารถสังเกตไดใ้นธรรมชาติ โดยใช้

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในระดบัไม่ต ่ากว่าปริญญาทางใดทางหน่ึง ไดแ้ก่ ทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา 

ธรณีวทิยา อุตุนิยมวทิยา เป็นตน้ ทั้งน้ี รวมทั้งลกัษณะท่ีใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์และวทิยาการคอมพิวเตอร์ดว้ย 

แบ่งออกเป็น 

   1.1.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ ลักษณะงานท่ีเก่ียวกับสาขาเคมี ธรณีวิทยา ฟิสิกส์  

ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวทิยา ชีววทิยา หรือวทิยาศาสตร์ทางทะเล 

   1.1.2  คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

หรือวทิยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1.2 ลกัษณะงาน 

    1.2.1 บริการทางวชิาการหรือวชิาชีพ 

     ต าแหน่งต่าง ๆ  ท่ีมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกับการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและ 

การผลิตท่ีใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ  ซ่ึงหมายถึง การปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึง

เอกสารแนบ 1 
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ชนิด ปริมาณ องค์ประกอบ คุณภาพ หรือคุณสมบติัทางวิทยาศาสตร์และการผลิต รวมทั้งการพฒันาระบบ 

กรรมวิธีและเทคนิคในการวิเคราะห์ ซ่ึงมีลักษณะเป็นงานท่ีตอ้งใช้ความรู้  ทฤษฎี หลกัการและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์วตัถุดิบ แร่ธาตุ น ้ า อาหาร สารอินทรีย ์สารอนินทรีย ์และส่ิงของอ่ืน ๆ  เพื่อ

รับรองหรือควบคุมคุณภาพ หรือใชป้ระโยชน์ในการอุตสาหกรรม การคา้ การเก็บภาษี การด าเนินคดี หรือเพื่อ

การเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งการส ารวจ คน้ควา้ เพื่อหาขอ้เท็จจริงและน ามาวิเคราะห์ ติดตามเสนอ

ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ เช่น การส ารวจสภาพธรณีวทิยา อุทกวทิยา หรืออุตุนิยมวิทยา ตลอดจนการออกแบบวาง

ระบบและวิเคราะห์ขอ้มูลด้านสถิติ และด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการ

สอน หรือการฝึกอบรมในวชิาชีพนั้น ๆ   

    1.2.2 วจิยัและพฒันา 

     ต าแหน่งต่าง ๆ  ท่ีมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการวิจัยและพฒันาทางวิทยาศาสตร์  

ซ่ึงหมายถึง การศึกษา คน้ควา้ ทดลองหรืออ่ืน ๆ  ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ไดม้าซ่ึงความรู้

ใหม่เพื่อตั้งเป็นกฎ ทฤษฎี หรือค าอธิบายปรากฏการณ์หรือพิสูจน์ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูล รูปแบบ วิธีการ 

ทฤษฎี หรือกฎท่ียอมรับกนัอยู่เดิม รวมทั้ง การพฒันารูปแบบและวิธีการ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงใหม่ วิธีการใหม่ 

ท่ีท  าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 2. กลุ่มงานด้านวศิวกรรมและเทคโนโลย ี

  2.1 ความหมาย 

    หมายถึง กลุ่มงานท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการด าเนินงานตามลกัษณะการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมสถาปัตยกรรมสาขาต่าง ๆ  ไดแ้ก่ การส ารวจ ออกแบบ ค านวณ ควบคุม การก่อสร้าง งานวิศวกรรม

การผลิต การตรวจสอบระบบวิศวกรรม การตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้มูล วางแผนและโครงการ บ ารุงรักษา เป็น

ตน้ และลกัษณะงานท่ีเก่ียวกบัการประยุกตค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาวิธีการหรือความรู้และเคร่ืองมือ

ใหม่ ๆ  เพื่อให้ไดป้ระโยชน์ในเชิงวตัถุเพื่อการบริโภคและอุปโภค ท่ีนอกเหนือไปจากลกัษณะงานของกลุ่ม

วทิยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย ์และวทิยาศาสตร์การเกษตร 
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 2.2 ลกัษณะงาน 

    2.2.1 บริการทางวชิาการหรือวชิาชีพ 

     ต าแหน่งต่าง ๆ  ท่ีมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีตอ้งใชห้ลกัวิชาชีพ วิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม

หรืเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ  เพื่อปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งเก่ียวกบัการวางแผน การตรวจสอบ 

การวางโครงการ การควบคุม การบ ารุงรักษา การส ารวจ ออกแบบ และการก าหนดมาตรฐาน รวมทั้ ง 

การถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรือการสอน หรือการฝึกอบรมในวชิาชีพนั้น ๆ  

    2.2.2 วจิยัและพฒันา 

     ต าแหน่งต่าง ๆ  ท่ีมีลกัษณะงานคน้ควา้หรือวิจยัเพื่อทราบปรากฏการณ์ การพฒันา ทฤษฎี 

หลกัการ มาตรฐาน หลักวิชา ด้วยวิธีการอย่างมีระบบ โดยยึดถือขอ้เท็จจริงเป็นพื้นฐานด้วยวิธีการทดลอง 

วเิคราะห์ เปรียบเทียบ สังเกต หรือวิธีการอ่ืนใดเพื่อให้ไดม้า ซ่ึงความรู้ใหม่ กฎ ทฤษฎีหรือวิธีการใหม่ และเพื่อ

พิสูจน์ทราบและขยายขอ้ความรู้ หรือทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยี

อ่ืน ๆ  ในการพฒันามาตรฐานทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมทั้งงานท่ียุ่งยากและงานวิศวกรรม 

ท่ีปรึกษา ซ่ึงหมายถึงการใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีอ่ืน  ๆ  เพื่อก าหนด

มาตรฐานทางวชิาการในการสร้างการผลิต การประกอบการติดตั้ง และงานให้ค  าปรึกษาแนะน าท่ีตอ้งใชค้วามรู้

ความสามารถระดบัสูงหรืออ่ืน ๆ  ท่ีตอ้งการความริเร่ิมใหม่หรือการคิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ใหม่  ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ 

ในการปฏิบติังานวชิาชีพ โดยใชค้วามช านาญและเช่ียวชาญระดบัสูง 

 3. กลุ่มงานด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 

  3.1 ความหมาย 

    หมายถึง กลุ่มงานท่ีมีลกัษณะงานเก่ียวกับการด าเนินงานตามลกัษณะการประกอบวิชาชีพ 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการด าเนินงานต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านในการสนับสนุน 

การประกอบวิชาชีพนั้น ๆ  ทั้ งน้ีเพื่อการด าเนินการตรวจวินิจฉัยป้องกนั ส่งเสริม รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

รวมทั้งการบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข โดยใชค้วามรู้ในระดบัปริญญา 
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  3.2 ลกัษณะงาน 

    3.2.1 บริการทางวชิาการหรือวชิาชีพ 

     ต าแหน่งต่าง ๆ  ท่ีมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามลักษณะการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

การสนบัสนุนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและโรคศิลป์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา รวมทั้งต าแหน่งท่ีตอ้งใช้

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพเพื่อปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งในการด าเนินการดา้นการตรวจ

วินิจฉัยป้องกนัส่งเสริม รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ ได้แก่ การใช้ความรู้ในหลักวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เฉพาะสาขา ในการติดตาม เฝ้าระวงั การดูแลรักษา สุขภาพ การบ าบดัฟ้ืนฟู รวมทั้งการด าเนินการเพื่อสนบัสนุน

การบ าบดัรักษา และการบริการดา้นสาธารณสุข ดา้นการแพทยแ์ละสนบัสนุนการแพทย ์รวมทั้งการถ่ายทอด

เทคโนโลยหีรือการสอนหรือการฝึกอบรมในวชิาชีพนั้น ๆ  

    3.2.2 วจิยัและพฒันา 

     ต าแหน่งต่าง ๆ  ท่ีมีลักษณะงานท่ีต้องใช้ความรู้ทางวิชาชีพ และหรือตามลักษณะ  

การประกอบโรคศิลป์ในปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง ในการด าเนินการดา้นการแพทย ์ทนัตแพทย ์รวมทั้งการ

น าเอาวิธีการหลกัการกฎเกณฑ์และทฤษฎีท่ีพบใหม่ หรือท่ีมีอยู่เดิมมาผสมผสาน ปรับปรุง แกไ้ข เพื่อให้ได้

วธีิการหรือรูปแบบท่ีมีคุณค่าเหมาะสมกบังานในดา้นสาธารณสุข รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานงานสาธารณสุข 

การจดัการควบคุมระบบงานพฒันาวิชาการ การพฒันารูปแบบและกลวิธีท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการจดัการ

ส่งเสริมสุขภาพ 

 4. กลุ่มงานด้านวทิยาศาสตร์การเกษตร 

  4.1 ความหมาย 

    หมายถึง กลุ่มงานท่ีมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีต้องใช้หลักวิชาการเกษตร เพื่อปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพืช ดิน น ้ า สภาวะแวดลอ้ม แมลง สัตว ์จุลินทรีย ์วสัดุ และเคร่ืองมือการเกษตร โดยใชค้วามรู้ทาง

วชิาการเกษตรในระดบัไม่ต ่ากวา่ปริญญา 

  4.2 ลกัษณะงาน 

    4.2.1 บริการทางวชิาการหรือวชิาชีพ 

     ต าแหน่งต่าง ๆ  ท่ีมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีตอ้งใชห้ลกัวชิาการเกษตร เพื่อปฏิบติังานอยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งเก่ียวกบัการเกษตร ไดแ้ก่ คน้ควา้ ทดลอง วเิคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ วินิจฉยั จ  าแนก OCS
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ผลิต ควบคุม อนุรักษ ์ปรับปรุง บริการหรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช ดิน น ้ า สภาวะ

แวดลอ้ม แมลง สัตว ์จุลินทรีย ์วสัดุและเคร่ืองมือการเกษตรแก่เจา้หนา้ท่ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

    4.2.2 วจิยัและพฒันา 

     ต าแหน่งต่าง ๆ  ท่ีมีลกัษณะงานศึกษา คน้ควา้ และวิจยัเก่ียวกบัเกษตร พืชศาสตร์ กีฏวิทยา 

ปฐพีศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วนศาสตร์ ในการคน้ควา้ ทดลองขั้นพื้นฐานหรือขั้นประยุกต์การวิเคราะห์

เปรียบเทียบ สังเกต หรือวิธีใดก็ตาม เพื่อค้นหาพนัธ์ุ วิธีการ ขอ้มูล กฎ หรือทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการพฒันา

รูปแบบและวิธีการเพื่อปรับปรุงและพฒันาหรือแกไ้ขของเดิมให้ดียิ่งข้ึน และรวมถึงการตรวจวินิจฉัย ป้องกนั 

ฟ้ืนฟูและบ าบดัรักษาสัตวท่ี์ตอ้งใชค้วามรู้ในระดบัปริญญา 
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บัญชีรายช่ือสายงานของต าแหน่งประเภทวชิาการ ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สายงาน ต าแหน่ง 

1. กลุ่มงานด้านวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ   

  1. วชิาการคอมพิวเตอร์   นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
  2. วชิาการเทคโนโลยสีารสนเทศ   นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  3. วชิาการสถิติ   นกัวชิาการสถิติ 
  4. วทิยาศาสตร์   นกัวทิยาศาสตร์ 
  5. นิวเคลียร์ฟิสิกส์   นกันิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
  6. ฟิสิกส์รังสี   นกัฟิสิกส์รังสี 
  7. นิวเคลียร์เคมี   นกันิวเคลียร์เคมี 
  8. ชีววทิยารังสี   นกัชีววทิยารังสี 
  9. ธรณีวทิยา   นกัธรณีวทิยา 
  10. วชิาการอุทกวทิยา   นกัอุทกวทิยา 
  11. อุตุนิยมวทิยา   นกัอุตุนิยมวทิยา 
  12. วทิยาศาสตร์นิวเคลียร์   นกัวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ 

  

2. กลุ่มงานด้านวศิวกรรมและเทคโนโลย ี  

  1. วชิาการชัง่ตวงวดั   นกัวชิาการชัง่ตวงวดั 
  2. วชิาการมาตรฐาน   นกัวชิาการมาตรฐาน 
  3. วศิวกรรมชลประทาน   วศิวกรชลประทาน 
  4. วศิวกรรม   วศิวกร 
  5. วศิวกรรมโยธา   วศิวกรโยธา 
  6. วศิวกรรมเคร่ืองกล   วศิวกรเคร่ืองกล 
  7. วศิวกรรมไฟฟ้า   วศิวกรไฟฟ้า 
  8. วศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร   วศิวกรไฟฟ้าส่ือสาร 
  9. วศิวกรรมส ารวจ   วศิวกรส ารวจ 
  10. วศิวกรรมเหมืองแร่   วศิวกรเหมืองแร่ 
  11. วศิวกรรมปิโตรเลียม   วศิวกรปิโตรเลียม OCS
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สายงาน ต าแหน่ง 

  12. วศิวกรรมโลหการ   วศิวกรโลหการ 
  13. วศิวกรรมการเกษตร   วศิวกรการเกษตร 
  14. วศิวกรรมนิวเคลียร์   วศิวกรนิวเคลียร์ 
  15. วชิาการกษาปณ์   นกัวชิาการกษาปณ์ 
  16. วศิวกรรมรังวดั   วศิวกรรังวดั 
  17. สถาปัตยกรรม   สถาปนิก 
  18. ภูมิสถาปัตยกรรม   ภูมิสถาปนิก 
  19. วชิาการแผนท่ีภาพถ่าย   นกัวชิาการแผนท่ีภาพถ่าย 
  20. ผงัเมือง   นกัผงัเมือง 
  21. ตรวจสอบความปลอดภยัดา้นการบิน   นกัตรวจสอบความปลอดภยัดา้นการบิน 

  

3. กลุ่มงานด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 

  1. นิติวทิยาศาสตร์   นกันิติวทิยาศาสตร์ 
  2. แพทย ์   นายแพทย ์
  3. แพทยแ์ผนไทย   นกัการแพทยแ์ผนไทย 
  4. ทนัตแพทย ์   ทนัตแพทย ์
  5. วทิยาศาสตร์การแพทย ์   นกัวทิยาศาสตร์การแพทย ์
  6. เภสัชกรรม   เภสัชกร 
  7. วชิาการอาหารและยา   นกัวชิาการอาหารและยา 
  8. โภชนาการ   นกัโภชนาการ 
  9. วชิาการสาธารณสุข   นกัวชิาการสาธารณสุข 
  10. วชิาการพยาบาล   นกัวชิาการพยาบาล 
  11. พยาบาลวชิาชีพ   พยาบาลวชิาชีพ 
  12. รังสีการแพทย ์   นกัรังสีการแพทย ์
  13. กายภาพบ าบดั   นกักายภาพบ าบดั 
  14. กิจกรรมบ าบดั   นกักิจกรรมบ าบดั 
  15. เวชศาสตร์การส่ือความหมาย   นกัเวชศาสตร์การส่ือความหมาย 
  16. เทคนิคการแพทย ์   นกัเทคนิคการแพทย ์
  17. กายอุปกรณ์   นกักายอุปกรณ์ 
  18. จิตวทิยาคลินิก   นกัจิตวทิยาคลินิก OCS
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4. กลุ่มงานด้านวทิยาศาสตร์การเกษตร  

  1. วชิาการผลิตภณัฑ์อาหาร   นกัวชิาการผลิตภณัฑ์อาหาร 
  2. วชิาการเกษตร   นกัวชิาการเกษตร 
  3. ส ารวจดิน   นกัส ารวจดิน 
  4. วชิาการป่าไม ้   นกัวชิาการป่าไม ้
  5. วชิาการประมง   นกัวชิาการประมง 
  6. วชิาการสัตวบาล   นกัวชิาการสัตวบาล 
  7.วชิาการโรคพืช   นกัวชิาการโรคพืช 
  8. สัตววทิยา   นกัสัตววทิยา 
  9. กีฏวทิยา   นกักีฏวทิยา 
  10. นายสัตวแพทย ์   นายสัตวแพทย ์
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