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ล าดับ ประเภท กลุ่มอาชีพ รหัส ช่ือสายงาน ช่ือต าแหน่งในสายงาน ระดับ

๑ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๗ ช่วยสอน ครู ปฏบิัติการ

๒ ทั่วไป ๑ ๔-๑-๐๒ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ธุรการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ช านาญงาน

๓ ทั่วไป ๒ ๔-๒-๐๑ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

การเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

การเงินและบัญชี

ช านาญงานพิเศษ-ช านาญงาน

๔ ทั่วไป ๒ ๔-๒-๐๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ช านาญงานพิเศษ-ช านาญงาน

๕ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๑๒ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
อาคารสถานที่

เจ้าหน้าที่บริหงานงาน
อาคารสถานที่

ช านาญงานพิเศษ-ช านาญงาน

หมายเหตุ     - ต าแหน่งล าดับที่ ๑ (ต าแหน่งครู)  เป็นต าแหน่งที่ ก.พ.อ.ก าหนดเพ่ือรองรับข้าราชการครู (ต าแหน่งครูผู้ช่วยเดิม
                       ซึ่งบรรจุจากผู้มีวุฒิระดับปริญญาตรี) สงักัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  โดยมหาวิทยาลัยต้องพัฒนา
                       ข้าราชการครูดังกล่าวให้ได้รับวุฒิระดับปริญญาโทและมอบหมายให้สอนระดับปริญญาก่อนการปรับเปลี่ยน
                       ต าแหน่งเป็นอาจารย์ต่อไป
                     - ต าแหน่งล าดับที่ ๒ (ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ), ต าแหน่งล าดับที่ ๓ (ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
                     การเงินและบัญชี) ต าแหน่งล าดับที่ ๔ (ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ)  และต าแหน่งล าดับที่ ๕ 
                        (ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่) เป็นต าแหน่งที่ ก.พ.อ.ให้คงไว้ชั่วคราว เนือ่งจากอาจมีผลกระทบ
                       กับข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบันที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากวุฒิ  
                       ระดับปริญญาได้  และเมื่อต าแหน่งว่างให้เปลี่ยนเป็นต าแหน่งในสายงานที่เร่ิมต้นจากวุฒิระดับปริญญา
                       

บัญชีแสดงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓
(เฉพาะต าแหน่งทีแ่ตกต่างจากโครงสรา้งต าแหน่งที ่ก.พ.อ.ก าหนด ซึ่ง ก.พ.อ.ให้คงไว้ช่ัวคราว)
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ล าดับ ประเภท กลุ่มอาชีพ รหัส ช่ือสายงาน ช่ือต าแหน่งในสายงาน ระดับ

๑ วิชาการ  - ๑-๐๑ สอนและวิจัย ศาสตราจารย์  -

๒ วิชาการ  - ๑-๐๒ สอนและวิจัย รองศาสตราจารย์  -

๓ วิชาการ  - ๑-๐๓ สอนและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  -

๔ วิชาการ  - ๑-๐๔ สอนและวิจัย อาจารย์  -
๕ ผู้บริหาร ๑ ๒-๑-๐๑ ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการบดี - ผู้อ านวยการกอง
๖ วิชาชีพเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๑ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๗ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๒ วิชาการเวชสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๘ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๓ วิเคราะหน์โยบายและแผน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๙ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๔ นิติการ นิติกร เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๑๐ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๕ บริหารงานบุคคล บุคลากร เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๑๑ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๖ บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๑๒ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๗ วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๑๓ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๘ วิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๑๔ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๙ วิเทศสมัพันธ์ นักวิเทศสมัพันธ์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๑๕ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๑๐ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ

๑๖ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๒ ๓-๒-๐๑ วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๑๗ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๒ ๓-๒-๐๒ ตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๑๘ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓ ๓-๓-๐๑ วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๑๙ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓ ๓-๓-๐๒ การประชาสมัพันธ์ นักประชาสมัพันธ์ เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๒๐ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๔ ๓-๔-๐๑ วิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๒๑ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๔ ๓-๔-๐๒ วิชาการสตัวบาล นักวิชาการสตัวบาล เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๒๒ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๔ ๓-๔-๐๓ วิชาการประมง นักวิชาการประมง เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๒๓ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๕ ๓-๕-๐๑ วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๒๔ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๑ กายภาพบ าบัด นักกายภาพบ าบัด เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๒๕ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๒ การทันตแพทย์ ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๒๖ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๓ การพยาบาล พยาบาล เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๒๗ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๔ การแพทย์ แพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

บัญชีแสดงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓
(จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ)
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ล าดับ ประเภท กลุ่มอาชีพ รหัส ช่ือสายงาน ช่ือต าแหน่งในสายงาน ระดับ

๒๘ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๕ การสตัวแพทย์ สตัวแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๒๙ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๖ เทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๓๐ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๗ เภสชักรรม เภสชักร เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๓๑ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๘ รังสกีารแพทย์ นักรังสกีารแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๓๒ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๙ กิจกรรมบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๓๓ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๑๐ เวชศาสตร์การสื่อ

ความหมาย

นักเวชศาสตร์การสื่อ

ความหมาย

เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๓๔ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๖ ๓-๖-๑๑ วิชาการโภชนาการ นักวิชาการโภชนาการ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๓๕ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๖ ๓-๖-๑๒ จิตวิทยา นักจิตวิทยา เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๓๖ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๖ ๓-๖-๑๓ วิชาการอาชีวบ าบัด นักวิชาการอาชีวบ าบัด เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๓๗ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๖ ๓-๖-๑๔ วิชาการวิทยาศาสตร์

การแพทย์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๓๘ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๖ ๓-๖-๑๕ สขุศึกษา นักสขุศึกษา เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ
๓๙ วิชาชีพเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๑ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรเคร่ืองกล เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๔๐ วิชาชีพเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๒ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๔๑ วิชาชีพเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๓ วิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๔๒ วิชาชีพเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๔ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรโลหการ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๔๓ วิชาชีพเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๕ วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรการเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๔๔ วิชาชีพเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๖ วิศวกรรมเคมี วิศวกรเคมี เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๔๕ วิชาชีพเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๗ สถาปัตยกรรม สถาปนิก เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๔๖ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๘ วิศวกรรม วิศวกร เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๔๗ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๙ วิชาการช่างศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ
๔๘ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๗ ๓-๗-๑๐ วิชาการช่างทันตกรรม นักวิชาการช่างทันตกรรม ช านาญการพิเศษ-ปฏบิัติการ
๔๙ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๑ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ
๕๐ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๒ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๕๑ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๓ แนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ

นักแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ

เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๕๒ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๔ วิจัย นักวิจัย เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๕๓ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๔(๑) วิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย ช านาญการ-ปฏบิัติการ

๕๔ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๕ เอกสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๕๕ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๖ สงัคมสงเคราะห์ นักสงัคมสงเคราะห์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๕๖ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๗ ช่วยสอน ครู ปฏบิัติการ
๕๗ ทั่วไป ๑ ๔-๑-๐๑ ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๕๘ ทั่วไป ๑ ๔-๑-๐๒ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ธุรการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ช านาญงาน
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๕๙ ทั่วไป ๒ ๔-๒-๐๑ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

การเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

การเงินและบัญชี

ช านาญงานพิเศษ-ช านาญงาน

๖๐ ทั่วไป ๒ ๔-๒-๐๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ช านาญงานพิเศษ-ช านาญงาน

๖๑ ทั่วไป ๓ ๔-๓-๐๑ ผู้ปฏบิัติงานโสตทัศนศกึษา ผู้ปฏบิัติงานโสตทัศนศึกษา ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๒ ทั่วไป ๔ ๔-๔-๐๑ ผู้ปฏบิัติงานการเกษตร ผู้ปฏบิัติงานการเกษตร ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๓ ทั่วไป ๔ ๔-๔-๐๒ ผู้ปฏบิัติงานสตัวบาล ผู้ปฏบิัติงานสตัวบาล ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๔ ทั่วไป ๔ ๔-๔-๐๓ ผู้ปฏบิัติงานประมง ผู้ปฏบิัติงานประมง ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๕ ทั่วไป ๕ ๔-๕-๐๑ ผู้ปฏบิัติงานวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏบิัติงานวิทยาศาสตร์ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๖ ทั่วไป ๖ ๔-๖-๐๑ ผู้ปฏบิัติงานอาชีวบ าบัด ผู้ปฏบิัติงานอาชีวบ าบัด ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๗ ทั่วไป ๖ ๔-๖-๐๒ ผู้ปฏบิัติงานทันตกรรม ผู้ปฏบิัติงานทันตกรรม ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๘ ทั่วไป ๖ ๔-๖-๐๓ ผู้ปฏบิัติงานเภสชักรรม ผู้ปฏบิัติงานเภสชักรรม ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๙ ทั่วไป ๖ ๔-๖-๐๔ ผู้ปฏบิัติงานพยาบาล ผู้ปฏบิัติงานพยาบาล ช านาญงาน-ปฏบิัติงาน

๗๐ ทั่วไป ๖ ๔-๖-๐๕ ผู้ปฏบิัติงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผู้ปฏบิัติงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๑ ทั่วไป ๖ ๔-๖-๐๖ ผู้ปฏบิัติงานโภชนาการ ผู้ปฏบิัติงานโภชนาการ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๒ ทั่วไป ๖ ๔-๖-๐๗ ผู้ปฏบิัติงานรังสเีทคนิค ผู้ปฏบิัติงานรังสเีทคนิค ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๓ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๑ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๔ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๒ ช่างภาพ ช่างภาพ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๕ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๓ ช่างพิมพ์ ช่างพิมพ์ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๖ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๔ ช่างศิลป์ ช่างศิลป์ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๗ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๕ ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๘ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๖ ช่างเคร่ืองยนต์ ช่างเคร่ืองยนต์ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๙ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๗ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๘๐ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๘ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๘๑ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๙ ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๘๒ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๑๐ ช่างกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๘๓ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๑๑ ช่างทันตกรรม ช่างทันตกรรม ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๘๔ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๑๒ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
อาคารสถานที่

เจ้าหน้าที่บริหงานงาน
อาคารสถานที่

ช านาญงานพิเศษ-ช านาญงาน

๘๕ ทั่วไป ๘ ๔-๘-๐๑ ผู้ปฏบิัติงานห้องสมุด ผู้ปฏบิัติงานห้องสมุด ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน
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๑ วิชาการ  -  ๑-๐๑ สอนและวิจัย ศาสตราจารย์  -

๒ วิชาการ  -  ๑-๐๒ สอนและวิจัย รองศาสตราจารย์  -

๓ วิชาการ  -  ๑-๐๓ สอนและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  -

๔ วิชาการ  -  ๑-๐๔ สอนและวิจัย อาจารย์  -
๕ ผู้บริหาร ๑ ๒-๑-๐๑ ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี -

 ผู้อ านวยการกอง
๖ วิชาชีพเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๑ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๗ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๑ กายภาพบ าบัด นักกายภาพบ าบัด เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๘ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๒ การทันตแพทย์ ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๙ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๓ การพยาบาล พยาบาล เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๑๐ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๔ การแพทย์ แพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๑๑ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๕ การสตัวแพทย์ สตัวแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๑๒ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๖ เทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๑๓ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๗ เภสชักรรม เภสชักร เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๑๔ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๘ รังสกีารแพทย์ นักรังสกีารแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๑๕ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๐๙ กิจกรรมบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๑๖ วิชาชีพเฉพาะ ๖ ๓-๖-๑๐ เวชศาสตร์การสื่อ

ความหมาย

นักเวชศาสตร์การสื่อ

ความหมาย

เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๑๗ วิชาชีพเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๑ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรเคร่ืองกล เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๑๘ วิชาชีพเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๒ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๑๙ วิชาชีพเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๓ วิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๒๐ วิชาชีพเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๔ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรโลหการ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๒๑ วิชาชีพเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๕ วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรการเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๒๒ วิชาชีพเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๖ วิศวกรรมเคมี วิศวกรเคมี เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๒๓ วิชาชีพเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๗ สถาปัตยกรรม สถาปนิก เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๒๔ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๒ วิชาการเวชสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๒๕ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๓ วิเคราะหน์โยบายและแผน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๒๖ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๔ นิติการ นิติกร เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๒๗ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๕ บริหารงานบุคคล บุคลากร เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๒๘ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๖ บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๒๙ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๗ วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

บัญชีแสดงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓
(จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง)
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ล าดับ ประเภท กลุ่มอาชีพ รหัส ช่ือสายงาน ช่ือต าแหน่งในสายงาน ระดับ

๓๐ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๘ วิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๓๑ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๐๙ วิเทศสมัพันธ์ นักวิเทศสมัพันธ์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๓๒ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ ๓-๑-๑๐ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ

๓๓ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๒ ๓-๒-๐๑ วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๓๔ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๒ ๓-๒-๐๒ ตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๓๕ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓ ๓-๓-๐๑ วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๓๖ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๓ ๓-๓-๐๒ การประชาสมัพันธ์ นักประชาสมัพันธ์ เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๓๗ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๔ ๓-๔-๐๑ วิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๓๘ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๔ ๓-๔-๐๒ วิชาการสตัวบาล นักวิชาการสตัวบาล เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๓๙ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๔ ๓-๔-๐๓ วิชาการประมง นักวิชาการประมง เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๔๐ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๕ ๓-๕-๐๑ วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๔๑ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๖ ๓-๖-๑๑ วิชาการโภชนาการ นักวิชาการโภชนาการ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๔๒ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๖ ๓-๖-๑๒ จิตวิทยา นักจิตวิทยา เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๔๓ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๖ ๓-๖-๑๓ วิชาการอาชีวบ าบัด นักวิชาการอาชีวบ าบัด เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๔๔ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๖ ๓-๖-๑๔ วิชาการวิทยาศาสตร์

การแพทย์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ

๔๕ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๖ ๓-๖-๑๕ สขุศึกษา นักสขุศึกษา เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ
๔๖ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๘ วิศวกรรม วิศวกร เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๔๗ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๗ ๓-๗-๐๙ วิชาการช่างศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ
๔๘ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๗ ๓-๗-๑๐ วิชาการช่างทันตกรรม นักวิชาการช่างทันตกรรม ช านาญการพิเศษ-ปฏบิัติการ
๔๙ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๑ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ
๕๐ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๒ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๕๑ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๓ แนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ

นักแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ

เชี่ยวชาญ-ปฏบิัติการ

๕๒ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๔ วิจัย นักวิจัย เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๕๓ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๔(๑) วิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย ช านาญการ-ปฏบิัติการ

๕๔ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๕ เอกสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๕๕ เชี่ยวชาญเฉพาะ ๘ ๓-๘-๐๖ สงัคมสงเคราะห์ นักสงัคมสงเคราะห์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏบิัติการ
๕๖ ทั่วไป ๑ ๔-๑-๐๑ ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๕๗ ทั่วไป ๓ ๔-๓-๐๑ ผู้ปฏบิัติงานโสตทัศนศกึษา ผู้ปฏบิัติงานโสตทัศนศึกษา ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๕๘ ทั่วไป ๔ ๔-๔-๐๑ ผู้ปฏบิัติงานการเกษตร ผู้ปฏบิัติงานการเกษตร ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๕๙ ทั่วไป ๔ ๔-๔-๐๒ ผู้ปฏบิัติงานสตัวบาล ผู้ปฏบิัติงานสตัวบาล ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๐ ทั่วไป ๔ ๔-๔-๐๓ ผู้ปฏบิัติงานประมง ผู้ปฏบิัติงานประมง ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน
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ล าดับ ประเภท กลุ่มอาชีพ รหัส ช่ือสายงาน ช่ือต าแหน่งในสายงาน ระดับ

๖๑ ทั่วไป ๕ ๔-๕-๐๑ ผู้ปฏบิัติงานวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏบิัติงานวิทยาศาสตร์ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๒ ทั่วไป ๖ ๔-๖-๐๑ ผู้ปฏบิัติงานอาชีวบ าบัด ผู้ปฏบิัติงานอาชีวบ าบัด ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๓ ทั่วไป ๖ ๔-๖-๐๒ ผู้ปฏบิัติงานทันตกรรม ผู้ปฏบิัติงานทันตกรรม ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๔ ทั่วไป ๖ ๔-๖-๐๓ ผู้ปฏบิัติงานเภสชักรรม ผู้ปฏบิัติงานเภสชักรรม ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๕ ทั่วไป ๖ ๔-๖-๐๔ ผู้ปฏบิัติงานพยาบาล ผู้ปฏบิัติงานพยาบาล ช านาญงาน-ปฏบิัติงาน

๖๖ ทั่วไป ๖ ๔-๖-๐๕ ผู้ปฏบิัติงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผู้ปฏบิัติงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๗ ทั่วไป ๖ ๔-๖-๐๖ ผู้ปฏบิัติงานโภชนาการ ผู้ปฏบิัติงานโภชนาการ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๘ ทั่วไป ๖ ๔-๖-๐๗ ผู้ปฏบิัติงานรังสเีทคนิค ผู้ปฏบิัติงานรังสเีทคนิค ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๖๙ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๑ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๐ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๒ ช่างภาพ ช่างภาพ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๑ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๓ ช่างพิมพ์ ช่างพิมพ์ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๒ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๔ ช่างศิลป์ ช่างศิลป์ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๓ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๕ ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๔ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๖ ช่างเคร่ืองยนต์ ช่างเคร่ืองยนต์ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๕ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๗ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๖ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๘ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๗ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๐๙ ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๘ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๑๐ ช่างกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๗๙ ทั่วไป ๗ ๔-๗-๑๑ ช่างทันตกรรม ช่างทันตกรรม ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

๘๐ ทั่วไป ๘ ๔-๘-๐๑ ผู้ปฏบิัติงานห้องสมุด ผู้ปฏบิัติงานห้องสมุด ช านาญงานพิเศษ-ปฏบิัติงาน

*หมายเหตุ  :: ไม่รวมต าแหน่งที่แตกต่างจากโครงสร้างต าแหน่งที่ ก.พ.อ.ก าหนด ซึ่ง ก.พ.อ.ให้คงไว้ชั่วคราว
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๑   รหสัประเภทต าแหน่ง
๑ หมายถึง ต าแหน่งวิชาการ
๒ หมายถึง ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร
๓ หมายถึง ต าแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
๔ หมายถึง ต าแหน่งประเภททั่วไป

๒     รหสักลุ่มอาชพี
๑ หมายถึง กลุ่มอาชพีบริหาร อ านวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูตและต่างประเทศ
๒ หมายถึง กลุ่มอาชพีการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
๓ หมายถึง กลุ่มอาชพีคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร
๔ หมายถึง กลุ่มอาชพีเกษตรกรรม
๕ หมายถึง กลุ่มอาชพีวิทยาศาสตร์
๖ หมายถึง กลุ่มอาชพีแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข
๗ หมายถึง กลุ่มอาชพีวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และชา่งเทคนิคต่าง ๆ
๘ หมายถึง กลุ่มอาชพีการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชมุชน

๐๓   รหสัต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง
๔     รหสัระดับต าแหน่งประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทผู้บรหิาร
๑ หมายถึง ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
๒ หมายถึง ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรอืเช่ียวชาญเฉพาะ
๑ หมายถึง ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
๒ หมายถึง ระดับเชี่ยวชาญ 
๓ หมายถึง ระดับช านาญการพิเศษ
๔ หมายถึง ระดับช านาญการ 
๕ หมายถึง ระดับปฏิบัติการ

ประเภททัว่ไป
๑ หมายถึง ระดับช านาญงานพิเศษ
๒ หมายถึง ระดับช านาญงาน
๓ หมายถึง ระดับปฏิบัติงาน

ค าอธิบาย  "รหัส"  ในบัญชีแสดงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับต าแหน่ง
ตัวอย่าง   [รหสั  ๑ - ๒ - ๐๓ ]

 [๑ (ประเภทต ำแหน่ง)  -๒ (กลุ่มอำชีพ)  -๐๓ (สำยงำน) ]



  

 

     
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ  
 
สายงาน    ช่วยสอน 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน        
การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษา  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการสอน           
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม  และค่านิยมที่ดีงาม  ให้ค าปรึกษา แนะน า ทางวิชาการแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการ       
แก่สังคม และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

                     ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่ง ดังนี้   คือ 
     ครู  ระดับปฏิบัติการ 
       
 
 

ก.พ.อ.ก าหนดให้มีต าแหน่งครู 
ระดับปฏิบัติการ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ก.พ.อ. ก าหนดสายงานช่วยสอน ต าแหน่งครู ระดับปฏิบัติการ เพื่อรองรับข้าราชการที่เดิม

ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

๓-๘-๐๗ 



 
ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน   ช่วยสอน 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน ครู 
 
ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติการ  
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การศึกษา อบรม ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
นักศึกษา การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานที่จัดการเรียน        
การสอน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

  ๑.    ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียน        
การสอนมีประสิทธิภาพ 
  (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา            
ให้ค าปรึกษา แนะน า ทางวิชาการแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๓) ปฏิบัติงานวิชาการของหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  ช่วยปฏิบัติงานวิจัย  
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  (๔) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.   ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

๓-๘-๐๗-๕ 



 ๒ 

 
๓.   ด้านการประสานงาน 

(๑)   ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(๒)   ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

๔.  ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า เบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ   เพื่อให้บุคลากร               
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ        
ที่เป็นประโยชน์   
         
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาการที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                  
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 

ก.พ.อ.ก าหนดให้มีต าแหน่งครู 
ระดับปฏิบัติการ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



  
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
สายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ 
และงานสารบรรณ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการและงานสารบรรณใน
หน่วยงานธุรการทั่วไป หน่วยงานธุรการที่เกี่ยวกับงานเทคนิค หรืองานวิชาการ เช่น การควบคุมระบบ
การรับ-ส่งหนังสือ ลงทะเบียน แยกประเภท จัดเก็บ และค้นหาเอกสาร  การร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเร่ือง 
ประมวลรายงาน สรุปความเห็น ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของ
หน่วยงาน การตรวจสอบหรือการเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ  
ควบคุมดูแลและรักษาซ่อมแซมสถานที่และยานพาหนะ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่ง   ดังนี้ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ระดับช านาญงาน  
 
 
 

ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 
ระดับช านาญงาน  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

๔-๑-๐๒ 



  
 
ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 

 
ระดับต าแหน่ง ช านาญงาน 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์ด้านการ
บริหารงานธุรการ เพื่อการก ากับ ควบคุม  ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผลงานด้านการบริหารงานธุรการ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย    

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.   ด้านการปฏิบัติการ  

  (๑) ศึกษา ค้นคว้า ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไขปัญหาการบริหารงานธุรการ                    
งานสารบรรณ และงานบริการทั่วไป เพื่อให้ระบบงานบริหารงานธุรการมีประสิทธิภาพ 
  (๒) ศึกษา วิเคราะห ์รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติ เพื่อประกอบการวางแผน           
ประเมินผลงาน พัฒนางาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร   
   (๓)  ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุม และงานบริการต่างๆ  และ         
อาจได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เฉพาะหรือเร่ืองลับเฉพาะด้วยตนเอง เพื่อให้การด าเนินงานเร่ืองต่างๆ 
ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   (๔) ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารงานธุรการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น                    
ให้ค าปรึกษา  แนะน า ในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ า
ส าหรับการฝึกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ถูกต้อง  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๔-๑-๐๒-๒ 



 ๒ 
 
 ๒. ด้านการก ากับดูแล  

(๑)  ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
  (๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน               
บริหารงานธุรการในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 

 ๓. ด้านการบริการ  

   (๑)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริหารงานธุรการในความ
รับผิดชอบให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญด้านการบริหารงานธุรการ 
         (๒)  ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

       
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งอยู่เดิม  ดังต่อไปนี้  
๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๖  ระดับ ๖   
๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๕  ระดับ ๕   

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                  
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
                                                               
 
                                                            ก.พ.อ.ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 

ระดับช านาญงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



  
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
สายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณ  และการบัญชีทั่วไป  เช่น                 
การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน การลงบัญชี การท ารายงาน การบัญชี การรวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดต้ังงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี การท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ                     
ด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน 
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับช านาญงานพิเศษ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับช านาญงาน  
 
 
 

                                                        ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี  
                                               ระดับช านาญงานถึงระดับช านาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

๔-๒-๐๑ 



  
 
ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 

 
ระดับต าแหน่ง ช านาญงาน 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์ด้านการ
บริหารงานการเงินและบัญชี เพื่อการก ากับ ควบคุม  ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผลงานด้านการบริหารงานการเงินและบัญชี และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย    

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.   ด้านการปฏิบัติการ  

  (๑) ศึกษา ค้นคว้า ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไขปัญหาการบริหารงานการเงินและบัญชี 
และควบคุมเอกสารทางการเงินและบัญชี เพื่อให้ระบบงานบริหารงานการเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพ 
  (๒) ศึกษา วิเคราะห ์รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติ เพื่อประกอบการวางแผน           
ประเมินผลงาน พัฒนางาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  เพื่อให้งานด้านการบริหารการเงิน
และบัญชี  มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 
  (๓) ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น         
ให้ค าปรึกษา  แนะน าในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ า
ส าหรับการฝึกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ถูกต้อง  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

๔-๒-๐๑-๒ 



 ๒ 
 
 
 ๒. ด้านการก ากับดูแล  

          (๑)  ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 (๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน               
บริหารงานการเงินและบัญชีในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 

 ๓. ด้านการบริการ  

  (๑)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริหารงานการเงินและบัญชี           
ในความรับผิดชอบให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญด้านการบริหารงาน
การเงินและบัญชี 
         (๒)  ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

       
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งอยู่เดิม  ดังต่อไปนี้  
๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๖  ระดับ ๖   
๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๕  ระดับ ๕   

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                  
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
                                                               
 
                                                             ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี  

                                                               ระดับช านาญงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



  
 
ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
 

ชื่อสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 
 

ระดับ ช านาญงานพิเศษ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา           
ระดับปริญญา โดยต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์สูงมาก           
ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง เพื่อการก ากับ ควบคุม  ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลงานด้านการบริหารงานการเงินและบัญชี โดยใช้หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่
และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัตซิึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย    

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑.  ด้านการปฏิบัติการ   

  (๑) ศึกษา  ค้นคว้า ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไขปัญหาการบริหารงานการเงินและบัญชี 
และควบคุมเอกสารทางการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความช านาญ เพื่อให้ระบบงานบริหารงานการเงินและ
บัญชมีีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (๒)  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติ เพื่อประกอบการวางแผน  
ประเมินผลงาน พัฒนางาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  เพื่อให้งานด้านการบริหารงาน
การเงินและบัญชี มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 
  (๓)  ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม     
จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ถูกต้อง เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

๔-๒-๐๑-๑ 



 

 

๒ 

 

 
 
 ๒. ด้านการก ากับดูแล  

   (๑)   ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  
เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด         
  (๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานบริหารงานการเงิน   
และบัญชีในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
 ๓. ด้านการบริการ  
  (๑)  ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารงานการเงินและ
บัญช ี ตอบปัญหา และฝึกอบรม เกี่ยวกับงานบริหารงานการเงินและบัญชีที่มีความยากมากเป็นพิเศษ 
ให้แก่หน่วยงาน  หรือผู้รับบริการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความช านาญงานด้านการ
บริหารงานการเงินและบัญชี 
   (๒)  ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
เพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน  
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งอยู่เดิม  ดังต่อไปนี้  
๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๘  ระดับ ๘ 
๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗  ระดับ ๗ 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                  
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 
 

ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี  
ระดับช านาญงานพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



  
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
สายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานพัสดุ            
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา  เช่น  การจัดหา  จัดซื้อ                    
การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การท าบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญ 
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุสัญญาและ                
การเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง รวมทั้งตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   

 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ   ระดับช านาญงานพิเศษ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ   ระดับช านาญงาน 
 
 

ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 
ระดับช านาญงานถึงระดับช านาญงานพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

๔-๒-๐๒ 



  
 
 
ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ  
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ  

 
ระดับต าแหน่ง ช านาญงาน 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา  โดยต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์ด้านการ
บริหารงานพัสดุ  เพื่อการก ากับ ควบคุม  ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผลงานด้านการบริหารงานพัสดุ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.   ด้านการปฏิบัติการ  

   (๑) ศึกษา ค้นคว้า ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุ  ตรวจร่าง
สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ควบคุมทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ  ท ารายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้ระบบงานพัสดุ       
มีประสิทธิภาพ 
  (๒) ศึกษา วิเคราะห ์รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติ เพื่อประกอบการวางแผน           
ประเมินผลงาน พัฒนางาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้งานด้านการบริหารงานพัสดุ                  
มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 
  (๓)  ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น                    
ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ า
ส าหรับการฝึกอบรม  และวิธีใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ถูกต้อง  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

๔-๒-๐๒-๒ 



 ๒ 
 
 
 ๒. ด้านการก ากับดูแล  
  (๑)  ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 (๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน               
บริหารงานพัสดใุนหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ด้านการบริการ  

  (๑)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุในความรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญด้านการบริหารงานพัสดุ 
  (๒)  ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

          
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงอยู่เดิม  ดังต่อไปนี้  
๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๖  ระดับ ๖  
๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๕  ระดับ ๕ 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                  
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
                                                               
                                                                                 ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 
                                                                                  ระดับช านาญงาน เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



 
 
ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ  
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ  

 
ระดับต าแหน่ง ช านาญงานพิเศษ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา           
ระดับปริญญา โดยต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์สูงมาก           
ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง เพื่อการก ากับ ควบคุม  ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลงานด้านการบริหารงานพัสดุ โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ 
เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และ   
งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัตซิึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.   ด้านการปฏิบัติการ  

  (๑) ศึกษา  ค้นคว้า ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุ และควบคุม
ตรวจสอบทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ท ารายงานเกี่ยวกับพัสดุ ที่ต้องใช้ความช านาญ เพื่อให้ระบบงานพัสดุ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (๒) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติ   เพื่อประกอบการวางแผน 
ประเมินผลงาน  พัฒนางาน  และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้งานด้านการบริหารงานพัสดุ                    
มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 
  (๓)  ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานพัสดุ แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา   
เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ า
ส าหรับการฝึกอบรม  และวิธีใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ถูกต้อง  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  
 
 

๔-๒-๐๒-๑ 



 ๒ 
 
 

 ๒. ด้านการก ากับดูแล  

  (๑)   ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  
เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด         
  (๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน บริหารงานพัสดุ                    
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ด้านการบริการ  

 (๑)  ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารงานพัสดุ              
ตอบปัญหาและฝึกอบรม เกี่ยวกับงานพัสดทุี่มีความยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความช านาญงานด้านการบริหารงานพัสดุ 
  (๒)  ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
เพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน  
          
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงอยู่เดิม  ดังต่อไปนี้  
 ๑.   เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๘  ระดับ ๘  
 ๒.  เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๗  ระดับ ๗ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                  
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
                                                               
 

ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 
ระดับช านาญงานพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
ต าแหน่งประเภท  ทั่วไป 
 
สายงาน    เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
บริหารงานอาคารสถานที่  ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิกี่ยวกับการควบคุมการท างานทางด้านช่างต่างๆ        
ในงานบริหารงานอาคารสถานที่ รวมทั้งตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ติดตาม
ศึกษาความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานบริหารงานอาคารสถานที่  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่  ระดับช านาญงานพิเศษ 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่  ระดับช านาญงาน 
 
 
 
                                                     ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่  

ระดับช านาญงานถึงระดับช านาญงานพิเศษ เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

  
 

๔-๗-๑๒ 



  
ต าแหน่งประเภท  ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน   บริหารงานอาคารสถานที่ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ 
 
ระดับต าแหน่ง  ช านาญงาน 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงาน
อาคารสถานที่  เพื่อการก ากับ ควบคุม  ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผลงานด้านการบริหารงานอาคารสถานที่ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย    

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไขปัญหาการบริหารงานอาคาร
สถานที่ รวมทั้งระบบสนับสนุน เพื่อให้ระบบงานบริหารงานอาคารสถานที่มีประสิทธิภาพ 
  (๒) ศึกษา วิเคราะห์การจัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน
ระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในงานบริหารงานอาคารสถานที่ เพื่อประกอบการวางแผนบ ารุงรักษา  
  (๓) ออกแบบ และก าหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดหาระบบเครือข่าย เทคโนโลยี 
นวัตกรรม รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ ในงานบริหารงานอาคารสถานที่ ร่วมกับทีมงาน เพื่อให้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่จัดหามีมาตรฐานเหมาะสมและมีความพร้อมในการใช้งาน 
  (๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงาน
บริหารงานอาคารสถานที่แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานอาคารสถานที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานได้ 
 
 
 
 
 

๔-๗-๑๒-๒ 



 ๒ 

 ๒. ด้านการก ากับดูแล  

 (๑)  ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  (๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน               
บริหารงานอาคารสถานที่ในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
 ๓. ด้านการบริการ  

   (๑)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริหารงานอาคารสถานที่               
ในความรับผิดชอบให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญด้านการบริหารงาน
อาคารสถานที่ 
  (๒)  ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ  เพื่ออ านวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

          
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงอยู่เดิม  ดังต่อไปนี้  
๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๖  ระดับ ๖  
๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๕  ระดับ ๕ 
๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ ๖  ระดับ ๖ 
๔. เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ ๕  ระดับ ๕  

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 
ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ 

ระดับช านาญงาน  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



 
ต าแหน่งประเภท  ทั่วไป 
 
ชื่อสายงาน   เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ 
 
ระดับต าแหน่ง  ช านาญงานพิเศษ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา           
ระดับปริญญา โดยต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์สูงมาก           
ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง เพื่อการก ากับ ควบคุม  ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลงานด้านการบริหารงานอาคารสถานที่ โดยใช้หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางาน            
ในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยาก              
และมีขอบเขตกว้างขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย    

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไขปัญหาการบริหารงานอาคาร
สถานที่ รวมทั้งระบบสนับสนุน เพื่อให้ระบบงานบริหารงานอาคารสถานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (๒) ศึกษา วิเคราะห์การจัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน
ระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในงานบริหารงานอาคารสถานที่ เพื่อประกอบการวางแผนบ ารุงรักษา  
  (๓) ออกแบบ และก าหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดหาระบบเครือข่าย เทคโนโลยี 
นวัตกรรม รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ ในงานบริหารงานอาคารสถานที่ ร่วมกับทีมงาน เพื่อให้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่จัดหามีมาตรฐานเหมาะสมและมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๔) สอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา ให้ค าปรึกษาแนะน า และฝึกอบรม         
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานอาคารสถานที่ สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานและ
การแก้ไขปัญหาได้ 
 

๔-๗-๑๒-๑ 



 ๒ 

 
 ๒. ด้านการก ากับดูแล  

  (๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  
เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด         
  (๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานบริหารงานอาคาร
สถานที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
 ๓. ด้านการบริการ  

  (๑) ให้ค าแนะน า   สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารงานอาคารสถานที่         
ตอบปัญหา และฝึกอบรม เกี่ยวกับงานบริหารงานอาคารสถานที่ที่มีความยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่
หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความช านาญงานด้านการบริหารงาน
อาคารสถานที่     
  (๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
เพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน  
          
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงอยู่เดิม  ดังต่อไปนี้  
๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๘  ระดับ ๘  
๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๗  ระดับ ๗ 
๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ ๘  ระดับ ๘  
๔. เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ ๗  ระดับ ๗ 
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  (>)   �� �1���7ก-� %���1� ����0
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����2�J��ก�0+*���/�����  
  (F) ���%��/ $/��!*"������  " �������������� ��)�*�� �2��&!���5�5" ���������                
�����+ ��0!��$�ก� *�%&���:����#���� 
 
�()����� *+����������������	 

 >. ���2'������
���1������1�%��/���ก������������  ��"���������ก�� �,�   
 F. ���"1����1�%��/�����J!��������	�
��� ��"���1���	ก�����;- ��%& �5�/� *�ก�/� A �N  

��)*�1�%��/�����J!*)������&�ก�ก'G�%&���)�*�5+!�� ก.�.*. ก1���"   �,� 
  A.   ����������" ����������������)*���*)��!���ก����+ *�97��������ก���� �!�� 

���������"�*�%&�&�ก-'����!�����������%& �5�/� *�ก�/� > �N 
 

�����-����������. ��ก/� �,�����.�����0��
1���������������	 

������ ��������$ !�ก-� %&����$��!��01���:�1������1�%��/��� ��:�5����!��                
J�$����*2"�;7ก-�ก1���" 
 
 
 

                                      ก.�.*. ก1���"�� ���1�%��/���ก������������ 
                                    ��"����������	 ��)�*���!�� F> ก������ FOOA 
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๔-๑-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 

สายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

           สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานชวยและสนบัสนุนงานบริหารตางๆ ซ่ึงมีลักษณะงาน        
ท่ีปฏิบัติเกีย่วกบังานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ 
งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ  งานเวชสถิติ  หรืองานบริการท่ัวไป                      
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
                                                                           ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 



๔-๑-๐๑-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรู ความสามารถปฏิบัติงานเกีย่วกับงานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร งานธุรการ        
งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ               
งานเวชสถิติ หรืองานบริการท่ัวไป ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ 
ภายใตการกํากับ  ตรวจสอบ  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุง                  
การปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้  

๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑) ปฏิบัติงานชวยและสนับสนนุงานบริหารตางๆ  เชน งานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับ              
เคร่ืองคอมพิวเตอร งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี             
งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการท่ัวไปธุรการ เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ  ดําเนินไปได
โดยสะดวก 

 (๒)  ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกนัหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบร่ืน 

 (๓) ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 



 ๒ 
 
๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานบริหารงานท่ัวไป 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                 
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 
ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 
 



๔-๑-๐๑-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา วเิคราะห   
หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  หรือแกไขปญหาในงานหลัก        
ท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวธีิการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑)  ปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกีย่วกับงานชวยและสนับสนุนงาน
บริหารตางๆ เชน งานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร งานธุรการ  งานสารบรรณ                          
งานประชาสัมพันธ  งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ  งานเวชสถิติ                  
งานบริการท่ัวไป  เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนินไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
                   (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ          
มากยิ่งข้ึน จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
                       (๓)  ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงาน
โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ   
 
 
 
 



 ๒ 
 

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน      
ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับการปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไปใน               
ความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
    ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
บริหาร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
บริหาร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓    
 และ 
  ๓.   ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
                      

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 
ระดับชํานาญงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๑-๐๑-๑ 
 
ประเภทตําแหนง  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา วเิคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัย โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพือ่การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพฒันางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหาใน
งานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

       (๑)  วางแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานในความรับผิดชอบ  เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 (๒)  มอบหมายงาน  กํากับดูแล  และตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพื่อใหการทํางาน                 
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 (๓)  จัดทําและเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคนหา และนําไปใช
ประโยชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (๔)  ควบคุมการจัดซ้ือจัดหา การเบิกจาย  เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงานและสนับสนุน   
การปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี 

 (๕)  อํานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทํารายงาน   
การประชุม เพือ่ใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 

 
 



๒ 
 

 (๖)  พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ เพื่อใหระบบงานมีความสะดวก         
และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 (๗) ประสานงานกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพื่อขอความชวยเหลือ           
หรือความรวมมือในงานอันเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
๒. ดานการกํากับดูแล  

 (๑)  สงเสริม  กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานบริหารงานท่ัวไป            
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
๓.  ดานการบริการ 

 (๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานบริหารงานท่ัวไป ตอบปญหา
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานบริหารงานท่ัวไปท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานบริหารงานท่ัวไป 
                      (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                 
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 

ระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๓-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

               สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงาน         
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการใชโสตทัศนูปกรณตางๆ ในการสอน ประชุม ฝกอบรม และจัดนิทรรศการผลการ
ปฏิบัติงาน โครงการและแผนงานของหนวยงานตางๆ  ตลอดจนการจดัหา จดัทํา เกบ็รักษา และซอมแซม
โสตทัศนูปกรณ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

  ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน 

 
 
 
                                                                ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
                                            ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๓-๐๑-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                     
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานโสตทัศนศึกษา ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ        
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
  

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑)  ชวยนกัวิชาการโสตทัศนศึกษาดําเนนิการงานทางดานโสตทัศนศึกษา โดยออกแบบ
และคํานวณตวัเลข  ควบคุมการจัดหา จัดทําภาพประกอบ ทําแผนภูมิ โปสเตอร แผนท่ี กราฟตาง ๆ  
ควบคุม การบันทึกเสียง บันทึกภาพยนตรและภาพนิ่ง ควบคุมการอัด ลาง ขยายภาพยนตรและภาพนิ่ง 
รวมท้ังการจัดทําแผนภาพนิง่ แปล และจัดทําบทบรรยายประกอบภาพยนตร ควบคุมการแปลความหมาย
สถิติขอมูลตางๆ  และการเสนอสถิติขอมูลเหลานั้นตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา  เพื่อใชในการสอน 
ประชุม ฝกอบรม สัมมนา   

(๒)  ใชและควบคุมการใชโสตทัศนูปกรณประเภทตางๆ  เชน เคร่ืองฉายภาพยนตร   
เคร่ืองฉายภาพนิ่ง   เคร่ืองบันทึกเสียง  เคร่ืองเลนแผนเสียง  เพื่อประกอบการสอน การบรรยาย            
การประชุม ฝกอบรม  สัมมนา  การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน โครงการและแผนงานของหนวยงาน
ตาง ๆ        

(๓)   จัดเก็บ ซอมแซม บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ  เพื่อใหพรอมใชงาน 
 
 

 
 



 
 
 
 

๒ 

 ๒.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดาน                     
โสตทัศนศึกษา 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
                                                        ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๓-๐๑-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยัโดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพือ่การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑)  ชวยนกัวิชาการโสตทัศนศึกษาดําเนนิการงานทางดานโสตทัศนศึกษา จดัทําแผนภาพ 
แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร แผนท่ี และตารางแสดงสถิติขอมูลตางๆ เพื่อใชในการสอน ประชุม ฝกอบรม 
สัมมนา  และการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการตางๆ    

(๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน  แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกบัสถานการณ  

(๓)  ใชและควบคุมการใชเคร่ืองโสตทัศนูปกรณประเภทตางๆ  เชน เคร่ืองฉายภาพยนตร 
เคร่ืองฉายภาพนิ่ง เคร่ืองเสียงตางๆ  เพื่อประกอบการประชุม ฝกอบรม สัมมนา  

(๔)  ควบคุมดูแลการจัดเก็บ ซอมแซม บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ  เพื่อใหพรอมใชงาน 
(๕)  ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน นําเสนอตอผูบังคับบัญชา  

เพื่อนําไปใชเสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป 
(๖)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                   

ในงานโสตทัศนศึกษา 



 
 
 

๒ 

 ๒.  ดานการกํากับดูแล 

         (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
           (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน            
โสตทัศนศึกษาในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓.  ดานการบริการ 

                      (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานโสตทัศนศึกษาในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานโสตทัศนศึกษา 
                      (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน  และ 
  ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
โสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัตงิาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
โสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัตงิาน ขอ ๓   
 และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
                                                           
 
                                                                  ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

                                                      ระดับชํานาญงาน เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๓-๐๑-๑ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน                       ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ         
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑.   ดานการปฏิบัติการ 

                         (๑)  ชวยนักวชิาการโสตทัศนศึกษาหรือนกัวิจยัในการวจิัยเพื่อสรางความรูใหมหรือ
แนวทางวิธีการใหมในงานดานโสตทัศนศึกษา ใหบริการวิชาการทางดานโสตทัศนศึกษา 
                        (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ                 
มากยิ่งข้ึน ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห                      
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม 
 (๓)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                 
ในงานโสตทัศนศึกษา 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

   (๑)  สงเสริม  กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        



 
 
 

๒ 

  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา                 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานโสตทัศนศึกษา ตอบปญหา          
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานโสตทัศนศึกษา 

(๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป   และ          
 ๓.    ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
                                                          ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๔-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

             สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตร ซ่ึงมีลักษณะงาน          
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการชวยปฏิบัติงานดานตางๆ เกี่ยวกับการเกษตร เชน การเพาะปลูก การใชปุย             
การปรับปรุงดิน การปองกันและกําจดัศัตรูพืช การสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตร ตลอดจนชวย
นักวิชาการเกษตร ในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะหและวิจยัเกีย่วกบัวิชาการเกษตร    
เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานการเกษตร ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานการเกษตร   ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานการเกษตร   ระดับปฏิบัติงาน 
 
 

                                                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร  
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๔-๐๑-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานดานการเกษตร ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือท่ีมีอยู
อยางกวางๆ ภายใตการกํากบั ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 
๑.   ดานการปฏิบตัิการ 

                         (๑)  สงเสริมการเกษตร ปองกัน และกําจดัศัตรูพืช เพื่อสงเสริม สนับสนุน การเกษตรให
มีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักวิชาการเกษตร 
                         (๒)  ชวยนกัวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา ทดลอง ปฏิบัติงานทางดาน
การเกษตร เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย 
การเก็บรักษา ชวยศึกษาทดลอง หาวิธีปองกันกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช  เพื่อพัฒนางานวิชาการเกษตร 
                         (๓)  รวบรวมรายละเอียดสถิติขอมูลและดําเนนิการตางๆ เพื่อการวิเคราะหวจิัยทาง
การเกษตรในแปลงทดลองและหองปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมและจัดทําแปลง
ทดลอง ติดตามผลการเปล่ียนแปลงและความเจริญเติบโตของพืช   

 
๒.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานการเกษตร 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 



 ๒ 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 
                                                                 ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๔-๐๑-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 

 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง             
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบตัิการ 

                         (๑)  สงเสริมการเกษตร ปองกันและกําจดัศัตรูพืช กักพันธุพืช ใชวัตถุมีพิษและปุยเคมี              
ใหเปนไปตามกฎหมาย และระบบนิเวศวิทยา พัฒนาสังคมการเกษตร เพื่อใหการปฏิบัติงานการเกษตร         
มีประสิทธิภาพ 
                         (๒)  ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วเิคราะห คนควา ทดลองปฏิบัติงานทางดาน
การเกษตร เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การเก็บรักษาพชืพันธุและผลผลิต
ทางการเกษตร การปรับปรุงวิธีการผลิตและการใชปุย การเก็บรักษา ชวยศึกษาทดลองหาวิธีปองกนั      
กําจัดโรค แมลง และศัตรูพชื  เพื่อพัฒนางานวิชาการเกษตร 
                         (๓)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏบัิติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  
 
 
 



 
 

๒ 
 
 

                         (๔)  ดูแลบํารุงรักษาใชเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือและอุปกรณทางการเกษตร เพื่อใหพรอม
ใชงานอยูเสมอ 
            (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                
ในงานการเกษตร 
 
  

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

           (๑)   สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
             (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
การเกษตรในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานการเกษตรในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานการเกษตร 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
   ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
การเกษตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
การเกษตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓   
 และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานการเกษตร หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ         
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
 
 



 
 

๓ 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
                                                               
 
                                                                               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 

                                                                        ระดับชํานาญงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๔-๐๑-๑ 
 
ตําแหนงประเภท      ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน     ผูปฏิบัติงานการเกษตร  
 
ระดับ         ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

 ๑.  ดานการปฏิบตัิการ  

                        (๑)  ชวยนกัวิชาการเกษตรหรือนกัวิจยัในการปฏิบัติงานวิจยัเพื่อสรางความรูใหม                
หรือแนวทางวธีิการใหมในงานทางดานการเกษตรเกีย่วกบัการปรับปรุงบํารุงพันธุเพื่อเพ่ิมคุณภาพ              
การขยายพันธุเพื่อเพ่ิมผลผลิต การดูแลแปลงวิจัยตางๆ  การคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ ในกระบวนการ           
การผลิต การเก็บเกีย่ว การเก็บรักษา การพัฒนาหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาพนัธุพืช  

          (๒)  ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แกไขปญหาในงาน โดยการใชเทคโนโลยี 
ใหเหมาะสมกบัสถานการณ   

          (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
   (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน   
งานการเกษตร 

 
 



 

 

๒ 

 

 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)   สงเสริม  กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดบัรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานการเกษตรในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร ตอบปญหาและ
ฝกอบรมเกี่ยวกับงานการเกษตรท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการเพื่อถายทอด
ความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานการเกษตร 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานการเกษตร หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
                                                                             ก.พ.อ. กาํหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัตงิานการเกษตร 

                                                                   ระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๔-๐๒ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  การคัดเลือกสัตว  การตอนสัตว  การผสมพันธุสัตว  การฝกหดัสัตวเพื่อรีดทําเช้ือ 
การผสมอาหารสัตว  การปลูกพืชอาหารสัตว  การถนอมอาหารสัตว  ชวยปฏิบัติงานดานการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตวและวตัถุดิบ ตลอดจนชวยนกัวิชาการสัตวบาลในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
และวจิัยเกี่ยวกับงานสัตวบาล เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
  
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล   ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล   ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล   ระดับปฏิบัติงาน 
 
 

                                                                        ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
   ระดับปฏิบัตงิานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๔-๐๒-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรู  ความสามารถปฏิบัติงานดานสัตวบาล  ตามคําส่ัง  หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ                       
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบตัิการ 

                        (๑)  ชวยนกัวิชาการสัตวบาลรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆ 
ทางดานสัตวบาล เพื่อนํามาใชในการศึกษา วิเคราะห วิจยั 
                        (๒)  ชวยปฏิบัติงานควบคุมการเล้ียงสัตว การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลโรงเรือน
สําหรับสัตว การปลูกพืชอาหารสัตว จัดทําและการบํารุงรักษาทุงหญาอาหารสัตว การถนอมอาหารสัตว 
จัดฝูงสัตวเขาใชทุงหญาอาหารสัตว ถนอมอาหารสัตวดวยการทําหญาหมักและหญาแหง  เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสัตวบาลเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
                        (๓)  ศึกษาประวัตพิันธุสัตวเพื่อประโยชนในการคัดเลือกพนัธุ ผสมพันธุและตอนสัตว 
สงวนพันธุสัตว ทําทะเบียนสัตว การฝกหดัสัตวเพื่อรีดเก็บน้ําเช้ือ เก็บตัวอยางอาหารสัตว และวตัถุดิบ
อาหารสัตวเพือ่วเิคราะห 
                        (๔)  การสงเสริมและใหคําแนะนําเกีย่วกับการเล้ียงสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว การเก็บ
ตัวอยางอาหารสัตวและวตัถุดิบอาหารสัตว เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงานสัตวบาล  

  

 

 



 ๒ 
 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานการสัตวบาล 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 
    ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 

                                                  ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๔-๐๒-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 

ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบตัิการ 
 (๑)  ชวยนักวชิาการสัตวบาลรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆ 
ทางดานสัตวบาล ปฏิบัติงานควบคุมการเล้ียงสัตว การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืช
อาหารสัตวและการถนอมอาหารสัตว  เพื่อใหการปฏิบัติงานสัตวบาลมปีระสิทธิภาพ 
                        (๒)  ศึกษาประวัตพิันธุสัตวเพื่อประโยชนในการคัดเลือกพันธุ ผสมพันธุและตอนสัตว           
เก็บตัวอยางอาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตวเพื่อวเิคราะหตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 
                        (๓)  ชวยนกัวชิาการสัตวบาลในการศึกษา วิเคราะห คนควา ทดลองปฏิบัติงานทาง        
ดานสัตวบาล เพื่อพัฒนางานวิชาการสัตวบาล หรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานสัตวบาลใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
                        (๔)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ                
มากยิ่งข้ึน จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อกําหนดมาตรฐาน               
ในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  
           (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                
ในงานสัตวบาล 
 



 ๒  
 

 

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

                        (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการงานสัตวบาล 
ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

                   (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานสัตวบาลในความรับผิดชอบ  
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานสัตวบาล 
            (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
สัตวบาล ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
สัตวบาล ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๓   
 และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
         
                                                 ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 

                                                                   ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๔-๐๒-๑ 
 
ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานสัตวบาล  
 
ระดับ      ชํานาญงานพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ  

                        (๑)  ชวยนกัวิชาการสัตวบาลหรือนักวิจยัในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือ
แนวทางวิธีการใหมในงานทางดานสัตวบาล  
                        (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ                 
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะหเพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการ          
ใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกบัสถานการณ 
                        (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
   (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานสัตวบาล 

 

 

 
 



๒ 
 

๒. ดานการกํากับดูแล  

    (๑)  สงเสริม  กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานสัตวบาลในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานสัตวบาล ตอบปญหาและ
ฝกอบรม เกี่ยวกับงานสัตวบาลที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอด
ความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานสัตวบาล 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานสัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

                                                                         ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
                                                           ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
   

 



๔-๔-๐๓ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานประมง 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

                สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานประมง  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประมงดานตางๆ เชน การจัดเก็บตัวอยางเพือ่นํามาใชในการศึกษาวเิคราะห  ชวยงาน
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา เตรียม จดัหาและเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และอุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหวิจยั
ทางการประมง ชวยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัการประมง  ชวยนกัวิชาการประมงในการศึกษา  คนควา 
ทดลอง วิเคราะหและวจิัยเกีย่วกับการประมง เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานประมง   ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานประมง   ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานประมง   ระดับปฏิบัติงาน 
 
 

                                                                       ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๔-๐๓-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานประมง 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานประมง 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                     
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานงานประมงตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ          
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ    
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
  
 ๑.   ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑)  ชวยนกัวิชาการประมงรวบรวมรายละเอียด สถิติ ขอมูล และดําเนนิงานตางๆ 
ทางดานประมงในสถานท่ีทดลองและในหองปฏิบัติการ  ติดตามผลและจดบันทกึเกีย่วกับการ
เปล่ียนแปลงและความเจริญเติบโตของสัตวน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมง จัดทํารายงานผลการ
วิเคราะหการทดลอง จัดเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหวิจยัทางการประมง 
รวมท้ังจัดเก็บตัวอยางเพ่ือนาํมาใชในการศึกษา วเิคราะห วิจยั 
  (๒)  ชวยจดัเตรียมและดําเนินงานสงเสริมเผยแพรความรูเกีย่วกับการประมง และควบคุม
การปฏิบัติงานศึกษาคนควาทดลองทางการประมง  เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ประมง 
  
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดานการประมง 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 



 
 

๒ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 
                                                        ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๔-๐๓-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานประมง 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานประมง 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
  
 ๑.   ดานการปฏิบตัิการ 

                        (๑)   ศึกษา วิเคราะห คนควา ทดลองทางการประมง  รวบรวมขอมูล บันทึก สรุปผล          
และจัดทํารายงานผลการวิเคราะห การทดลอง  เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
                        (๒)  ควบคุมการปฏิบัติงานการประมงในการเตรียม จดัหา เก็บรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช
และอุปกรณในการวิเคราะห วิจยัทางการประมง  เพ่ือใหมีการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
           (๓)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                
ในงานประมง 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

           (๑)   สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
             (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานประมง
ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 



 ๒ 
 

 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานประมงในความรับผิดชอบ     
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานประมง 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
ประมง ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
ประมง ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานประมง หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
   
 
                                                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 

                                                                         ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 

 



๔-๔-๐๓-๑ 
 
ตําแหนงประเภท    ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานประมง 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   ผูปฏิบัติงานประมง  
 
ระดับ       ชํานาญงานพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ              
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ  

                        (๑)  ชวยนกัวิชาการประมงหรือนักวจิัยในการวิจัยเพื่อสรางความรูใหมหรือแนวทาง
วิธีการใหมในงานดานการประมง   
                        (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆในการเพ่ือปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ              
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะหเพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงาน            
โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
                        (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
    (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานประมง 

 
 
 

 



๒ 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

 (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        

  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานประมงในหนวยงาน          
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
๓. ดานการบริการ 

       (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนนุ และถายทอดเทคโนโลยดีานประมง ตอบปญหาและฝกอบรม 
เกี่ยวกับงานประมงท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ  ใหแกหนวยงาน  หรือผูรับบริการ  เพื่อถายทอดความรู  
ความเขาใจและความชํานาญงานดานประมง 

     (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

  
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานประมง ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานประมง หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
                                                                               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํแหนงผูปฏิบัติงานประมง 

                                                                   ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 
 



๔-๕-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

          สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ  ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตรตางๆ  ซ่ึงมีลักษณะงาน        
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการชวยนักวทิยาศาสตร ปฏิบัติงานดานตางๆ เชน ชวยวิเคราะห ทดสอบ รวบรวมขอมูล 
และจัดทํารายงานผลการวิเคราะห เตรียม จดัหา และเก็บรักษาวตัถุตัวอยาง เคมีภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใช           
และอุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหวิจยัทางวทิยาศาสตรเปนตน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน 

 
 
 
                                                                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๕-๐๑-๓ 
 
ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน     ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร   
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร   
 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรู ความสามารถปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ       
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ 
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบตัิการ  

(๑)  จัดเตรียม ดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ เคมีภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี รวมท้ังจดัทําทะเบียน การเบิกจายวัสด ุและเคมีภณัฑ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

(๒)  ชวยปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วจิัยเบ้ืองตน และชวยรวบรวมขอมูล 
เพื่อใหนักวิทยาศาสตรหรือตําแหนงอ่ืนท่ีเกีย่วของสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว 

 

 ๒. ดานการบริการ    

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการ                 
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงาน            
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 



 ๒ 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
                             ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 

 
 

  

 



๔-๕-๐๑-๒ 
 
ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร  
  
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                 
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบตัิการ  

(๑) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือชวยนักวิทยาศาสตรหรือตําแหนงอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีตองใชความรูและประสบการณ 
เพื่อใหนักวิทยาศาสตรหรือตําแหนงอ่ืนท่ีเกีย่วของสามารถทํางานไดสะดวกและรวดเร็ว 

(๒) รวบรวมขอมูล ประมวลผลและจัดทํารายงานผล เพื่อใหสามารถนําเสนอไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว  

(๓) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ การดําเนินงานทางวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลย ีเพื่อใหไดขอมูล วิธีดําเนนิการ และเทคโนโลยี 

(๔) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อชวยให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
           (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ             
ในงานวิทยาศาสตร 
 



 ๒ 
 
 

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน         
ดานวิทยาศาสตรในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี               
ในความรับผิดชอบ ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
   ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  

 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน
วิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน 
วิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
                และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 
       ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 

                                                                ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๕-๐๑-๑ 
 
ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร  
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ          
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ       
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบตัิการ  

(๑) ทําการวิเคราะห ทดสอบ  สอบเทียบ  วิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีตองอาศัยประสบการณ 
ความรูเฉพาะทาง  เพื่อนําผลการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยไปใชประโยชน 

(๒) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อใหไดขอมูล วิธีดําเนินการ และเทคโนโลยี 

(๓) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อชวยให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ          
ในงานดานวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 



 ๒ 
 
 

๒. ดานการกํากับดูแล  

           (๑)  สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

           (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร            
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
๓. ดานการบริการ 

       (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตร ตอบปญหา               
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานวทิยาศาสตรท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ      
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานวิทยาศาสตร 
           (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูใน                         
ความรับผิดชอบ เพือ่ความรวมมือและแลกเปล่ียนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

                                                                ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
                                                ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๖-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

          สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัด ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสอน ฝกหัด และฟนฟูอาชีพใหแกผูปวยโรคจิต โรคประสาท ยาเสพติด บุคคลปญญาออน          
และผูปวยท่ีมีบุคลิกภาพแปรปรวนหรือพกิาร ตามท่ีผูปวยแตละคนถนัด เพื่อใหผูปวยสามารถปรับตัวเอง 
ใหเขากับสังคมและอยูในสังคมได และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
                                                                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด  

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๖-๐๑-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา               
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานอาชีวบําบัด ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ              
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ           
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

(๑)  ปฏิบัติงานอาชีวบําบัดเบ้ืองตน เพื่อใหผูปวยไดรับการบริการท่ีถูกตองเหมาะสม  
(๒)  ควบคุม เฝาระวัง รายงานผลการใหบริการงานอาชีวบําบัดของผูปวยท่ีไมยุงยาก 

ซับซอน เพื่อดําเนินการบําบัด ฟนฟูผูปวย   
(๓)  จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน เพื่ออํานวย 

ความสะดวกและพรอมใหบริการผูปวยได  
(๔)  จัดส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสภาพจิตใจและ 

ความสะดวก ปลอดภัยของผูปวย 
 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)   ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดานอาชีวบําบัด 
  (๒)   ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 



๒ 
 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
                                                                 ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๖-๐๑-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑)  ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด งานฝกอาชีพที่ไมยุงยากซับซอน ใชการตัดสินใจในการดแูล 
ผูปวยเปนคร้ังคราว เพื่อใหผูปวยไดรับการบริการท่ีถูกตองเหมาะสม  

(๒)  ประยุกตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน เพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  
(๓)  ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน เพื่ออํานวย 

ความสะดวกและพรอมใหบริการผูปวยได  
(๔)  จัดส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสภาพจิตใจและ 

ความสะดวก ปลอดภัยของผูปวย 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

           (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
             (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน             
อาชีวบําบัดในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  



 ๒ 
 
 

 ๓. ดานการบริการ 

         (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัดในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานอาชีวบําบัด 
         (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานอาชีวบําบัด ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  

 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน
อาชีวบําบัด ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน
อาชีวบําบัด ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
                 และ 
    ๓.   ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
                                                                        ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 

                                                              ระดบัชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๖-๐๑-๑ 
 
ประเภทตําแหนง  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ              
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                     
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

                       (๑)  ชวยนกัวชิาการอาชีวบําบัดในการปฏิบัติงานวิจยัเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทาง
วิธีการใหมในงานดานอาชีวบําบัด  

         (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกบัสถานการณ 

         (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
  (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน
อาชีวบําบัด 

  

 

 

 



๒ 
 

 ๒.  ดานการกํากับดูแล 

  (๑)  สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานอาชีวบําบัด                     
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานอาชีวบําบัด ตอบปญหา               
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานอาชีวบําบัดท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ      
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานอาชีวบําบัด 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานอาชีวบําบัด ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

                                                                        ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด                                       
.                                               ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 



๔-๖-๐๒ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานทันตกรรม ซ่ึงมีลักษณะงาน         
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการใหบริการทางทันตกรรมข้ันมูลฐานแกผูปวยทางโรคฟน ปฏิบัติการทางเทคนิค                 
ทันตกรรมอยางงาย  แนะนําการบํารุงรักษาสุขภาพของปาก และฟนตามท่ีทันตแพทยมอบหมาย                
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานทันตกรรม  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานทันตกรรม  ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานทันตกรรม  ระดับปฏิบัติงาน 

 
 
 
                                                                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม  

                                                 ระดับปฏิบัตงิานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๖-๐๒-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                    
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานทันตกรรม ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑)  ใหบริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อใหผูรับบริการ และประชาชนมีสุขภาพ
ชองปากท่ีด ี 

(๒)  จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมือ วัสด ุอุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
และเปนไปตามมาตรฐาน  

(๓)  เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ีระดบัสูงข้ึนไป 
 
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดานทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 ๒ 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                  ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
                                                                           ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 



๔-๖-๐๒-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วเิคราะห 
สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

        (๑)  ใหบริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ประยุกตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน ตัดสินใจ
แกไขปญหา เพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

        (๒)  ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดแูล บํารุงรักษา เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ เพือ่ใหอยู        
ในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐาน 

        (๓)  ศึกษา คนควา วเิคราะห วิจยั จัดทํารายงานขอมูลทางดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
เพื่อใหเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป นําไปใชประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานไดอยาง
เหมาะสม 
                  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                
ในงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
 
 
 
 



 ๒ 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
 
 ๓. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข             
ในความรับผิดชอบ ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญทางทันตกรรม             
ทันตสาธารณสุข    
  (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัตงิาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
ทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
ทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓   
 และ 
    ๓.  ปฏิบัติงานทันตกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
                                                       ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 

                                                                                   ระดบัชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๖-๐๒-๑ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

           (๑)  ชวยทันตแพทย หรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจยัเพ่ือสรางความรูใหม หรือแนวทาง
วิธีการใหมในงานทางดานทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข 
    (๒)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา และผูรับการอบรมในโครงการ
ฝกอบรมทางดานทันตกรรม เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)  สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
   (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานทันตกรรม                  
ทันตสาธารณสุข ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
 



 ๒ 
  
 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
ตอบปญหา และฝกอบรม เกี่ยวกับงานทันตกรรมท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือ
ผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
           (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพ่ือความรวมมือและแลกเปล่ียนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานทันตกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
                                                                           ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม 

                                                                ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๖-๐๓ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานเภสัชกรรม  ซ่ึงมีลักษณะงาน                
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการชวยผสมและปรุงยาและเวชภณัฑท่ัวไปท่ีไมมีปญหาและอันตราย  ชวยจัดหา จดัซ้ือ 
บรรจุใสภาชนะ เก็บรักษา เบิกจาย และจําหนายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทย ภายใตการควบคุมของ           
เภสัชกร  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม  ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม  ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
                                                                         ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๖-๐๓-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือท่ีมี  
อยูอยางกวางๆ ภายใตการกาํกับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑)  ใหบริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภคข้ันพื้นฐาน       
แกผูรับบริการภายใตการควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน  
 (๒)  ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไป        
ตามมาตรฐาน  
 (๓)  บันทึก จัดเก็บ รวบรวมขอมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครอง 
ผูบริโภค เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน 

 
 ๒.   ดานการบริการ 

(๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดานเภสัชกรรม 

(๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

 



 ๒ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๖-๐๓-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑.   ดานการปฏิบัติการ 

  (๑)  ใหบริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค แกผูรับบริการ 
ภายใตการควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน  
 (๒)  ประยกุตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน เพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  
 (๓)   ควบคุม ดแูล บํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและ 
เปนไปตามมาตรฐาน  
 (๔)  ตรวจสอบ ควบคุมการบันทึก จัดเก็บขอมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข      
การคุมครองผูบริโภค เพื่อนาํมาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน 
  (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน
เภสัชกรรม 
 
 ๒.   ดานการกํากับดูแล 

  (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 



 ๒ 
 

 (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน           
เภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล       
  
 ๓.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข          
ในความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานเภสัชกรรม 
เภสัชสาธารณสุข           
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน และ 
๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖  ป  

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน 
เภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน
เภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
  และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๖-๐๓-๑ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ           
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑) ชวยเภสัชกร หรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจยัเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทาง
วิธีการใหมในงานดานเภสัชกรรม 
 (๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะหเพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
 (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
 (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานเภสัชกรรม 

 
 
 
 
 



 ๒ 
 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

   (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานเภสัชกรรม                      
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานเภสัชกรรม ตอบปญหาและ
ฝกอบรม เกี่ยวกับงานเภสัชกรรมท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ                        
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานเภสัชกรรม 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
                                                                             ก.พ.อ. กาํหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัตงิานเภสัชกรรม 

                     ระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๖-๐๔ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานพยาบาล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

          สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานพยาบาลซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการหรือใหบริการการพยาบาลข้ันมูลฐาน หรือการพยาบาลเทคนิคอยางงายแกผูปวย
ทางรางกายหรือจิตใจ ผูไดรับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ ผูมีครรภ ทารก คนปญญาออน คนชราในโรงพยาบาล 
หรือสถาบัน การรักษาและบําบัด หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยและการปองกันโรคแกผูปวย 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

  ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ผูปฏิบัติงานพยาบาล ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานพยาบาล ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
                                                                            ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงาน เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๖-๐๔-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานพยาบาล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานพยาบาล 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                  
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานพยาบาล ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ          
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ 

  (๑)  ปฏิบัติการพยาบาลเบ้ืองตนท่ีไมยุงยากซับซอน  เพื่อใหผูปวยไดรับการดแูลท่ีถูกตอง  
  (๒)  เฝาระวัง รายงานอาการเปล่ียนแปลงของผูปวยท่ีไมยุงยากซับซอน  เพื่อดําเนินการ
พยาบาลเบ้ืองตนและแจงใหพยาบาลวิชาชีพทราบ   
  (๓)  จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเคร่ืองมือในการตรวจรักษาพยาบาล เพ่ือใหเคร่ืองมือ 
พรอมใชใหบริการผูปวยไดตลอดเวลา  
  (๔)  จัดส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุขสบาย 
ของผูรับบริการ  
  
 ๒.  ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการ                 
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานพยาบาล 
    (๒)    ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 



 ๒ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

             ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 
                                                                         ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๖-๐๔-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานพยาบาล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานพยาบาล 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง            
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑)  ปฏิบัติการพยาบาลเบ้ืองตนท่ีไมยุงยากซับซอน ท่ีตองใชการตัดสินใจในการดูแล
ผูปวยเปนคร้ังคราว  เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีถูกตอง  
  (๒)  เฝาระวังอาการเปล่ียนแปลง  และชวยเหลือเบ้ืองตนแกผูปวย  เพื่อบรรเทาอาการ               
และรายงานใหพยาบาลวิชาชีพทราบ   
  (๓) กําหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุมท่ีรับผิดชอบ  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน             
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๔)  จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเคร่ืองมือเฉพาะ ในการตรวจรักษาพยาบาล                  
เพื่อใหเคร่ืองมือพรอมใชใหบริการผูปวยไดตลอดเวลา 
  (๕)  จัดส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุขสบาย             
ของผูใชบริการ  
  (๖) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                  
ในงานพยาบาล 
 



 ๒ 
 

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

  (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานพยาบาล
ในหนวยงาน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานพยาบาลในความรับผิดชอบ 
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญทางดานงานพยาบาล 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานพยาบาล ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
พยาบาล ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
พยาบาล ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๓       
 และ 
  ๓.   ปฏิบัติงานพยาบาล หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
                    ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 

                                                                                  ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๖-๐๕ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย                        
ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ น้ํายา อาหารเล้ียงเช้ือเล้ียงเซลล                   
การเพาะเล้ียงเชื้อ การเก็บวัตถุตัวอยาง การชันสูตรหาจุลินทรีย หาชนิดและความไวของเช้ือโรค            
หาสารตางๆ  ดูแลความสะอาดเรียบรอยของหองปฏิบัติการ ตลอดจนจัดหา ซอมแซม บํารุงรักษา
เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๖-๐๕-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                  
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ  
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

            (๑)  ปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตรการแพทย                       
เพื่อนําไปประกอบการวนิิจฉัยและรักษา การแกปญหาสาธารณสุขและภัยสุขภาพ การคุมครองผูบริโภค 
และส่ิงแวดลอม  

         (๒)  สนับสนุนงานตรวจวเิคราะห วิจัยทางหองปฏิบัติการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงาน และใชประโยชนทางวิทยาศาสตรการแพทย 

         (๓) ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม
มาตรฐาน  

       (๔) รวมรวมขอมูล จัดทํารายงาน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาใน
หนวยงาน   

 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 
๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดาน
วิทยาศาสตรการแพทย 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
                                                                     ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๖-๐๕-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง             
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 
   (๑)  ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห วนิิจฉัยทางหองปฏิบัติการท่ีตองใชเทคนิคพิเศษ 
เคร่ืองมือพิเศษ ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหท่ีอยูในความรับผิดชอบ และแกไขปญหาอุปสรรค
เบ้ืองตนในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปประกอบการวนิิจฉัยและรักษา การแกปญหาสาธารณสุขและ              
ภัยสุขภาพ การคุมครองผูบริโภค ส่ิงแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพ  

         (๒)  ประยุกตการปฏิบัติงาน วธีิการทํางาน การประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาการทํางานให 
มีประสิทธิภาพ  

         (๓)  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย ตรวจสอบ รายงานผล หรือปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรอ่ืน 
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณปจจุบัน  

         (๔)  กําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ วัสด ุอุปกรณทางวทิยาศาสตรการแพทย เพื่อใหมี 
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

         (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ               
ในงานวิทยาศาสตรการแพทย 
 



 ๒ 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

           (๑)   สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
             (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน           
ดานวิทยาศาสตรการแพทยในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ           
และประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานวิทยาศาสตรการแพทยใน              
ความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญทางวทิยาศาสตรการแพทย 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานวิทยาศาสตรการแพทย ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน 
วิทยาศาสตรการแพทย ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
วิทยาศาสตรการแพทย ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๓   
 และ 

  ๓.  ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ี                  
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
                                        ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 

                                                           ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๖-๐๕-๑ 
 
ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 

ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ         
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบตัิการ  
           (๑)  ชวยนกัวิทยาศาสตรการแพทยหรือนกัวิจยัในการวจิัยเพื่อสรางความรูใหมหรือ

แนวทางวิธีการใหมในงานดานวิทยาศาสตรการแพทย 
(๒) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร

การแพทย เพือ่ใหไดขอมูล วิธีดําเนนิการ และเทคโนโลย ี
(๓) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อชวยให

การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
    (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ           
ในงานดานวิทยาศาสตรการแพทย 

 
 
 
 
 



 ๒ 
 

๒. ดานการกํากับดูแล  

  (๑)  สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทย           
ตอบปญหา และฝกอบรม เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทยท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน 
หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานวิทยาศาสตรการแพทย 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานวิทยาศาสตรการแพทย ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัตมิาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                                ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
                                                               ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๖-๐๖ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

                สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสงเสริมและปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน สงเสริมประชาชนใหรูจักบริโภคอาหาร         
ท่ีมีประโยชนตอรางกาย ดูแลการประกอบอาหารภายในโรงอาหาร ใหความรูดานโภชนาการแกประชาชน 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีประกอบดวย 
  ผูปฏิบัติงานโภชนาการ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ผูปฏิบัติงานโภชนาการ ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน  
    
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 



๔-๖-๐๖-๓ 
 
ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน     ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานโภชนาการ  
 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานดานโภชนาการ ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ 
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑) ใหบริการอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบําบัด เพื่อใหผูรับบริการไดรับพลังงาน 
สารอาหารครบถวนและปลอดภัย 
  (๒)  จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
และเปนไปตามมาตรฐาน 
        (๓)  เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป 

 ๒. ดานการบริการ    

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานโภชนาการ 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 ๒ 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 
 
 



๔-๖-๐๖-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง            
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

                      (๑)  เผยแพรวิธีการถนอมอาหารและประกอบอาหาร วางแผนดานโภชนาการ เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุข  
                      (๒)  ชวยศกึษาวิเคราะหปญหาโภชนาการ คนควาทดลองตํารับอาหารใหมตามหลัก
โภชนาการ ศึกษา คนควา  และใหคําแนะนําเบ้ืองตนในการประกอบอาหารตํารับใหม เพื่อใหถูกตอง                    
ตามหลักวิชาการและสอดคลองกับภาวะการครองชีพของผูบริโภค  
  (๓)  ควบคุม  ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ  เพื่อใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐาน 
  (๔)  ศึกษา  คนควา  วิเคราะห   จดัทํารายงานขอมูลทางดานโภชนาการ  โภชนาบําบัด  
เพื่อใหเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไปนําไปใชประกอบการวางแผน  และการพัฒนาคุณภาพงานไดอยาง
เหมาะสม 
  (๕) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ            
ในงานโภชนาการ 
 



 ๒ 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
โภชนาการในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานโภชนาการในความรับผิดชอบ           
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานโภชนาการ 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
โภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
โภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
               และ 
  ๓.   ปฏิบัติงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

   ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๖-๐๖-๑ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ          
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ         
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑)  ใหบริการอาหารตามหลักโภชนาการ  โภชนาบําบัดท่ีซับซอน ตัดสินใจแกไขปญหา
แกผูรับบริการท่ีตองดูแลเปนพิเศษ  เพื่อใหผูรับบริการมีสุขภาพดี และไดรับการดแูลอยางถูกตอง
เหมาะสม  ประยุกตการปฏิบัติงาน  วิธีการทํางาน  จัดทําคูมือ  เพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  (๒)  ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจยั  จัดทํารายงานขอมูลทางดานโภชนาการ  โภชนาบําบัด  
เพื่อนําไปใชในการวางแผนปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพ 
  (๓)  ชวยนกัวิชาการโภชนาการหรือนักวิจยัในการปฏิบัติงานวจิัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือ
แนวทางวิธีการใหมในงานดานโภชนาการ 
  (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา และผูเขารับการอบรมดานโภชนาการ  
ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา หนวยงาน และผูรับบริการ  เพื่อถายทอดความรูความ
เขาใจในงานโภชนาการ 
 
 



  

 

 

๒ 
 

 ๒.  ดานการกํากับดูแล 

  (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานโภชนาการในหนวยงาน       
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนาํ สนับสนนุ และถายทอดเทคโนโลยดีานโภชนาการ   ตอบปญหาและ
ฝกอบรม เกี่ยวกับงานโภชนาการท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ                   
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานโภชนาการ 
              (๒)   ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๖-๐๗ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

              สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิค ซ่ึงมีลักษณะงาน          
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอกซ ลางฟลม 
ตรวจสอบคุณภาพ ของภาพบันทึกทางรังสีเพื่อใหแพทยใชในการวินจิฉัยโรค จัดเตรียมและดูแลเก็บ
รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณในการถายภาพทางรังสี ฟลมรังสีเอกซ ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณอ่ืนๆ              
ท่ีใชในการปองกันอันตรายจากรังสี ทํารายงานการปฏิบัตงิาน สถิติผลงาน และปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
                                                                    ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 
 
 



๔-๖-๐๗-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค   
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค   
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานดานรังสีเทคนิค ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ         
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

        (๑)  จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ และเคร่ืองใชในการถายและบันทึกภาพดวยรังสี            
จัดทาผูปวย ปรับขนาดของลําแสงท่ีจะใชกบัผูปวย ถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวย      
ดวยเคร่ืองรังสีเอกซท่ีใชในการถายและบันทึกภาพ ท้ังในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีท่ีตองใชเทคนิค       
หรือกรรมวิธีพิเศษท่ียุงยาก  ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสี  เพื่อประกอบการวินจิฉัย           
รักษาของแพทย 
  (๒)  ดูแล  บํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ  เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม
มาตรฐาน 
  (๓)  บันทึก  จัดเกบ็  รวบรวมขอมูล ผลการตรวจ  ภาพถายรังสีการสรางภาพ 
ทางการแพทยของผูใชบริการ  เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง  นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน  
 
  ๒.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานรังสีเทคนิค  
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 



 ๒ 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 
                                                                            ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๖-๐๗-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

                       (๑)  ควบคุมการปฏิบัติงาน จัดเตรียมเคร่ืองมือ เคร่ืองใช อุปกรณและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส
ทางดานรังสีวนิิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียร หรือรังสีฟสิกส  การจัดทาผูปวย การถายและ
บันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอ็กซท้ังในกรณปีกติธรรมดาและในกรณีท่ีตองใช
เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษท่ียุงยาก โดยการใหผูปวยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเขาไป                
ในรางกายกอนถายและบันทึกภาพ  ควบคุมการใหปริมาณรังสีแกผูปวยตามขนาดท่ีแพทยตองการดวย
วิธีการทางรังสีฟสิกส การใชสารกัมมันตภาพรังสีและเคร่ืองอิเล็กทรอนกิสทางเวชศาสตรนวิเคลียรกบัผูปวย  
ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสี  ฉายรังสีเพื่อบําบัดรักษาผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม 
ดวยเคร่ืองโคบอลต ๖๐ และเคร่ืองมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ   เพื่อประกอบการวนิิจฉัยของแพทย 
  (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ี  เพื่อพัฒนาการทํางาน      
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน    
  (๓)  ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและ
เปนไปตามมาตรฐาน 
  (๔)  จัดเก็บขอมูล ผลการตรวจ  ภาพถายรังสี  การสรางภาพทางการแพทยของผูรับบริการ  
เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง   



 ๒ 
 

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

  (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  (๒)  วางระบบ ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน 
รังสีเทคนิคในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 ๓. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับการปฏิบัติงานรังสีเทคนิค                   
ในความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานรังสีเทคนิค  
  (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
รังสีเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
รังสีเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
               และ 
   ๓.   ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

                  ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 
                                                                                   ระดบัชํานาญงาน เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๖-๐๗-๑ 
 
ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 

ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ         
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบตัิการ  

 (๑) ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แกไขปญหาในการปฏิบัติงานรังสีเทคนิค เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 (๒) ชวยนกัรังสีการแพทยหรือนกัวิจยัในปฏิบัติงานวิจยั เก็บรวบรวมขอมูลสถิติ         
ศึกษา วเิคราะห เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานดานรังสีเทคนิค  

 (๓) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนํา แกเจาหนาท่ี
ระดับรองลงมา  และผูรับบริการ  เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงานดานรังสีเทคนิค 

 
๒. ดานการกํากับดูแล  

           (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานรังสีเทคนิคในหนวยงาน      
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 ๒ 
 

๓. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา สนับสนนุ และถายทอดเทคโนโลยดีานรังสีเทคนิค  ตอบปญหาและ
ฝกอบรมเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิคท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ                 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานรังสีเทคนิค 
  (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานรังสีเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานดานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

 
   ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 

ระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 

 



๔-๗-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
สายงาน    ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

          สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร ตรวจสอบ แกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน 
ติดตามศึกษาความกาวหนาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน              
ท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  ระดับชํานาญงาน 
  ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
                                                                       ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๗-๐๑-๓ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                   
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานเคร่ืองคอมพิวเตอร  ตามคําส่ัง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติ               
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) ควบคุม ดูแล ติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซม ตรวจสอบการทํางาน แกไขปญหาการ 
ใชงานของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  ระบบเครือขายส่ือสาร รวมท้ังระบบ        
สนับสนุนตางๆ เพื่อใหระบบงานตางๆ สามารถใชงานไดอยางตอเนือ่งและมีประสิทธิภาพ  
  (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย 
จัดเก็บ สํารอง กูคืนขอมูล เพื่อสนับสนุนการใชประโยชนขอมูล และปองกันการสูญหายของขอมูล 
  (๓) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผน 
บํารุงรักษา 
 

 ๒. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

(๒)   ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 



๒ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดงัตอไปนี ้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
                        ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๗-๐๑-๒ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วเิคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง          
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) วางแผนและควบคุมการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณการทํางาน 
เพื่อใหเปนไปตามความสามารถของเคร่ืองและระบบคําส่ังท่ีวางไว  
  (๒) ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห เสนอแนวคิดใหมเกีย่วกับวิธีการปฏิบัติงาน 
ในหองเคร่ืองคอมพิวเตอร เก็บรักษาขอมูลท่ีใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ประมาณเวลาการปฏิบัติงาน    
จัดลําดับความสําคัญและลักษณะของงานเขาเคร่ืองคอมพิวเตอรตามความเหมาะสม  เพื่อการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
  (๓) ติดตามประมวลผล ศึกษา คนควาเกีย่วกับความกาวหนาเพื่อวางแผนควบคุม                
เคร่ืองคอมพิวเตอรใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 ๒ 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

 (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน                
ชางเคร่ืองคอมพิวเตอรในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร                 
ในความรับผิดชอบ ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
    ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
   กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ือง
คอมพิวเตอรระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
      กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ือง
คอมพิวเตอรระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
                 และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ี                  
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัตมิาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
                                                                                   ระดบัชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๑-๑ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ               
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วเิคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                     
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) วางแผน ศึกษา วิเคราะห วจิัย เพื่อพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน  
  (๒)  พัฒนา ควบคุม ดูแล ติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซม ตรวจสอบการทํางาน แกไขปญหา 
การใชงานของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ระบบเครือขายส่ือสาร รวมท้ังระบบ 
สนับสนุนตางๆ เพื่อใหระบบงานตางๆ สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
  (๓)  ควบคุมการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดแูล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สํารอง       
กูคืนขอมูล เพือ่สนับสนุนการใชประโยชนขอมูล และปองกันการสูญหายของขอมูล  
  (๔) รวมออกแบบ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจดัหาระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร
และอุปกรณ ตอพวง ระบบเครือขายส่ือสาร รวมท้ังระบบสนับสนุนตางๆ  เพื่อใหเคร่ืองมือและอุปกรณ  
ท่ีจัดหามีมาตรฐานเหมาะสมกับการใชงาน  
  (๕) กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหตรงกับความตองการของหนวยงาน           
และงบประมาณท่ีไดรับในแตละป 

 
 



๒ 
 

๒.  ดานการกํากับดูแล 

 (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        

 (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร          
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
  ๓. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนาํ สนับสนนุ และถายทอดเทคโนโลยดีานชางเคร่ืองคอมพวิเตอร                
ตอบปญหาและฝกอบรมเกีย่วกับงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน 
หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
  (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ี                   
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

                                                                                   ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
                                                                                ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๗-๐๒ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท    ท่ัวไป 
 
สายงาน       ชางภาพ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป   

           สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานชางภาพ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบั    
การเตรียม การถายทํา จัดหา และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการถายภาพ  และเผยแพรภาพวิจิตร 
รวมท้ังภาพสี ภาพขาวดํา ภาพยนตรขาวและสารคดี เขียนบท ถายภาพยนตร ลางฟลม และลางอัด            
ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียงประกอบ
ภาพยนตรและภาพสไลด พมิพฟลมภาพยนตร จัดหมวดหมู  เก็บรักษาภาพและฟลม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

  ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนง ดังนี ้
 ชางภาพ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ชางภาพ ระดับชํานาญงาน 
 ชางภาพ ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
                                                                          ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางภาพ 

    ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๒-๓ 

 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 

ชื่อสายงาน   ชางภาพ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางภาพ 
 

ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน  

 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา               
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางภาพ  ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ       
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากบั ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 5๑. ดานการปฏิบัติการ  

                       (๑)  ถายภาพท้ังภาพสีและขาวดํา ถายภาพวจิิตรท้ังภาพสีและภาพขาวดํา ถายทําภาพยนตร
และภาพนิ่ง ไมโครฟลม ลางฟลม ถายภาพตางๆ เพื่อใชประกอบการวเิคราะห  วิจัย หรือแสดงผลงานทาง
วิชาการ ถายภาพเพื่อทําแบบพิมพตาง ๆ  

         (๒)  ชวยเขียนบทถายทําภาพยนตร ถายภาพยนตรขาวและสารคดีตางๆ เพื่อใชเผยแพร 
         (๓)  ลางฟลม และลางอัดขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ 

บันทึกเสียง ตดัตอและเทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด พมิพฟลมภาพยนตร เพื่อใชเผยแพร
และประกอบการดําเนนิกิจกรรมตางๆ   

         (๔)  จัดหมวดหมูและเก็บรักษาภาพและฟลม ดูแลรักษาการจดัเกบ็ภาพและฟลม จัดเก็บ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณการถายภาพ เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ  
                       (๕)  คํานวณรายการและประมาณการข้ันตนในการใชวสัดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน  
เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา 

 
 
 
 



 ๒ 
 
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางภาพ 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางภาพ 
                                                        ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

  
 



๔-๗-๐๒-๒ 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางภาพ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางภาพ 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห  สังเคราะห  หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                      
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 6๑. ดานการปฏิบตัิการ 

                       (๑)   ถายภาพวิจิตรท้ังภาพสีและภาพขาวดํา ซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูงมาก 
ถายภาพตางๆ เพื่อใชประกอบการวิเคราะห วิจยั หรือแสดงผลงานทางวิชาการท่ีมีความยุงยากมาก
ถายภาพเพื่อทําแบบพิมพตางๆ   

          (๒)  เขียนบทถายทําภาพยนตรท่ีมีปญหายุงยาก ถายทําภาพยนตรขาวสารคดี เพื่อเผยแพร 
แกประชาชน หรือเผยแพรระหวางประเทศ  

           (๓)   ลางฟลมและลางอัด ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ 
บันทึกเสียง ตดัตอและเทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด เพื่อใชเผยแพร หรือประกอบการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ   

 (๔)   พิจารณากําหนดและประมาณการในการใชวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน       
เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา 

 (๕)   ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ เพ่ือการกําหนดมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา
ในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  หรือปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน จดัทําคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  



 
 

๒ 

           (๖)   ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                   
ในงานชางภาพ 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ชางภาพในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางภาพในความรับผิดชอบ           
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางภาพ 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ ระดับปฏิบัติงาน  และ 
    ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
    ๓.  ปฏิบัติงานชางภาพ หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางภาพ 

                                                                                   ระดบัชํานาญงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๒-๑ 
 
ประเภทตําแหนง  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางภาพ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางภาพ 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ          
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคดิ วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

          (๑)   ศึกษา คนควา ทดลอง เพ่ือสรางแนวทางวิธีการใหมในงานชางภาพซ่ึงตองใช
เทคนิคและความชํานาญสูง  

         (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ        
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 

         (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
                       (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน
ชางภาพ 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

   (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        



๒ 
 

  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางภาพในหนวยงาน       
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)   ใหคําแนะนํา สนบัสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางภาพ  ตอบปญหาและฝกอบรม 
เกี่ยวกับงานชางภาพท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรู
ความเขาใจและความชํานาญงานดานชางภาพ 
              (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป   และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางภาพ  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

  ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางภาพ 
  ระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๗-๐๓ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน   ชางพิมพ  
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานชางพิมพ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบั          
การพิมพแผนที่ แบบฟอรม และเอกสารตาง ๆ ซ่ึงตองใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการพิมพระบบตางๆ        
เชน การพิมพดวยระบบออฟเซต เปนตน  การออกแบบตนฉบับแมพมิพ การจัดทําแมพิมพเกี่ยวกบั       
แบบพิมพ ซ่ึงตองใชเทคนิคและกรรมวิธีตางๆ  ปฏิบัติงานการพิมพและควบคุมการใชเคร่ืองพิมพ 
คํานวณรายการและประมาณราคา  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ชางพิมพ  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ชางพิมพ  ระดับชํานาญงาน 
  ชางพิมพ  ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
                                                                               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํแหนงชางพิมพ 

    ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๗-๐๓-๓ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางพิมพ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางพิมพ 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                    
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางพิมพ ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ        
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ   

  (๑) นําแมพิมพมาประกอบแทนพิมพ ปรับตําแหนงแมพิมพใหถูกตอง พิมพแผนท่ี 
แบบฟอรมและเอกสารตางๆ ถายรูปทางการพิมพ ลางฟลม แตงและประกอบเนกาตีฟ ผสมหมึกพิมพ        
พิมพภาพเสนหรือภาพสกรีน พิมพภาพสีเดียวหรือภาพสอดสี เย็บเลมทําปก กําหนดขนาด จัดวางรูป
ตัวหนงัสือและตัวอักษรของแมพิมพ รางแบบ ออกแบบแมพิมพ จําลองแผนท่ี กําหนดขนาด จดัวาง
รูปเลมและหนากระดาษ ทําแมพิมพชนิดขาวดํา หรือชนิดสอดสี ใชแทนพิมพ เพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
  (๒)  คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินการเก่ียวกับงานพิมพ  และคัดเลือก
กระดาษท่ีใชในการดําเนนิงาน  เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา 
                        (๓) บํารุงรักษาแมพิมพ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการพมิพ  ตรวจรับ
และควบคุมการใช การเก็บรักษาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ   รวมท้ังแกไขขอขัดของตางๆ ในระหวาง
การพิมพ  เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
 
 
 
 



๒ 
 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางพิมพ 
        (๒) ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางพิมพ 
                                                        ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 
 



๔-๗-๐๓-๒ 

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางพิมพ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางพิมพ 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพือ่การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง             
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) ตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการพิมพ จัดทําแมพิมพชนิดขาวดําหรือชนิด
สอดสี จัดวางรูปเลมและหนากระดาษ ถายรูปเพื่อทําแมพมิพออฟเซตดวยกลองถายภาพทางการพิมพ 
คํานวณมาตราสวนยอขยายในการถายทําแมพิมพออฟเซต  วางรูปแบบพิมพตางๆ ซ่ึงตองใชความรู 
ประสบการณ และความละเอียดรอบคอบ และควบคุมการปฏิบัติงานทําแมพิมพ พิมพแบบพิมพตางๆ  
ท้ังระบบออฟเซต และระบบเลตเตอรเพรสพิมพสอดสี  เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ    
  (๒)  คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินการเก่ียวกับงานพิมพ  เพื่อความ
เหมาะสม และประหยัด คุมคา   ควบคุมและตรวจสอบการใช การเกบ็รักษาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณท่ี
เกี่ยวของกับการพิมพท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ  
  (๓)  ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ เพื่อการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา  
โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ หรือปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ          
ในงานชางพิมพ 



๒ 
 

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

(๑)  สงเสริม กาํกับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
             (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางพมิพ
ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางพิมพในความรับผิดชอบให 
แกผูรับบริการ หนวยงาน เพือ่ถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางพิมพ 
  (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานชางพิมพ หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางพิมพ 

                                                                    ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๓-๑ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางพิมพ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางพิมพ 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑)  ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวธีิการใหมในงานชางพิมพ ซ่ึงตองใช
เทคนิคและความชํานาญสูง  
  (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี 
ใหเหมาะสมกบัสถานการณ 
  (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
  (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน          
งานชางพิมพ 

 
 
 
 



 ๒ 
 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)  สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด   
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางพิมพในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางพิมพ ตอบปญหาและ
ฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางพิมพท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอด
ความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางพิมพ 
               (๒)   ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางพิมพ หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
 

                                                                                        ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางพิมพ 
                                                                   ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๗-๐๔ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน   ชางศิลป  
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานชางศิลป  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการ
เขียนภาพ เขียนตัวอักษร เขียนแผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ ชวยจัดฉาก      
ท่ีใชในการแสดง ชวยตกแตงอาคารสถานท่ีตางๆ ตามแบบท่ีกําหนดไว เพื่อประกอบคําบรรยาย                 
การจัดทําหนังสือ จัดวางรูปเลมเอกสารเผยแพร จัดทําแผนปายประชาสัมพันธ และแผนภาพในการ      
จัดแสดงนิทรรศการตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ชางศิลป  ระดับชํานาญงานพิเศษ 

ชางศิลป  ระดับชํานาญงาน 
ชางศิลป ระดับปฏิบัติงาน 

        
 
 
                                                                                ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํแหนงชางศิลป 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๗-๐๔-๓ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางศิลป  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางศิลป 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใชความรู
ความสามารถปฏิบัติงานดานชางศิลป ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ           
ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน      
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ      

  (๑) รางและออกแบบจัดทําภาพฉาก เขียนภาพ และประดษิฐตัวอักษรประกอบคําบรรยาย
หรือเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจดัทําเอกสารและหนังสือตางๆ  
  (๒)  เขียนแผนปาย เขียนภาพ ตวัอักษร เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ  เขียนแผนท่ี แผนภูมิ
แสดงขอมูลทางสถิติ  ปนภาพและจําลองแบบพิมพ  เพื่อใหถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการตางๆ               
จัดฉากหรือออกแบบตกแตงอาคารสถานท่ีในการจดัแสดงหรือจัดนิทรรศการซ่ึงตองการความประณีตบรรจง
เพื่อใชในกิจกรรมสําคัญๆ ท่ีมีความยุงยากใหมีประสิทธิภาพ  
  (๓)   กําหนดและประมาณการข้ันตนในการใชวสัดุอุปกรณ จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ 
ท่ีใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหเปนระบบ   
เพื่อใหอุปกรณอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
 
 
 



๒ 
 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน  
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางศิลป 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางศิลป 
                                                                            ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 



๔-๗-๐๔-๒ 

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางศิลป  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางศิลป 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ   

  (๑) รางและออกแบบในการจัดทําภาพฉากและการประดิษฐตัวอักษร เพื่อใชประกอบ       
คําบรรยายหรือเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตางๆ ซ่ึงตองใช
ความรูความชํานาญในกจิการของหนวยงานเปนอยางดี  
  (๒)  ออกแบบเขียนแผนปาย เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ เขียนภาพ เขียนตัวอักษร 
เขียนแผนท่ี แผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ  จัดฉากหรือออกแบบและตกแตง
อาคารสถานท่ีในการจดัแสดงหรือจัดนิทรรศการ ซ่ึงตองการความประณีตบรรจงและความถูกตองตาม
รายละเอียดทางดานวิชาการที่มีความยุงยากมาก เพื่อประกอบกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม  และ
ส่ือความไดเปนอยางด ี
  (๓) พิจารณากําหนดและประมาณการการใชวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน                 
เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา 
  (๔)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ เพื่อกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา หรือ
ปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 



 ๒ 
 
  (๕)  ใหขอคิดเห็น และเสนอแนะในการนํางานชางศิลปไปใชในวิชาการตางๆ  เพื่อให
ถูกตองตามหลักวิชาชางศิลป 
  (๖) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 
งานชางศิลป 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน               
ชางศิลปในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางศิลปในความรับผิดชอบใหแก
ผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางศิลป 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป ระดับปฏิบัติงาน  และ 
   ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖  ป  
       กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
       กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
               และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานชางศิลป หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
 
 
 



 ๓ 
 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางศิลป 

                                                                                   ระดบัชํานาญงาน  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๔-๑ 
 
ประเภทตําแหนง  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางศิลป 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางศิลป 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)  ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวธีิการใหมในงานชางศิลป ซ่ึงตองใชเทคนคิ
และความชํานาญสูง 
  (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี        
ใหเหมาะสมกบัสถานการณ 
  (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน            
งานชางศิลป 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)    สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        



 

 

๒ 

  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางศิลปในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางศิลป ตอบปญหาและ
ฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางศิลปท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการเพื่อถายทอด
ความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางศิลป 
              (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานชางศิลป หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบ             
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                                                          ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางศิลป 
                                                                             ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 
 



๔-๗-๐๕ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ลักษณะงานท่ัวไป 

                สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขียนและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เข่ือน สะพาน และส่ิงกอสรางอ่ืนๆ  เขียนแผนที่
ตาง ๆ เชน แผนท่ีแสดงเสนทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนง ดังนี ้
 ชางเขียนแบบ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ชางเขียนแบบ ระดับชํานาญงาน 
 ชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน 
    
 
 
                                                                           ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเขียนแบบ 
                                                  ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๕-๑ 
 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเขียนแบบ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ        
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ        
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนท่ี งานวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ และจัดทําแบบจําลอง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ 
  (๒)  ควบคุมการกอสราง เพื่อใหถูกตองตามรูปแบบ รายการ และระเบียบพัสดุ  
  (๓)  สํารวจพื้นท่ีท่ีจะปรับปรุง กอสราง เพื่อเกบ็ขอมูลรายละเอียดตางๆ   
  (๔)  ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา          
และ นําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค  
  (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเขียนแบบ 

 
 
 
 
 



 

 

๒ 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)    สงเสริม กํากับ ดแูล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางเขียนแบบ                 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)   ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเขียนแบบ ตอบปญหา      
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ         
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางเขียนแบบ 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน  และ 
  ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
  ๓.   ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเขียนแบบ 
                                                                        ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๗-๐๕-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ     

(๑) เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนท่ี งานวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบตางๆ     
ท่ีเกี่ยวของ และจัดทําแบบจําลอง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ  

(๒)  ควบคุมการกอสราง เพื่อใหถูกตองตามรูปแบบ รายการ และระเบียบพัสดุ  
(๓)  สํารวจพื้นท่ีท่ีจะปรับปรุง กอสราง เพื่อเกบ็ขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  
(๔)  ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา               

และนําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค 
 
 ๒.  ดานการกํากับดูแล 

                    (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน            
ชางเขียนแบบในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 



 

 

๒ 

  
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกบังานชางเขียนแบบในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเขียนแบบ 
      (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
          กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง             
ชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
   กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง             
ชางเขียนแบบ  ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ  
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเขียนแบบ 
                                                               ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 
 
 
 

 



๔-๗-๐๕-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา               
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบ ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือ
คูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวธีิการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบตัิการ  

  (๑)  สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสราง
และงานระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ 
  (๒)  ศึกษาขอมูลของวัสดุกอสราง เพื่อนํามาใชในงานเขียนแบบใหเกดิความสมบูรณ 
  (๓)  ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา         
และนําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค 
  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเขียนแบบ 

 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเขียนแบบ 

          (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 



๒ 
 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
  ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเขียบแบบ 
                                                               ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 

 
 

 



๔-๗-๐๕-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา               
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบ ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือ
คูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวธีิการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบตัิการ  

  (๑)  สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสราง
และงานระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ 
  (๒)  ศึกษาขอมูลของวัสดุกอสราง เพื่อนํามาใชในงานเขียนแบบใหเกดิความสมบูรณ 
  (๓)  ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา         
และนําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค 
  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเขียนแบบ 

 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเขียนแบบ 

          (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 



๒ 
 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
  ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเขียบแบบ 
                                                               ระดับปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 

 
 

 



๔-๗-๐๕-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ     

(๑) เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนท่ี งานวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบตางๆ     
ท่ีเกี่ยวของ และจัดทําแบบจําลอง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ  

(๒)  ควบคุมการกอสราง เพื่อใหถูกตองตามรูปแบบ รายการ และระเบียบพัสดุ  
(๓)  สํารวจพื้นท่ีท่ีจะปรับปรุง กอสราง เพื่อเกบ็ขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  
(๔)  ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา               

และนําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค 
 
 ๒.  ดานการกํากับดูแล 

                    (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน            
ชางเขียนแบบในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 



 

 

๒ 

  
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกบังานชางเขียนแบบในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเขียนแบบ 
      (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
          กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง             
ชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
   กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง             
ชางเขียนแบบ  ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ  
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเขียนแบบ 
                                                               ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 
 
 
 

 



๔-๗-๐๕-๑ 
 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเขียนแบบ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ        
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ        
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนท่ี งานวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ และจัดทําแบบจําลอง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ 
  (๒)  ควบคุมการกอสราง เพื่อใหถูกตองตามรูปแบบ รายการ และระเบียบพัสดุ  
  (๓)  สํารวจพื้นท่ีท่ีจะปรับปรุง กอสราง เพื่อเกบ็ขอมูลรายละเอียดตางๆ   
  (๔)  ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา          
และ นําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค  
  (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเขียนแบบ 

 
 
 
 
 



 

 

๒ 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)    สงเสริม กํากับ ดแูล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางเขียนแบบ                 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)   ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเขียนแบบ ตอบปญหา      
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ         
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางเขียนแบบ 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน  และ 
  ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
  ๓.   ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเขียนแบบ 
                                                                        ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๗-๐๖ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน   ชางเคร่ืองยนต 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานชางเคร่ืองยนต ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดดัแปลง ติดต้ัง และบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ีเกิดข้ึน  จดัเก็บรักษา  เบิกจาย  เคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดอุุปกรณท่ีใช                 
ในการปฏิบัติงาน การคํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน 
ท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
      ชางเคร่ืองยนต  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
      ชางเคร่ืองยนต  ระดับชํานาญงาน 
      ชางเคร่ืองยนต  ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
                                                                             ก.พ.อ. กาํหนดใหมีตําแหนงชางเคร่ืองยนต 

  ระดับปฏิบัตงิานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 



๔-๗-๐๖-๓ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองยนต 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองยนต 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                   
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางเคร่ืองยนต ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือ
คูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวธีิการ   
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

   (๑)  ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ 
  (๒)  ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเคร่ืองกล การผลิตช้ินสวนเคร่ืองมือและอุปกรณ 
ติดต้ัง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือ ประมาณราคา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดาน 
เคร่ืองกล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน  
  (๓)  สํารวจ รวบรวมขอมูล จัดทําสถิติ ประวตัิการบํารุงรักษา การซอมเคร่ืองจักรกล 
เคร่ืองมือกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อเปนขอมูลหลักฐานสําหรับนําไปใชในการพฒันา 
ปรับปรุงงาน 
 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน  เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเคร่ืองยนต 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 



๒ 
 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

    ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเคร่ืองยนต 
                                                                          ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๗-๐๖-๒ 
 

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองยนต 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองยนต 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑)  ควบคุม ดําเนนิการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ  
  (๒) ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเคร่ืองกล การผลิตช้ินสวนเคร่ืองมือและอุปกรณ   ติดต้ัง 
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือ ประมาณราคา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล   
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
  (๓)  วิเคราะหกําหนดแผนการใช การบํารุงรักษา การสํารองอะไหล การจัดหาและ 
จําหนาย แผนผังรายละเอียดการติดต้ังเคร่ืองตรวจสภาพรถและอุปกรณ เพื่อปรับปรุงการทํางาน            
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และประหยัดงบประมาณ  
  (๔)  จัดทํา ควบคุมงบประมาณ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจดัซ้ืออุปกรณ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกลท่ีจําเปนในการใชงาน เพื่อชวยให  
การดําเนนิงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
  (๕)  ตรวจสอบความถูกตองของการใชอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อควบคุมความเรียบรอยและปองกันการสูญหาย 
  ( ๖)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ              
ในงานชางเคร่ืองยนต 
 



 ๒ 
  
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน             
ชางเคร่ืองยนตในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเคร่ืองยนตในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเคร่ืองยนต 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองยนต ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองยนต 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองยนต 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
    ๓.   ปฏิบัติงานชางเคร่ืองยนต หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเคร่ืองยนต 

                                                                  ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 



๔-๗-๐๖-๑ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองยนต 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองยนต 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ               
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑)  วางแผน ควบคุม ดําเนินการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ 
  (๒)  ศึกษาวเิคราะห พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ เคร่ืองกล การผลิตช้ินสวนเคร่ืองมือ        
และอุปกรณ   ติดต้ัง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือ ประมาณราคา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและ
งานดานเคร่ืองกล ซ่ึงเปนงานทีมีความยุงยากและซับซอน ตองการการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทํางาน 
  (๓)  วางแผนบริหารการใช การบํารุงรักษา การสํารองอะไหล การจัดหาและจําหนาย
แผนผังรายละเอียดการตดิต้ังเคร่ืองตรวจสภาพรถและอุปกรณ เพื่อปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และประหยัดงบประมาณ 
  (๔)  วางแผนบริหารงบประมาณดานการซอมเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับปริมาณความตองการของหนวยงาน 
  (๕)  รวมประชุมปรึกษาหารือและสัมมนากับหนวยงานทีเกี่ยวของกับการศึกษาคนควา
ดานงานชางเครื่องกลและเครื่องยนต เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการและนํามาประยุกตใชในการ
ปรับปรุงงานในหนวยงานของตน 



๒ 
 

  (๖)  พัฒนา และสนับสนุนการสรางอุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของ
หนวยงานภายในและภายนอก เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวในการดําเนนิการ 
  (๗)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเคร่ืองยนต 

 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)   สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางเคร่ืองยนต                 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเคร่ืองยนต ตอบปญหา            
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเคร่ืองยนตท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางเคร่ืองยนต 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองยนต ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางเคร่ืองยนต หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

                                                                             ก.พ.อ. กาํหนดใหมีตําแหนงชางเคร่ืองยนต 
                                                                   ระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๗ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน   ชางไฟฟา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

                 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานชางไฟฟา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสราง ตรวจ ซอม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ ติดต้ัง และบํารุงรักษา เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ีเกีย่วกบัไฟฟา คํานวณรายการและควบคุมตรวจสอบความเรียบรอยในงานไฟฟา 
คํานวณราคาและประมาณราคาในการดําเนนิงานดังกลาว จัดเก็บรักษา เบิกจาย เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และ
วัสดุอุปกรณ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
      ชางไฟฟา  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
      ชางไฟฟา  ระดับชํานาญงาน 
      ชางไฟฟา  ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
                                                                               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํแหนงชางไฟฟา 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 



๔-๗-๐๗-๓ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางไฟฟา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางไฟฟา 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา              
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางไฟฟา ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ 
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบตัิการ 
   (๑)  สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซอม ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใชงาน 
ดูแล บํารุงรักษา และใชงานเครื่องมือ อุปกรณ เคร่ืองจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบเคร่ืองปรับอากาศ              
ระบบไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส              
ระบบคอมพิวเตอร  รับสงขอมูลขาวสารในภารกิจท่ีเก่ียวของ เพื่อใหสามารถใชงานได อยางตอเนื่องและ              
มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก 
  (๒)  จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผน 
บํารุงรักษา  
  (๓)  ปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจท่ีเกีย่วของเพื่อใชในการออกใบรับรองตามท่ี 
หนวยงานหรือกฎหมายกําหนด 
 
 
 
 
 
  



๒ 
 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางไฟฟา 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางไฟฟา 
                                                        ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๗-๐๗-๒ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางไฟฟา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางไฟฟา 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                    
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซอม ประดิษฐ ดดัแปลง ปรับปรุง              
ควบคุมการใชงาน  ดูแล บํารุงรักษา และใชงานเคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา       
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบไฟฟาส่ือสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ     
ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร รับสงขอมูลขาวสาร ในภารกจิท่ีเกีย่วของ เพื่อใหสามารถ       
ใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก 
  (๒)  ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทําทะเบียน และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน         
เพื่อการวางแผนบํารุงรักษาประกอบการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติของหนวยงาน 
  (๓)  ควบคุม ตรวจสอบ การปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจท่ีเกีย่วของเพือ่ใชใน        
การออกใบรับรองตามท่ีหนวยงานหรือกฎหมายกําหนด 
  (๔)  ศึกษา วเิคราะห เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ สําหรับจัดทําแผนงบประมาณ      
ในการจดัซ้ือจดัจางเพื่อจดัทําแผนการปฏิบัติงานใหมีสภาพพรอมใชอยูเสมอตอผูบังคับบัญชา 
  (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ               
ในงานชางไฟฟา 



๒ 
 

 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน              
ชางไฟฟาในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานชางไฟฟาในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางไฟฟา 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
   กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
   กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
   ๓. ปฏิบัติงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางไฟฟา 

                                                                                   ระดบัชํานาญงาน เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๗-๑ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางไฟฟา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางไฟฟา 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ             
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

    (๑)  กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหตรงกับความตองการของหนวยงาน         
และงบประมาณท่ีไดรับในแตละป  
 (๒)  ควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัตงิานชางไฟฟา เพื่อใหการ 
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก  
 (๓)  ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความกาวหนาของงานชางไฟฟา เพื่อแกปญหาตางๆ        
ท่ีเกิดข้ึนในขณะดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
  (๔)  วางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน 
   (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางไฟฟา 
 
 
 
 
 
 



 ๒  
 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดบัรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด    
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางไฟฟาในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

           (๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางไฟฟา  ตอบปญหา               
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางไฟฟาท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ              
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางไฟฟา 
               (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ          
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 

                                                                                        ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางไฟฟา 
                                                                ระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๘ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน                ชางอิเล็กทรอนิกส 
 
ลักษณะงานท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจแก การทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ติดต้ัง ปรับแตง ดัดแปลง แกไขอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
อุปกรณนวิเคลียรอิเล็กทรอนิกส ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชและการปรับแตงอุปกรณดังกลาว ซอมบํารุง
เคร่ืองปฏิกรณปรมาณู และอุปกรณประกอบ จัดทําสถิติและบันทึกประวัติการซอมบํารุง คํานวณรายการ
และประมาณราคาในการดําเนินดังกลาว ควบคุม ตรวจสอบความเรียบรอยในงานอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ีเกิดข้ึน เขียนแบบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและแบบอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไดแก 
งานเขียนแบบเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส ของเคร่ืองมือ เคร่ืองใชทางวิทยาศาสตร ควบคุมดูแลคลังวัสดุ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
 ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับชํานาญงาน 
 ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับปฏิบัติงาน 

 
 
                                                                        ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 



๔-๗-๐๘-๓ 
 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางอิเล็กทรอนิกส 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางอิเล็กทรอนิกส 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน  

 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                     
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางอิเล็กทรอนิกส ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ 
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

                       (๑)  เขียนแบบวงจรไฟฟา แบบช้ินสวนเคร่ืองปฏิกรณปรมาณ ูแบบช้ินสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส แบบอุปกรณการวิจยัทางวทิยาศาสตร เพือ่ใหเปนไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงาน    
ชางอิเล็กทรอนิกส 
                       (๒)  ทดสอบ ซอม บํารุง รักษา ตดิต้ัง ปรับแตงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ
นิวเคลียรอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีระบบการทํางานท่ียุงยากซับซอนดวยตนเอง  เพื่อใหเกิดความปลอดภยั       
และมีความพรอมในการใชงาน  
                       (๓)  ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกีย่วกับอุปกรณท่ีไดรับมาใหม ดดัแปลง แกไข
อุปกรณทุกชนดิในความรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
  (๔) จัดทําสถิติและบันทึกประวตัิการซอมบํารุงอุปกรณดังกลาว พิจารณาจดัซ้ือ จัดหา         
และควบคุมดแูลการรับจายและทําบัญชีวสัดุอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส จัดจําแนกประเภทและกําหนด
คุณสมบัติของวัสดุอิเล็กทรอนิกส  เพื่อประกอบการวางแผน การพัฒนางาน และเพื่อใหการปฏิบัติงาน      
มีประสิทธิภาพ 
 
 



 ๒ 
 
 
  (๕)  ควบคุมการเดนิเคร่ืองปฏิกรณปรมาณู แกปญหาขอขัดของท่ีเกิดข้ึนในระหวางการ
เดินเคร่ืองปฏิกรณปรมาณ ูซอมบํารุงเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูและอุปกรณประกอบ  เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชงาน   
  
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางอิเล็กทรอนิกส 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

  ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 
ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๘-๒ 

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางอิเล็กทรอนิกส  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางอิเล็กทรอนิกส   
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน   
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) เขียนแบบวงจรไฟฟา แบบช้ินสวนเคร่ืองปฏิกรณปรมาณ ูแบบช้ินสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส แบบอุปกรณการวิจยัทางวทิยาศาสตร เพือ่ใหเปนไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานชาง
อิเล็กทรอนิกส  

(๒)  ตรวจ แก ซอม บํารุงรักษา ควบคุม ทดสอบ ติดต้ัง ปรับแตงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และอุปกรณนวิเคลียรอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีระบบการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก เพื่อใหเกิดความพรอม
และตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๓)  ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกีย่วกับอุปกรณใหมๆ พัฒนาอุปกรณอิเล็กทรอนกิส
และนิวเคลียรอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 
งานชางอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 



 ๒ 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน              
ชางอิเล็กทรอนิกสในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานชางอิเล็กทรอนิกส                           
ในความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางอิเล็กทรอนิกส
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน           
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส  ระดับปฏิบัตงิาน  และ 
    ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖  ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                       
ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
                                              ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส  

                                                                ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๘-๑ 

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางอิเล็กทรอนิกส  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางอิเล็กทรอนิกส   
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ               
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ             
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑)  ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อพฒันาและสรางแนวทางวิธีการใหมในงานชางอิเล็กทรอนิกส 
ซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง  

(๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ เพื่อปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 

(๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
(๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน

ชางอิเล็กทรอนิกส  
 
 
 
 
 



 
 

๒ 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

  (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
                      (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางอิเล็กทรอนิกส 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)   ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางอิเล็กทรอนิกส ตอบปญหา
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางอิเล็กทรอนิกส 

          (๒)   ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส  ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส  หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
                                                                              ก.พ.อ. กาํหนดใหมีตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส  

                                                               ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๗-๐๙ 

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน                ชางเทคนิค 
 
ลักษณะงานท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางเทคนิค ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ             
การซอม สราง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดต้ัง เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ และอุปกรณตางๆ   
ใหเปนไปตามแบบแปลน  และรายละเอียดท่ีกําหนด  ควบคุมระบบงานท่ีใช เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ              
และอุปกรณตางๆ หลายชนดิรวมกนั คํานวณรายการและประมาณราคาเก่ียวกับงานดังกลาว ชวยงาน
ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  สํารวจทองท่ีเพื่อกําหนดเขตและสถานท่ีเกี่ยวกับการประกันภัย  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน                    
ท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
 ชางเทคนิค ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ชางเทคนิค ระดับชํานาญงาน 
 ชางเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน 

 

 
 
                                                                              ก.พ.อ. กาํหนดใหมีตําแหนงชางเทคนิค 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 



๔-๗-๐๙-๓ 
 

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเทคนิค  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเทคนิค  
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน  

 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                  
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางเทคนิค ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
  

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

    (๑)  ดูแล ควบคุม ตรวจซอมและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ วัสดแุละครุภณัฑอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและพรอม
ในการใชงาน  
   (๒)  ซอม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดต้ัง เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ รวมทั้งการทดลองใชเคร่ืองจักร เคร่ืองกล และส่ิงกอสราง เพื่อใหเปนไปตาม 
หลักวิชาและมาตรฐานงานชาง และใหเกดิความปลอดภัย      
 
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน  เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเทคนิค 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 ๒ 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                            ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเทคนคิ 
                                                              ระดบัปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๙-๒ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเทคนิค  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเทคนิค  
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน   
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑.  ดานการปฏิบัติการ 

(๑)   ศึกษา คนควา ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง 
ซอมบํารุง กําหนดรายละเอยีดการจดัซ้ือจดัจาง เคร่ืองมือ วัสด ุครุภัณฑ เพื่อใหเกดิความพรอมและ
ตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(๒)  คนควา ทดลอง การใชเคร่ืองจักร เคร่ืองกล เคร่ืองมือ เทคโนโลยีตางๆ  เพื่อใหเกิด 
การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ  

(๓)  จัดทํารายงานเปรียบเทียบขอดีขอเสียของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ             
อุปกรณตางๆ วัสดุและครุภณัฑอ่ืนๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 
งานชางเทคนคิ 
 

  
 
 



 ๒ 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
           (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน               
ชางเทคนิคในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเทคนิคในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเทคนิค 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓ และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ         
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเทคนิค 

                                                                                   ระดบัชํานาญงาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๙-๑ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเทคนิค  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเทคนิค  
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ              
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วเิคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

 (๑)  ศึกษา คนควา ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง สราง ผลิต ประกอบ 
ดัดแปลง ซอมบํารุง กําหนดรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจาง เคร่ืองมือ วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อใหเกิดความพรอม 
และตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(๒)  กําหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดําเนนิการภายในหนวยงาน เพื่อใหการ 
ดําเนินงานสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  

(๓)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพื่อประกอบการพิจารณา 
แกไขปรับปรุงการดําเนนิงานตอไป 

(๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน           
งานชางเทคนคิ 
 
 
 
 



 ๒ 
 

 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางเทคนคิ                     
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเทคนิค ตอบปญหา                
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานชางเทคนิคท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ      
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางเทคนิค 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
                                                                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเทคนิค 

                                                                   ระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๗-๑๐ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท    ท่ัวไป 
 
สายงาน                      ชางกายอุปกรณ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานชางกายอุปกรณ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกแบบ ประดิษฐอุปกรณชวยคนพิการ รวมท้ังการตกแตง ดดัแปลง แกไข เสริมแตง และพัฒนา
อุปกรณชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการ ตลอดจนการตรวจวัดสวนตางๆ ของรายกายผูปวย        
และใหการวนิจิฉัยเพ่ือออกแบบและประดิษฐอุปกรณเคร่ืองชวยคนพกิารไดถูกตองเหมาะสมกับความ
พิการตามหลักวิชาการ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

 
ชื่อตําแหนงในสายงาน 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนง ดังนี ้
  ชางกายอุปกรณ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ชางกายอุปกรณ ระดับชํานาญงาน 
  ชางกายอุปกรณ ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางกายอุปกรณ 
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๗-๑๐-๓ 

 
ตําแหนงประเภท      ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางกายอุปกรณ 
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน             ชางกายอุปกรณ 
 
ระดับตําแหนง       ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                 
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางกายอุปกรณ ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ  
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

                      (๑)  ตรวจวดัสวนตางๆ ของรายกายผูปวย และใหการวนิิจฉัย เพื่อออกแบบและประดิษฐ
อุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการท่ีไมซับซอน เชน เบรส แขนเทียม ขาเทียม เทาเทียม และรองเทาชนิดตาง ๆ 
ใหถูกตองเหมาะสมกับความพิการตามหลักวิชาการ  
  (๒) ตกแตง ดดัแปลง แกไข เสริมแตงและพัฒนาอุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการใหเหมาะสม
กับความพิการในแตละกรณี  เพื่อใหงานกายอุปกรณมีประสิทธิภาพ   

 ๒.  ดานการบริการ 

    (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัตงิานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางกายอุปกรณ 
        (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 ๒ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางกายอุปกรณ 
                                                                    ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 
  
 
 
 



๔-๗-๑๐-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางกายอุปกรณ 
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน     ชางกายอุปกรณ 
 
ระดับตําแหนง       ชํานาญงาน 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง            
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

         โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

                    (๑)  ตรวจวดัสวนตางๆ ของรายกายผูปวย และใหการวนิิจฉัยท่ียากมากเพือ่ออกแบบ 
ประดิษฐและแกไขอุปกรณชวยคนพิการ เชน เบรส แขนเทียม ขาเทียม เทาเทียม และรองเทาชนิดตางๆ 
ใหถูกตองเหมาะสมกับความพิการตามหลักวิชาการ  ควบคุม ดูแลในช้ินงานท่ีมีความยุงยากซับซอน              
ซ่ึงตองอาศัยความรูและประสบการณ  
 (๒)  พัฒนาอุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการในแตละกรณ ี            
รวมท้ังนําเอาความรูหรือส่ิงประดิษฐใหมๆ  ท่ีทันสมัยมาประยุกตใช  เพื่อใหงานกายอุปกรณมีคุณลักษณะ                  
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 (๓)  ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงาน  แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกบัสถานการณ  
         (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 
งานชางกายอุปกรณ 
 
 



๒ 
 

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

        (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  

      (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน             
ชางกายอุปกรณในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

        (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานชางกายอุปกรณในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางกายอุปกรณ  
       (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖  ป  
 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
               และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณ  หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางกายอุปกรณ 
ระดับชํานาญงาน เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๑๐-๑ 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางกายอุปกรณ 
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน      ชางกายอุปกรณ 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ         
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ            
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวิธีการใหมในงานชางกายอุปกรณซ่ึงตอง
ใชเทคนิคและความชํานาญสูง 
  (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกบัสถานการณ  
  (๓) ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
  (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ           
ในงานชางกายอุปกรณ 
 
 
 
 
 



๒ 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

 (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด   

 (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางกายอุปกรณ                
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางกายอุปกรณ ตอบปญหา         
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางกายอุปกรณท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางกายอุปกรณ 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

 
   ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางกายอุปกรณ 

ระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 
 
 



๔-๗-๑๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท    ท่ัวไป 
 
สายงาน       ชางทันตกรรม   
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางทันตกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประดิษฐ ซอม ประกอบและบํารุงรักษาอุปกรณในการใสฟน จัดเรียงฟน ดัดฟน บูรณะ          
หรือปองกันรักษาฟน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนง ดังนี ้
  ชางทันตกรรม ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ชางทันตกรรม ระดับชํานาญงาน 
  ชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน 
  
   

 
                                                                           ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางทันตกรรม 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 



 

๔-๗-๑๑-๓ 
 
ตําแหนงประเภท      ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางทันตกรรม   
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน     ชางทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง       ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา              
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางทันตกรรม ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ          
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) ออกแบบ ประดิษฐ ตรวจสอบปรับปรุงแกไขช้ินงาน ซอมแซม อุปกรณ เคร่ืองมือ 
ตามหลักวิชาการและความเหมาะสมของผูใชบริการ เพือ่นําไปใชบําบัดรักษา ฟนฟสูภาพในชองปาก 
และใบหนา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๒) จัดเตรียมอุปกรณทันตกรรม เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม 
มาตรฐาน  
  (๓) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป 

 
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ                     
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชาง
ทันตกรรม 
  (๒) ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายใน                
และภายนอกหนวยงาน  เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 



๒ 
 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดงัตอไปนี ้
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางทันตกรรม 
                                                                ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 

 
 

 
 



๔-๗-๑๑-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางทันตกรรม   
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) ออกแบบ ประดิษฐ ตรวจสอบปรับปรุงแกไขช้ินงาน อุปกรณ เคร่ืองมือ โดยใช 
เทคนิคพิเศษ เคร่ืองมือพิเศษ ท่ีทันตแพทยวางแผนการรักษาและออกแบบไว และแกไขปญหาอุปสรรค 
เบ้ืองตนในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปใชบําบัดรักษา ฟนฟูสภาพในชองปากและใบหนา ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (๒) ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ  เพื่อใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐาน 
  (๓) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย จัดทํารายงานขอมูลทางดานทันตกรรม เพือ่ใหเจาหนาท่ี
ระดับสูงข้ึนไปนําไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพงานไดอยางเหมาะสม 
  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 
งานชางทันตกรรม 
 
 
 

 



๒ 
 

 

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

  (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
  (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน              
ชางทันตกรรมในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานชางทันตกรรมในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางทันตกรรม 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖  ป  
 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                        
ชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                      
ชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
                และ 
    ๓.   ปฏิบัติงานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางทันตกรรม 
ระดับชํานาญงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๑๑-๑ 

ประเภทตําแหนง    ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางทันตกรรม   
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง                                        ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวธีิการใหมในงานชางทันตกรรมซ่ึงตองใช
เทคนิคและความชํานาญสูง 
  (๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ              
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
  (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
  (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน
ชางทันตกรรม 

 ๒.  ดานการกํากับดูแล 

  (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางทันตกรรม                  
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  



๒ 
 

 ๓. ดานการบริการ 

 (๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางทันตกรรม ตอบปญหา           
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานชางทันตกรรมท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ  
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางทันตกรรม 
 (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของ หนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางทันตกรรม 
ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๘-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานหองสมุดดานตางๆ เชน การควบคุม ดูแลกิจการของหองสมุด จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนงัสือ 
รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภณัฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการหนังสือ  
แนะนําและใหบริการแกนสิิต นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนในการใชหองสมุด จัดกจิกรรม               
เพื่อสงเสริม เผยแพรและชักจูงใหนิสิต นกัศึกษา ขาราชการ และประชาชน ใชบริการหองสมุด ตลอดจน
ชวยบรรณารักษรวบรวมสถิติ และจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน                  
ท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานหองสมุด   ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานหองสมุด   ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานหองสมุด   ระดับปฏิบัติงาน 
 

 
                                                                 ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 
                                            ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๘-๐๑-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานหองสมุด ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือท่ีมีอยู            
อยางกวางๆ ภายใตการกํากบั ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้ 

๑.  ดานการปฏิบตัิการ 

(๑)  ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ  
(๒) ชวยบรรณารักษในการจัดและจาํแนกทรัพยากรสารสนเทศ เชน จัดทําคําคน ดัชนี 

กฤตภาค บรรณานุกรม เปนตน เพื่อการบริการและการสืบคน 
(๓)  ดูแล เก็บรักษา ซอมแซมหนงัสือ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ  
(๔)  ดูแล อาคาร สถานท่ี วัสดุครุภัณฑของหองสมุด เพื่อใหหองสมุดมีบรรยากาศท่ีด ี  

 
๒.  ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานหองสมุด   
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 ๒ 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
    
                ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 

                                                                        ระดับปฏิบัตงิาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๘-๐๑-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห  หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ  เหตุผล  แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน  
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑.   ดานการปฏิบัติการ 

(๑) ควบคุมการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ  
(๒) ชวยบรรณารักษในดานตางๆ เชน การจัดหา คัดเลือก วิเคราะห จําแนกหมวดหมู 

และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ เปนตน ใหเปนระบบ เพื่อใหไดทรัพยากรสารสนเทศครบถวน 
สมบูรณตรงตามความตองการของผูใชบริการ  

(๓) ควบคุม ดูแล เก็บรักษา ซอมแซมหนังสือ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ  
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 

งานหองสมุด 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

  (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
หองสมุดในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานหองสมุดในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานหองสมุด 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานหองสมุด ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
หองสมุด ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
       กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
หองสมุด ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๓    
 และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานหองสมุด หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ              
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
                      

   ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 
    ระดับชํานาญงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๘-๐๑-๑ 
 
ประเภทตําแหนง  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

 (๑)   ชวยบรรณารักษในการศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวิธีการใหมในงาน
หองสมุดซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง  

 (๒)  ชวยบรรณารักษในการศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ี   
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะห  เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา       
ในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 

 (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
 (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน

หองสมุด 
 
 
 
 



๒ 
 

 

๒.  ดานการกํากับดูแล 

   (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดบัรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานหองสมุดในหนวยงาน   
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓.   ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานหองสมุด ตอบปญหา            
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานหองสมุดท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ                         
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานหองสมุด 
                         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานหองสมุด ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานหองสมุด หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

 
                                                                              ก.พ.อ. กาํหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัตงิานหองสมุด 
                                                                            ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 



๒-๑-๐๑ 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

ต าแหน่งประเภท   ผู้บริหาร 
 
สายงาน                    ผู้บริหาร 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในส านักงาน
อธิการบดีหรือส านักงานวิทยาเขต หรือในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดีหรือ
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ  สถาบัน ส านัก ศูนย์ 
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากเป็นพิเศษหรือสูงมาก  ปฏิบัติงาน
ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 

ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับต าแหน่ง   ดังนี้ 

  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  
และต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 



 
๒-๑-๐๑-๒ 

 

ต าแหน่งประเภท                ผู้บริหาร 
 
ชื่อสายงาน                ผู้บริหาร 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน               ผู้บริหาร 
 
ระดับต าแหน่ง                                        ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดี  หรือในฐานะหัวหน้า 
ส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ  สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาโดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ  
สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
 ๑.   ด้านแผนงาน 

  (๑)  วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด 
  (๒)  บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนด 
  (๓)  ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 
  
 
 



 

๒ 
 

 ๒.  ด้านบริหารงาน 

  (๑)  จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  (๒)  มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเร่ืองต่างๆ        

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (๓)  พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (๔)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ  เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
  (๕)  ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาติ 
 
 ๓.  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

  (๑)  จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ               

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
  (๒)  ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (๓)  ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา  

เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
 
 ๔.  ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

  (๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา 
  (๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ         

ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 
 
 



๓ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของสายงานหลัก
ตามลักษณะงานของส่วนราชการ ในกรณีที่เป็นส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดี  ซึ่งแบ่งส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา  หรือในสายงานบริหารงานทั่วไปในกรณีที่
เป็นส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ  สถาบัน ส านัก ศูนย ์หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษา   และ 

 ๒. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑   ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  
  ๒.๒  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ป ี
  ๒.๓   ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี  
  ๒.๔  ต าแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓ แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 และ 
 ๓.  มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะหัวหน้างานภายในกองหรือ
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งต้ัง
มากกว่า ๑ งาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี หรือ 
  ๓.๒   มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะหัวหน้างานภายในกองหรือ
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งต้ัง                 

๑ งาน  และมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะรักษาการแทนหัวหน้างานอ่ืนภายในกอง
หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี
 และ  
 ๔.  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ. ก าหนดและรับรองหน่วยจัด 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่             
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า   
                                                                                                               เมื่อวันที ่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



 

๒-๑-๐๑-๑ 
 

ต าแหน่งประเภท ผู้บริหาร 
 
ชื่อสายงาน ผู้บริหาร 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน ผู้บริหาร 
 
ระดับต าแหน่ง                             ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรมในสถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่  
ส านักงานอธิการบดี ส านักงานวิทยาเขต   ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ          

สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากเป็นพเิศษ 

และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 
 ๑.  ด้านแผนงาน 

  (๑)  วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด 
   (๒)  บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 
   (๓)  ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายและความยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 
 
 
 
 
 



 

๒ 
 

 ๒. ด้านบริหารงาน 

  (๑)  ก าหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทาง     

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   (๒)  มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเร่ืองต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (๓)  วินิจฉัย สั่งการ เร่ืองที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ  ตามภารกิจที่รับผิดชอบ              

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   (๔)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ  เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
  (๕)  ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุมคณะกรรมการ       

และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการของสถาบันอุดมศึกษา              

และประเทศชาติ 
 

๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

   (๑)  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่              
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสามารถ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน        

ที่ปฏิบัต ิ
  (๒)  ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการ
ด าเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
 
 ๔.  ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

  (๑)  วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบที่ต้อง
รับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา 
  (๒)  ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจ านวนมากของหน่วยงาน               

ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 



 

๓ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของสายงาน
บริหารงานทั่วไป  และ 

 ๒.   ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑  ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  
 ๒.๒  ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  ไม่น้อยกว่า ๑ ป ี
 ๒.๓  ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับช านาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
 ๒.๔  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ 
 ๒.๕  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๔ ป ี
 ๒.๖  ต าแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า  ๒.๑  หรือ  ๒.๒  หรือ  ๒.๓  หรือ  ๒.๔  หรือ  ๒.๕              

แล้วแต่กรณี  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
 และ 

๓.  มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า             

ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งต้ังมากกว่า ๑ งาน มาแล้วไม่น้อยกว่า        

๑  ปี        และ 
๔. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ. ก าหนดและรับรองหน่วยจัด 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่             
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า   
เมื่อวันที ่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
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ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ  
  
ชื่อสายงาน กายภาพบ าบัด 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักกายภาพบ าบัด 
 
ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน   
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกายภาพบ าบัด ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้  
 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑)    ปฏิบัติการด้านกายภาพบ าบัดตามมาตรฐานวิชาชีพในการใหบ้ริการทางกายภาพบ าบัด
แก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับการบริการที่ถูกต้องเหมาะสม 
  (๒) คัดกรอง ตรวจประเมินทางกายภาพบ าบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง 
เพื่อให้การบริการทางกายภาพบ าบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา  
  (๓) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน
กายภาพบ าบัด เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
  (๔) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหข์้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบ าบัด เพื่อพัฒนาการบริการ
ผู้ป่วยให้มีคุณภาพ  
                       (๕)   ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  เช่น  ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
 ๒ . ด้านการวางแผน 

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓-๖-๐๑-๕ 



๒ 

 ๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๔ . ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านกายภาพบ าบัด 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล  
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านกายภาพบ าบัด   
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑.  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางกายภาพบ าบัด 

๑.๒ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางกายภาพบ าบัด  

๑.๓ ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางกายภาพบ าบัด  
 และ  
 ๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด  
  
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่              
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

                                       ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
                                       ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่   ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



 

 

 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน กายภาพบ าบัด 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักกายภาพบ าบัด 
 
ระดับต าแหน่ง ช านาญการ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านกายภาพบ าบัด  ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไ้ขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขต
กว้างขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ด้านกายภาพบ าบัดที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย  และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัติการด้านกายภาพบ าบัดขั้นสูงตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการรักษาและให้บริการ
ทางกายภาพบ าบัดแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลทางกายภาพบ าบัดที่ถูกต้องเหมาะสม 
  (๒) คัดกรอง ประเมินทางกายภาพบ าบัดที่ซับซ้อน ให้การรักษาและการบริการทาง
กายภาพบ าบัด รวมทั้งการปรับใช้กระบวนการการรักษาและการบริการ ให้สอดคล้องกับปัญหาทาง
กายภาพบ าบัด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้อง เหมาะสม 
  (๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านกายภาพบ าบัด 
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านกายภาพบ าบัด 
เพื่อพัฒนางานวิชาการ การรักษา และการบริการผู้ป่วยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  
  (๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน
กายภาพบ าบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 

๓-๖-๐๑-๔ 



 

 

๒ 

  (๕)   ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานกายภาพบ าบัด ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง  เร่ืองต่าง  ๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งต้ัง  เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ            
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (๖) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ ( ๑)-(๕) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข   
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อให้การ
ปฎิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 ๒. ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  วางแผนหรือร่วมวางแผน       
การท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 ๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน  หรือบุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๔. ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางด้านกายภาพบ าบัด   
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง    
เร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
  (๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ                        
ด้านกายภาพบ าบัดที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ           
ของหน่วยงาน 
 
 
 



๓ 
 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด   ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ป ี  
  ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒    
  ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ป ีส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓  
  หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด    
 และ  
 ๓.  ปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัด  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่           
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
                                       ระดับช านาญการ เมื่อวันที่   ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 



 

 

ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน กายภาพบ าบัด 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักกายภาพบ าบัด 
 
ระดับต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้านกายภาพบ าบัด  ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงาน      
ที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากโดยใช้ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์  และความช านาญงานสูงมากในงานด้านกายภาพบ าบัด ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก  ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ           
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานทีรั่บผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี ้
 

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัติการด้านกายภาพบ าบัดขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ตามมาตรฐานวิชาชีพ             
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานกายภาพบ าบัด        
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  (๒) คัดกรอง ประเมินวินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง คาดการณ์และวางแผนช่วยเหลือ               
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและการบริการทางกายภาพบ าบัด 
  (๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านกายภาพบ าบัด เพื่อก่อให้เกิด  
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง  พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกายภาพบ าบัด  เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านกายภาพบ าบัด  เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

๓-๖-๐๑-๓ 



๒ 

 

  (๔) ประเมินผลการด าเนินงานการส่งเสริม  ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน 
หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านกายภาพบ าบัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
  (๕) ให้บริการวิชาการ ด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง     
เร่ืองต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๖) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๕) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว     
ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฎิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์           
ที่ก าหนด 
 
 ๒. ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 
๓. ด้านการประสานงาน 

                        (๑)     ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาท                      
ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง  
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  

 
๔. ด้านการบริการ 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านกายภาพบ าบัดที่ยุ่งยากซับซ้อน            
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา และชี้แจง
เร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



๓ 
 

 

(๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล         
เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

(๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด                     
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด  ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔  ป ี                   
หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด    และ 
   ๓. ปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

 

 

                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
                                       ระดับช านาญการพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 



 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน กายภาพบ าบัด 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักกายภาพบ าบัด 
 
ระดับต าแหน่ง เชี่ยวชาญ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

           ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านกายภาพบ าบัด โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่   ปฏิบัติงานวิจัยด้านกายภาพบ าบัด  และน ามาประยุกต์        
ใช้ในทางปฏิบัติ  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและ           
มีขอบเขตกว้างขวางมาก  หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ  

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม  ก ากับ
หน่วยงานด้านกายภาพบ าบัดที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ  

 (๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบ าบัด พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ 
เทคนิคต่างๆ เพื่อคิดค้นการรักษาและการบริการ ก าหนดรูปแบบ คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การด าเนินงานการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน การบริการสุขภาพเชิงรุก หรือการบริการอ่ืนๆ 
ทางด้านสุขภาพ  
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  (๒) เป็นผู้คิดริเร่ิมการด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานกายภาพบ าบัด  หรือก าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัย       ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน   เพื่อพัฒนางานกายภาพบ าบัด  หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ   หา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านกายภาพบ าบัด  ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกายภาพบ าบัดและด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม     
กับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นทีป่รึกษาในโครงการวิจัยทางด้านกายภาพบ าบัด เพื่อให้ค าแนะน า 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  
                       (๓) ให้บริการวิชาการ ด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
กายภาพบ าบัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกายภาพบ าบัดให้กับหน่วยงานต่างๆ  ให้ค าปรึกษา แนะน า      
ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง        
การบริหาร หรือความมั่นคง  เพื่อให้การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานกายภาพบ าบัดทั้งในและต่างประเทศ             
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฎิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   
 ๒. ด้านการวางแผน  

  ร่วมก าหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด  วางแผนหรือ  
ร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
  

 ๓. ด้านการประสานงาน  

  (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน                     
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม         
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  

 
 ๔. ด้านการบริการ  

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก   
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกายภาพบ าบัด ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถด าเนินงาน           
ได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
  (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านกายภาพบ าบัด เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้         
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด  ระดับปฏิบัติการ และ   
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ  มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  
หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด   และ 
 ๓. ปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัดหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

 
                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
                                       ระดับเชี่ยวชาญ เมือ่วันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน กายภาพบ าบัด 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักกายภาพบ าบัด 
 
ระดับต าแหน่ง เชี่ยวชาญพิเศษ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้านกายภาพบ าบัด               
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมาก  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง  และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเน้ือหา
ของงาน  เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขา                 
ที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี ้
 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัตหิน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกายภาพบ าบัด พัฒนาและประยุกต์                
ใช้ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานกายภาพบ าบัด                      
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  เพื่อคิดค้นการรักษาและการบริการ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
การด าเนินงานการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน การบริการสุขภาพเชิงรุก หรือ       
การบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ  เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน  
  (๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ โครงการวิจัยทางกายภาพบ าบัด ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล   เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน  
  (๓) เป็นผู้คิดริเร่ิมและวางแผนด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิด ความรู้
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานกายภาพบ าบัดเป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์   ในการ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านกายภาพบ าบัด   ศึกษา 
วิเคราะห์  สังเคราะห์ และวิจัย  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานกายภาพบ าบัด หรือเพื่อ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความ

๓-๖-๐๑-๑ 



๒ 
 

ยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกายภาพบ าบัด
และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่ส าคัญทางด้านกายภาพบ าบัด  เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
  (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  เช่น ช่วยสอน  ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
กายภาพบ าบัดในระดับชาติหรือนานาชาติ  ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ค าปรึกษาและ              
ให้ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกายภาพบ าบัดให้กับหน่วยงานต่างๆ  ตอบปัญหาและชี้แจง       
เร่ืองต่างๆ ทางด้านกายภาพบ าบัดแก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางด้านกายภาพบ าบัด  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งต้ัง  เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานกายภาพบ าบัดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๒. ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา     
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเข้าร่วมประชุมก าหนดนโยบาย หรือโครงการทางด้านกายภาพบ าบัด เพื่อให้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ 
 
 ๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล  หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน                   
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม       
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน   
 
 ๔. ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษทางด้านกายภาพบ าบัดในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้  
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
  (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านกายภาพบ าบัด เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 



๓ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด ระดับปฏิบัติการ   และ   
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี              

หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด   และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่                     

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี   
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 
                                                                    ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน การทันตแพทย์ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 
  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการทันตแพทย์ หรือการให้บริการทางทันตกรรม 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคฟันและโรคในช่องปาก 
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเพื่อคิดค้นหาวิธีการต่างๆ ในการลดการผุและยืดอายุของฟัน รวมทั้ง
การให้ค าแนะน าและเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
เพื่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของฟันและช่องปาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
  ทันตแพทย์  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  ทันตแพทย์  ระดับเชี่ยวชาญ 
  ทันตแพทย์  ระดับช านาญการพิเศษ 
  ทันตแพทย์  ระดับช านาญการ 
  ทันตแพทย์  ระดับปฏิบัติการ 
 
 

                            ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ 
                        ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 

๓-๖-๐๒ 



 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การทันตแพทย์ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน ทันตแพทย์ 
 
ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้                
 
 ๑.   ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑)  ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง 
ระดับเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
  (๒)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน    
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน และบริบทของพื้นที ่
  (๓)  รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข                     
ให้มีประสิทธิภาพ 
                       (๔)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงาน 
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ  เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
 ๒.   ด้านการวางแผน 

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

  

๓-๖-๐๒-๕ 



 ๒ 

  ๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน                          
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๔.   ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านทันตกรรม               
ทันตสาธารณสุข รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ                
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านทันตกรรม        
ทันตสาธารณสุข  เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ       
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน        
และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ไม่ต่ ากว่านีใ้นสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
  ๑.๒ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ไม่ต่ ากว่านีใ้นสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
  ๑.๓ ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ไม่ต่ ากว่านีใ้นสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
  ๑.๔ ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการ
ฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร) หรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา ที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี   
 และ 
 ๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้น ๑ จากทันตแพทยสภา 
  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

                                       ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ 
                                       ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การทันตแพทย์ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน ทันตแพทย์ 
 
ระดับต าแหน่ง ช านาญการ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานวิชาการด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  หรือแก้ไขปัญหาในงาน  
ที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน                 
ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย  และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทาง การท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนก ากับ 
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่             
ได้รับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี ้
 

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง        
ที่มีความยุ่งยาก  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม  
  (๒) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข  จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข   เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๓-๖-๐๒-๔ 



 ๒ 
 

  (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ            
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งต้ัง  เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว        
ต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข   
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อให้        
การปฏบิัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  
 ๒. ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  วางแผนหรือร่วมวางแผน         
การท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 ๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน  หรือบุคคล หรือหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๔. ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ   ฝึกอบรม  ถ่ายทอดความรู้  ทางด้านทันตกรรม                 
ทันตสาธารณสุข  แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  นักศึกษา  ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้ง              
ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงาน       
ได้อย่างถูกต้อง 
  (๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน            
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุขที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 
 
 



 ๓ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์  ระดับปฏิบัติการ  และ 

 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี   
  ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์ 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒   
  ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ป ีส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์ 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓    
  หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด     
 และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ 
                                       ระดับช านาญการ เมื่อวันที่   ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



ต าแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ  
  
ชื่อสายงาน การทันตแพทย์ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน ทันตแพทย์ 
 
ระดับต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน
ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  ปฏิบัติงานที่ตอ้งท าการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา  
ในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน         
ที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์  และความช านาญงานสูงมากในงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก  ตลอดจนก ากับและตรวจสอบ    
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่น     
ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี ้
 
 ๑.   ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู  ส่งเสริม  ป้องกัน  โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง    
ที่ยุ่งยากซับซ้อน  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม  ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  (๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ  เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  เพื่อให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ   

๓-๖-๐๒-๓ 



 ๒ 

  (๓) ให้บริการวิชาการ ด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา
และชี้แจงเร่ืองต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ     
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ต้อง
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
 
 ๒.   ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด  วางแผนหรือ                
ร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 ๓.   ด้านการประสานงาน 

                        (๑)      ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอ่ืน  โดยมีบทบาท             
ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม 
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  
 
 ๔.   ด้านการบริการ 

  (๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๒)  ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล               
เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร  
  (๓)  จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด                        
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
 



 ๓ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด   และ 

   ๓.  ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

 

 

                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ 
                                       ระดับช านาญการพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



 
ต าแหนง่ประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การทันตแพทย์ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน ทันตแพทย์ 
 
ระดับต าแหน่ง เชี่ยวชาญ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านทันตกรรม                     
ทันตสาธารณสุข และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ             
ส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจน               
ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ            
หน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม  ก ากับ
หน่วยงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการ
ท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  ตลอดจน ก ากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
 ๑.   ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  ฟื้นฟู  ส่งเสริม  ป้องกัน  โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง    
ที่ยุ่งยากซับซ้อน  ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  

 
 

๓-๖-๐๒-๒ 



 ๒ 

 
 (๒) เป็นผู้คิดริเร่ิมการด าเนินงานวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข   หรือก าหนดทิศทางของการ
ศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข หรือเพื่อเสนอความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ทางด้านทันตกรรม  
ทันตสาธารณสุข  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  และด้านที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน   
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ   
 (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ให้กับหน่วยงานต่างๆ                
ให้ค าปรึกษา แนะน า  ตอบปัญหา และชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง  เพื่อให้การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจ  
ที่ก าหนดไว ้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษา
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ  เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว    
ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
 
              ๒.    ด้านการวางแผน 

    ร่วมก าหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด  วางแผน            
หรือร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน 
อุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

 

 



 ๓ 

 
 

 ๓.   ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน                            
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม         
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  

 
 ๔.   ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
  (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  เพื่อให้บุคคลทั่วไป         
ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์  ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด    และ 
 ๓. ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                 
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 
 

                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ 
                                       ระดับเชี่ยวชาญ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



 
ต าแหนง่ประเภท                                     วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน การทันตแพทย์ 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน ทันตแพทย์ 
 
ระดับต าแหน่ง                                        เชี่ยวชาญพิเศษ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
  

                 ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
โดยใช้ความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับ
เน้ือหาของงาน  เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง    
สาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
 

๑.    ด้านการปฏิบัติการ 

(๑) ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  ฟื้นฟู ส่งเสริม  ป้องกันโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง     
ที่มีลักษณะซับซ้อนและยุ่งยากมาก  หรือต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษา
อย่างถูกต้องเหมาะสม  
   (๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบโครงการวิจัยด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
มาตรฐานคุณภาพการตรวจ  การให้บริการทางทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  ให้มมีาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมาย ตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน  
   (๓) เป็นผู้คิดริเร่ิมและวางแผนด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่    
หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์        
ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานทันตกรรม   

๓-๖-๐๒-๑ 



 ๒ 

ทันตสาธารณสุข  หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะด้านที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ   ลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่ส าคัญทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ             
   (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  เช่น ช่วยสอน  ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านทัน
ตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับชาติหรือนานาชาติ  ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้
ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ  ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ ทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข แก่หน่วยงานที่สังกัดและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางด้านทันตกรรม   
ทันตสาธารณสุข  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบัน  
อุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานทันตกรรม           
ทันตสาธารณสุข ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๒.    ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา     
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของ 
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมก าหนดนโยบาย หรือโครงการทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข                  
เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
 

๓.    ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล  หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน                          
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม       
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  

 
๔.    ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อน       
มากเป็นพิเศษทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 



 ๓ 

 
  (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข เพื่อให้บุคคลหรือ
หน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทันตแพทย์   ระดับปฏิบัติการ   และ   
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  หรือ

ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด   และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี  
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 

                                                                  ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน การพยาบาล 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 
    สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ   
การให้การพยาบาลผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานการพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษาบ าบัด หรือ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา และการส่งเสริมกิจการพยาบาล โดยเป็นผู้ควบคุม
ประสานงานการผลิตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานการพยาบาล การศึกษา วิเคราะห์เพื่อรับรองและปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการบริการงานการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
ทุกประเภท  การตรวจนิเทศและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล  
การวางแผนโครงการอ านวยการและติดตามประเมินผลในการผลิตพยาบาล  และปฏิบัติหน้าที่อื่น                       
ที่เกี่ยวข้อง   
  
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
พยาบาล ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
พยาบาล ระดับเชี่ยวชาญ 
พยาบาล ระดับช านาญการพิเศษ 
พยาบาล ระดับช านาญการ 
พยาบาล ระดับปฏิบัติการ 
 

 
 

                 ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งพยาบาล 
                     ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

๓-๖-๐๓ 



 

 

 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การพยาบาล 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน พยาบาล 
 
ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้    
 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัตงิานพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย  
หรือปฏิบัติงานพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษา บ าบัด หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และป้องกันโรค  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม  และปลอดภัย  
  (๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง               
เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์ และทันเวลา 
  (๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่ผลงานทางด้าน                   
การพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
                       (๔) ร่วมวางแผนโครงการ และประสานงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานพยาบาลลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อรับรองและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการบริการพยาบาล 
                       (๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงาน   
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ  เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
 

๓-๖-๐๓-๕ 



 

 

๒ 

 
 ๒. ด้านการวางแผน 

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด   
 
 ๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน                     
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๔. ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการพยาบาล             
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล  
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานพยาบาล เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑.  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการพยาบาล 
  ๑.๒  ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการพยาบาล  
  ๑.๓  ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการพยาบาล 
 และ  
 ๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 
 
 



 

 

๓ 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 
 

                                       ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งพยาบาล 
                                       ระดับปฏิบัติการ  เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การพยาบาล 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน พยาบาล 
 
ระดับต าแหน่ง ช านาญการ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านการพยาบาล  ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและ                   
มีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ด้านการพยาบาลที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย  และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์   และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี ้
 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นสูงตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย        
หรือปฏิบัติงานพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษา บ าบัด หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และการป้องกันโรค เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อน และปรับปรุงการบริการพยาบาล            
รวมทั้งการปรับใช้การบ าบัด เคร่ืองมือพิเศษ ให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพื่อช่วยเหลือในกรณีรีบด่วน
ได้อย่างทันท่วงที 
  (๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์  วิจัย  ด้านการพยาบาล  
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านการพยาบาล   
เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   
 

๓-๖-๐๓-๔ 



 ๒ 

  (๔) วางแผนโครงการ ประสานงาน สนับสนุน และอ านวยการผลิตบุคลากรทาง                
การพยาบาล  ก าหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานพยาบาล  เพื่อวางแนวทาง สนับสนุน 
ส่งเสริม และพัฒนางานพยาบาล   
  (๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานพยาบาล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งต้ัง  เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ       
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๖) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๕) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว    
ต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข   
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อให้        
การปฏบิัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 ๒. ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  วางแผนหรือร่วมวางแผน        
การท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 
 ๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน  หรือบุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๔. ด้านการบริการ 

  (๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการพยาบาล                       
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ                 
ชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
  (๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ  สื่อเอกสารเผยแพร่  ให้บริการวิชาการด้านการ
พยาบาลที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

 



 ๓ 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพยาบาล  ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี    
  ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพยาบาล 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒    
  ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ป ีส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพยาบาล 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓    
  หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด     
 และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งพยาบาล 
                                       ระดับช านาญการ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การพยาบาล 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน พยาบาล 
 
ระดับต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้านการพยาบาล  ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงาน      
ที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน         
ที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์  และความช านาญงานสูงมากในงานด้านการพยาบาล  ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน                   
ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัตงิานพยาบาลขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือภาวะวิกฤต ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะคุกคาม  ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย  ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  (๒) คัดกรอง ประเมินวินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง คาดการณ์และวางแผนช่วยเหลือ               
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 
 
 
 

๓-๖-๐๓-๓ 



 ๒ 

 

  (๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านการพยาบาล เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบแลมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการพยาบาล  หรือเพื่อให้
ข้อเสนอแนะในการก าหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานพยาบาล พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการ
พยาบาลเฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านการพยาบาล เพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
  (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานพยาบาล  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ   
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๕) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว    
ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 ๒. ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ              
ร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  
                   ๓.   ด้านการประสานงาน 

(๑) ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอ่ืน  โดยมีบทบาท              
ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง 
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  
 
 
 



 ๓ 

 ๔. ด้านการบริการ 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการพยาบาลที่ยุ่งยากซับซ้อน              
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ               
ชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล             
เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

(๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพยาบาล  ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ป ี หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด   และ 
 ๓. ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

 

                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งพยาบาล 
                                       ระดับช านาญการพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



 

 

 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ  
 
ชื่อสายงาน การพยาบาล 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน พยาบาล 
 
ระดับต าแหน่ง เชี่ยวชาญ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก   

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการพยาบาล โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่  ปฏิบัติงานวิจัยด้านการพยาบาล และน ามาประยุกต์ใช้   
ในทางปฏิบัติ  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและ           
มีขอบเขตกว้างขวางมาก  หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม  ก ากับ
หน่วยงานด้านการพยาบาลที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้  
วิธีการ เทคนิคต่างๆ เพื่อคิดค้นการให้บริการและส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และสุขภาวะที่ดี    
ของประชาชน 
   (๒) เป็นผู้คิด ริเร่ิมการด าเนินงานวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานการพยาบาล  หรือก าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านการพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการพยาบาล  หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไข

๓-๖-๐๓-๒ 



 

 

๒ 

ปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านการพยาบาล  ติดตามความก้าวหน้า              
ทางวิชาการด้านการพยาบาลและด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านการพยาบาล   เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ในการ
ด าเนินการ 
                    (๓) ให้บริการวิชาการ ด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทาง                  
ด้านการพยาบาล  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพยาบาลให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้ค าปรึกษา แนะน า             
ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน      
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การบริหาร หรือความมั่นคง  เพื่อให้การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้   
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 ๒.  ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด  วางแผนหรือ        
ร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   
              ๓.  ด้านการประสานงาน 

   (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน                   
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม         
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  

 
  
 



 

 

๓ 

 ๔.  ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพยาบาล ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วง
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน  
  (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการพยาบาล เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพยาบาล  ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด    และ 

  ๓.  ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                 
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งพยาบาล 
                                       ระดับเชี่ยวชาญ เมือ่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 
 



 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน การพยาบาล 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน พยาบาล 
 
ระดับต าแหน่ง เชี่ยวชาญพิเศษ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้านการพยาบาล โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมาก  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน          
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือ         
เฉพาะทาง และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเน้ือหา
ของงาน  เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขา           
ที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพยาบาล พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ วิธีการ เทคนิคต่างๆ  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานการพยาบาลที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อคิดค้นการให้บริการและส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ           
และสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
  (๒) ส่งเสริม ก ากับ  ควบคุม  ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านการพยาบาล               
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมาย ตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน  
  (๓) เป็นผู้คิดริเร่ิมและวางแผนด าเนินงานวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานการพยาบาลเป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านการพยาบาล ศึกษาวิเคราะห์  
สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการพยาบาล หรือเพื่อเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้าน ที่มีความยุ่งยาก

๓-๖-๐๓-๑ 



 ๒ 

ซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก   ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้าน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ที่ส าคัญทางด้านการพยาบาล เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ       
  (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  เช่น ช่วยสอน  ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน  

การพยาบาลในระดับชาติหรือนานาชาติ  ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ค าปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพยาบาลให้กับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหาและชี้แจงร่ืองต่างๆ 
ทางด้านการพยาบาลแก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาล เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งต้ัง              
เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับงานการพยาบาล ทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๒. ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา        
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเข้าร่วมประชุมก าหนดนโยบาย หรือโครงการทางด้านการพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ 
 
 ๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล  หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน                  
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม       
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  
 
 ๔. ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก 
เป็นพิเศษทางด้านการพยาบาลในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
  (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการพยาบาล เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์  
 



 ๓ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพยาบาล   ระดับปฏิบัติการ   และ   
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ

ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด  และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี   
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 

                                                                 ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งพยาบาล 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 
 



๓-๖-๐๔

 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน การแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานหรือใหบริการทางการแพทย  ซ่ึงมีลักษณะงาน   
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัชีวิต  สุขภาพและอนามัยของประชาชน  หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
แกประชาชน งานวิเคราะห วิจัย และชันสูตรโรค  งานวางแผนทางวิชาการแพทย งานตรวจ แนะนํา         
ใหคําปรึกษาในวิชาการแพทย งานใหการศึกษาและฝกอบรมดานการแพทยหรือการสาธารณสุขแกแพทย
หรือเจาหนาท่ีทางการสาธารณสุขหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
นายแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
นายแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
นายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
นายแพทย ระดับชํานาญการ 
นายแพทย ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 

                               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายแพทย 
                         ระดับปฏิบัตกิารถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๓-๖-๐๔-๕

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายแพทย 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานการแพทย ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้  
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ  ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ  
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใหพนจากโรคภยัไขเจ็บ    
  (๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัย เผยแพรผลงานทางดานวิชาการแพทยและ
สาธารณสุขเบ้ืองตน  เพื่อพฒันางานวิชาการ หรือพัฒนาแนวทางการตรวจ  ชันสูตร วินิจฉัย  บําบัดรักษา  
ฟนฟูสมรรถภาพ สงเสริม ควบคุม ปองกัน เพื่อใหไดองคความรูทางวิชาการแพทยและสาธารณสุข           
ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกบัภารกิจของหนวยงาน 
                       (๓)    ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัตงิาน
แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาท่ี  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 

๒.   ดานการวางแผน  

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 
 



 ๒ 

 ๓.   ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน              
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการแพทยและ
สาธารณสุข รวมทั้งตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบ
ขอมูล ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการแพทย           
และสาธารณสุข เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ              
ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง และสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน           
และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดบัเดยีวกัน 
  ๑.๒ ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดบัเดยีวกัน 
และไดรับวุฒบัิตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 และ 
 ๒. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

                                    ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายแพทย 
                                       ระดบัปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๓-๖-๐๔-๔

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน การแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการแพทย ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วเิคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและ               
มีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
ดานการแพทย ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ตรวจ  วินิจฉัย  รักษาโรค  ฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ  ควบคุม  ปองกันโรค  และภยัสุขภาพ   
โรคเฉพาะทางหรือโรคท่ียุงยากซับซอน  เพือ่ใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี และสามารถปองกันตนเองหรือ
บุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใหพนจากโรคภยัไขเจ็บ 
  (๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห วิจัย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบ  เผยแพรผลงานทางดานวิชาการแพทยและสาธารณสุข  เพื่อกําหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานการแพทย  หรือเพ่ือเสนอแนะ แกไขปญหา และพัฒนาแนวทางการตรวจ  
ชันสูตรวินิจฉัย  การรักษาโรค  การควบคุม  ปองกัน  เฝาระวังโรค  ฟนฟูสภาพ  และสงเสริมสุขภาพ     
ใหเหมาะสมกบัภารกิจของหนวยงาน 
 
 



 ๒ 

 

        (๓)     ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานดานการแพทยและสาธารณสุข  ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา
และช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ               
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวชิาการประกอบการพิจารณาและ
ตดัสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว 
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข   
ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให        
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  วางแผนหรือรวมวางแผน       
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ  ฝกอบรม ถายทอดความรูทางดานการแพทยและ
สาธารณสุขแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  รวมท้ังตอบ
ปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงาน      
ไดอยางถูกตอง 
  (๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ ส่ือเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ                    
ดานการแพทยท่ีซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน 

 
 



 ๓ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทย  ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป   
  กําหนดเวลา ๔ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทย 
ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒   
  หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด    
 และ  
 ๓. ปฏิบัติงานดานการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
   

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายแพทย 
                                       ระดบัชํานาญการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



๓-๖-๐๔-๓

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพฒันางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน       
ท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน                 
ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก  โดยใชความรู  
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการแพทย ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจ
หรือแกไขปญหาในงานทียุ่งยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน  
เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ  
โรคเฉพาะทางหรือโรคท่ียุงยากซับซอนมาก  และมีการคนควาอางอิงหรือใชขอมูลจากภายนอก เพือ่ให
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใหพนจากโรคภยัไขเจ็บ  
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานการแพทย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน                    
ท่ีกําหนด    
  (๒) ศึกษา  วเิคราะห  วิจยัดานการแพทยและสาธารณสุข  ศึกษา คนควา ทดลอง               
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัยท่ียุงยากซับซอน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ                    
และเผยแพรผลงานทางดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อกอใหเกิดการพัฒนางานวชิาการ เทคนิควิธีการ 
กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานงานการแพทยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพื่อหา



 ๒ 

วิธีการในการแกไขปญหาเกีย่วกับงานการแพทยและสาธารณสุข  หรือเพือ่พัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร 
วินจิฉัย บําบัด รักษา ฟนฟูสมรรถภาพ สงเสริม ควบคุม ปองกนั ทางการแพทยและสาธารณสุขใหเหมาะสม
กับภารกจิของหนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหคําแนะนํา
และขอเสนอแนะในการดําเนินการ   
  (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานการแพทย  ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจง       
เร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว  
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด  วางแผนหรือ               
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

                        (๑)     ประสานการทํางานภายในสถาบันอดุมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาท            
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง 
ท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนนิงานรวมกัน 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานการแพทยและสาธารณสุข                         
ท่ียุงยากซับซอนแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบ
ปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ   เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 ๓ 

 

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล             
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิด                      
การแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทย ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ระดับชํานาญการ  มาแลวไมนอยกวา ๔ ป         
หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 

   ๓.  ปฏิบัติงานดานการแพทย  หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                   ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํแหนงนายแพทย 
                                       ระดบัชํานาญการพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



๓-๖-๐๔-๒

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานการแพทย  โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม   ปฏิบัติงานวจิัยดานการแพทย และนํามาประยุกตใชใน    
ทางปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขต
กวางขวางมาก  หรือถายทอดความรูเกี่ยวกบังาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานการแพทย ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ           
โรคเฉพาะทางท่ียุงยากซับซอนมาก ตองใชความเช่ียวชาญสูง และมีการคนควาอางอิงหรือใชขอมูลจาก
ภายนอก  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใหพนจาก
โรคภัยไขเจ็บไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  
 
 



 ๒ 
 

  (๒) เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิงานวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกดิความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานดานการแพทยและสาธารณสุข หรือกําหนดทิศทางของ
การศึกษาวิจยัใหสอดคลองกับมาตรฐาน วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนด
วิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการแพทย  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
การแพทย  หรือเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและ                   
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการแพทย  ติดตามความกาวหนาทางวชิาการดานการแพทยและ                 
ดานท่ีเกีย่วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานการแพทยและสาธารณสุข  เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
                (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การแพทยและสาธารณสุข  เปนผูทรงคุณวฒุใินดานการแพทยและสาธารณสุขใหกับหนวยงานตางๆ         
ใหคําปรึกษา แนะนํา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี และใหคําแนะนําเกีย่วกับ
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  การบริหาร หรือความม่ันคง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด         
และบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานดาน
การแพทยและสาธารณสุขท้ังในและตางประเทศ  เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัตงิาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กาํกบั ควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกดั  วางแผนหรือ       
รวมวางแผนการทํางาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 
 



 ๓ 

 

 ๓.   ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                    
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม         
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัการแพทยและสาธารณสุข ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงาน 
ไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนนุภารกิจของหนวยงาน  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับ
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทย  ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายแพทย 
                                       ระดบัเช่ียวชาญ  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๓-๖-๐๔-๑

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน การแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานการแพทย โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซ่ึงตองมีการวจิัยเกีย่วกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง           
และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกบัเนื้อหาของงาน  
เพื่อแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกีย่วกับงาน
ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเกี่ยวของ               
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ  ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ  
โรคเฉพาะทางท่ียุงยากซับซอนมาก ตองใชความเช่ียวชาญสูงมาก  และกําหนดทิศทางคิดคนส่ิงใหม
ตลอดจนทฤษฎีตางๆ ท่ีเห็นวาเปนความกาวหนา หรือการพัฒนาสําคัญในงานดานการแพทยและสาธารณสุข  
เพื่อการตอบสนองความตองการในปจจุบันและอนาคต  ในสถานการณสุขภาวะท่ีแตกตางหลากหลาย 
และเฉพาะเจาะจงในระดับประเทศ   
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ  โครงการวิจัยดานการแพทยและ
สาธารณสุข  ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมาย ตามนโยบายในภาพรวมของ
หนวยงาน 
 
 
 



 ๒ 

 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนินงานวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการแพทยและสาธารณสุขเปนอยางมาก            
วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดาน
การแพทย    ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห และวจิัย  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
การแพทย หรือเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหา และแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ท่ีมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะดานท่ีมีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานการแพทยและดานท่ีเกีย่วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกบัลักษณะงานของหนวยงาน       
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัท่ีสําคัญทางดานการแพทยและสาธารณสุข  เพื่อใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ชวยสอน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ   ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและ                  
ใหขอเสนอแนะ  เปนผูทรงคุณวุฒใินดานการแพทยและสาธารณสุขใหกับหนวยงานตางๆ   ตอบปญหา    
และช้ีแจงเร่ืองตางๆ ทางดานการแพทยและสาธารณสุขแกหนวยงานทีสั่งกัดและหนวยงานอื่นท่ีเกีย่วของ 
เพื่อถายทอดความรูความเช่ียวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุข  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการ         
เขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุขท้ังในและตางประเทศ   
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ   และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
                  ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา     
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือ            
ของรัฐบาลในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานการแพทย  เพื่อใหขอมูล 
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล  หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                 
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม      
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 



 ๓ 

 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอน        
มากเปนพิเศษทางดานการแพทยและสาธารณสุขในระดบัชาติหรือนานาชาติ  เพือ่พฒันาองคความรู            
และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงาน
ไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทย ระดับปฏิบัติการ   และ   
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป  หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
๓.   ปฏิบัติงานดานการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป   
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                                ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายแพทย 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๓-๖-๐๕

 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน  สัตวแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานการสัตวแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ             
เกี่ยวกับการตรวจ และรักษาพยาบาลสัตว  การศึกษา วิเคราะห ชันสูตร และวจิัยโรคสัตวทางดานตางๆ             
การสํารวจโรค และปองกันโรค  การสงเสริมและพัฒนาความรูทางดานสุขภาพสัตว  การคนควาทดลอง
ในการผลิตชีวภัณฑ  เทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว เทคโนโลยีทางดานวิทยาการสืบพันธุของสัตว  
รวมถึงการปรับปรุงแกไขวิธีการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชนในการผลิต ปองกันและกําจัด
โรคสัตว เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นายสัตวแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นายสัตวแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
  นายสัตวแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นายสัตวแพทย ระดับชํานาญการ 
  นายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย                           

                         ระดับปฏิบัตกิารถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 
 



๓-๖-๐๕-๕

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การสัตวแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายสัตวแพทย 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสัตวแพทย  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้                
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ตรวจและรักษาพยาบาลสัตวทางดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม                      
เพื่อควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 
  (๒) ศึกษา วเิคราะห วิจยัเกี่ยวกับโรคสัตว โรคติดตอระหวางสัตวและคน ดานหองปฏิบัติการ 
ดานการชันสูตรโรคสัตว  ดานการผลิตการทดสอบชีวภณัฑสัตว  ดานสัตวทดลอง ดานสาเหตุและปจจัย         
ท่ีทําใหเกิดโรค ดานปองกัน ควบคุม กําจดัโรคสัตว รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตว             
ดานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย วางแผนและควบคุมการสํารวจโรคสัตวและการทดลองใชยากบัโรคสัตว
ชนิดตางๆ เพื่อใหสัตวมีสุขภาพดแีละใหผูบริโภคมีความปลอดภัย 
  (๓)  ศึกษา วเิคราะห วิจยั เกี่ยวกบัการขยายพนัธุสัตวดวยวิธีการผสมเทียมและดานการ      
ผลิตสัตวโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ ดานขอมูลสารสนเทศดานการผสมเทียม ดานการผลิต การปรับปรุงพันธุ  
การทดสอบพอพันธุ ดานความสมบูรณพันธุ ดานการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้ําเช้ือสัตวพอพันธุ
และตัวออน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว เพื่อพัฒนาการผลิต พัฒนาพันธุ และขยายพนัธุปศุสัตว
ท่ีมีพันธุกรรมดี 
                       (๔)    ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัตงิาน 
แกเจาหนาท่ีระดบัรองลงมาและแกนกัศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบั   
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  



 ๒ 

 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนนิงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการสัตวแพทย              
รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล  
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการสัตวแพทย  
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง และสนับสนนุภารกจิของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาสัตวแพทย    และ   
 ๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จากสัตวแพทยสภา  
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

                                       ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย                                           
                                        ระดับปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๓-๖-๐๕-๔

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การสัตวแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายสัตวแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการสัตวแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจยั  เพือ่การปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขต
กวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานการสัตวแพทยท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)  ตรวจและรักษาพยาบาลสัตวทางดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม                 
ท่ีตองใชความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญงาน และประสบการณสูง เพื่อใหการปฏิบัติงานท่ีมี
ความซับซอนสําเร็จลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ 
  (๒)  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคาะห หรือวิจยั พัฒนาเกีย่วกับโรคสัตว  
โรคติดตอระหวางสัตวและคน ดานหองปฏิบัติการ ดานการชันสูตร โรคสัตว  ดานการผลิตการทดสอบ
ชีวภณัฑสัตว  ดานสัตวทดลอง  ดานสาเหตุและปจจัยท่ีทําใหเกิดโรค ดานควบคุม ปองกัน กําจดัโรคสัตว 
รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตว ดานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย  เพื่อพัฒนาแนวทาง
วิธีการในงานการสัตวแพทย กําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานการสัตวแพทย และพิจารณา
ปญหา ตลอดจนหาวิธีการในการแกไขปญหาทางดานสัตวแพทยท่ีผิดปกติธรรมดาซ่ึงยากแกการวินจิฉัย 
ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว    



 ๒ 

 
  (๓)  ศึกษา วเิคราะห วิจยั พัฒนาเกี่ยวกับการขยายพันธุสัตวดวยวิธีการผสมเทียม              
และดานการผลิตสัตวโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ ดานขอมูลสารสนเทศดานการผสมเทียม  ดานการผลิต      
การปรับปรุงพันธุ  การทดสอบพอพันธุ  ดานความสมบูรณพันธุ  ดานการผลิตและควบคุมคุณภาพ      
การผลิตน้ําเช้ือสัตวพอพันธุและตัวออน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว เพื่อพัฒนาการผลิต           
พัฒนาพันธุ และขยายพันธุปศุสัตวท่ีมีพันธุกรรมดี 
  (๔) บันทึก รวบรวม ประเมินผลและรายงานผล จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงาน
ในความรับผิดชอบ เผยแพรผลงานทางดานการสัตวแพทย เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
        (๕)   ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการสัตวแพทย  ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ        
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๖)   ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๕) ดังกลาวขางตนแลว   
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข   
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให        
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  วางแผนหรือรวมวางแผน             
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนั โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 



 ๓ 

 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานการสัตวแพทย                 
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ      
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
  (๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ ส่ือเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน      
การสัตวแพทยท่ีซับซอน เพือ่กอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจ          
ของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย  ระดับปฏิบัติการ   และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป  หรือ
ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ  

   ๓.   ปฏิบัติงานดานการสัตวแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของ ซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป  
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย 
                                       ระดบัชํานาญการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 
 



๓-๖-๐๕-๓

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน การสัตวแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายสัตวแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการสัตวแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน      
ท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน                
ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก   โดยใชความรู  
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการสัตวแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน ท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกํากบัและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ             
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบตัิการ  

  (๑)  ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว  ปฏิบัติงานทางดานวิชาการและวิชาชีพการสัตวแพทย     
ท่ีมีความยุงยากซับซอน และพิจารณาปญหาทางดานการสัตวแพทยท่ีผิดปกติธรรมดาซ่ึงยากแกการวินิจฉัย 
ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานสัตวแพทย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน          
ท่ีกําหนด 
  (๒)  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยัท่ียุงยากซับซอน  พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานการสัตวแพทย เพื่อกอใหเกิด   
การพัฒนางาน มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพดานการปศุสัตว  การชันสูตรโรค  การรักษา การผลิตสัตวและ
ขยายพนัธุสัตว  อาหารสัตว  ยาสัตว การผลิตและทดสอบชีวภณัฑสัตว  บริหารจัดการสัตวทดลอง  น้ําเช้ือ
และตัวออน  ตลอดจนสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับการปศุสัตว  หรือเพ่ือหาวิธีการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานการสัตวแพทยท่ียุงยากซับซอนมาก  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัทางดานการสัตวแพทย   
เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดาํเนินการ   



 ๒ 

 

  (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานการสัตวแพทย ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจง        
เร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว   
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด   วางแผนหรือ               
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

                        (๑)     ประสานการทํางานภายในสถาบันอดุมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาท               
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง 
ท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนนิงานรวมกัน 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานการสัตวแพทยท่ียุงยากซับซอน           
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ     
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยกุต          
ใชในการแกไขปญหาและดาํเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล              
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิด          
การแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 
 
 



 ๓ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป  หรือ
ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ   

   ๓. ปฏิบัติงานดานการสัตวแพทยหรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

 
                                                                           ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย 

ระดับชํานาญการพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 
 



๓-๖-๐๕-๒

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การสัตวแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายสัตวแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานการสัตวแพทย  โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจยัดานการสัตวแพทย  และนํามาประยุกตใช
ในทางปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถุประสงค ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยาก และมีขอบเขต
กวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกบังาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานการสัตวแพทย ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดงันี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญดานการสัตวแพทย พัฒนาและประยุกตใชความรู 
วิธีการ เทคนิคตางๆ  พัฒนารูปแบบและนโยบายการวิจยัดานตางๆ เชน ดานสุขภาพสัตว การบําบัด   
รักษาโรคสัตว การผลิตสัตว การขยายพันธุสัตว การพัฒนาพันธุ อาหารสัตว ยาสัตว การปศุสัตว เปนตน 
เพื่อพัฒนางานดานการสัตวแพทยใหเกดิประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด 
  
 
 
 



 ๒ 

  (๒) เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกดิความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการสัตวแพทย  เพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วจิัย 
ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการสัตวแพทย หรือเพ่ือพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานการสัตวแพทย  หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาและหาวิธีการแกไข
ปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการสัตวแพทย  ติดตามความกาวหนา              
ทางวิชาการดานการสัตวแพทยและดานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาประยกุตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงาน      
ของหนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวจิัยทางดานการสัตวแพทย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการ      
                       (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน   
การสัตวแพทย  เปนผูทรงคุณวุฒใินดานการสัตวแพทยใหกับหนวยงานตางๆ  ใหคําปรึกษา  แนะนาํ             
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  และใหคําแนะนําเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน        
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง       
การบริหาร หรือความม่ันคง  เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการสัตวแพทยท้ังในและตางประเทศ                   
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกดั  วางแผนหรือ      
รวมวางแผนการทํางาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิาน  ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 

 

 
 



 ๓ 

 ๓.   ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                    
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม         
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวง
เปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานการสัตวแพทย เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรู             
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย  ระดบัปฏิบัติการ  และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนง ประเภทวชิาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด    และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานการสัตวแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย 
                                       ระดบัเช่ียวชาญ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 



๓-๖-๐๕-๑

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การสัตวแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายสัตวแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานการสัตวแพทย โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซ่ึงตองมีการวจิัยเกีย่วกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และ
นํามาประยกุตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกีย่วกับเนือ้หาของงาน เพื่อแกไข
ปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจน
ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญพิเศษดานการสัตวแพทย พัฒนาและประยุกต       
ใชความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย 
ตลอดจนนโยบายการวจิัยดานตางๆ   เชน ดานสุขภาพสัตว การบําบัด รักษาโรคสัตว การผลิตสัตว            
การขยายพันธุสัตว การพัฒนาพันธุ  อาหารสัตว  ยาสัตว  การปศุสัตว ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ        
การพัฒนาประเทศ  เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยัดานการสัตวแพทย                
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนินการวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด  
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการสัตวแพทยเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ  
ในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการสัตวแพทย    
ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะห และวจิัย  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการสัตวแพทย 



 ๒ 

หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาตางๆ  และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานท่ี
มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการสัตวแพทย
และดานท่ีเกีย่วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกบัลักษณะงานของหนวยงาน เปนท่ีปรึกษาใน
โครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดานการสัตวแพทย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ   
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ชวยสอน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การสัตวแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ   ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและ        
ใหขอเสนอแนะ   เปนผูทรงคุณวุฒใินดานการสัตวแพทยใหกับหนวยงานตางๆ  ตอบปญหาและช้ีแจง
เร่ืองตางๆ ทางดานการสัตวแพทยแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอื่นท่ีเกีย่วของ เพื่อถายทอดความรู
ความเช่ียวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานการสัตวแพทย เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี
ไดรับแตงต้ัง  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการสัตวแพทยท้ังในและตางประเทศ  เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา     
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานการสัตวแพทย เพื่อใหขอมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล  หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                 
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม      
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษทางดานการสัตวแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางกวางขวาง 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานการสัตวแพทย เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 



 ๓ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทย  ระดับปฏิบัติการ   และ   
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป  หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 
๓.  ปฏิบัติงานดานการสัตวแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป   
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                            ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย 
                                                               ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๓-๖-๐๖

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษาคนควา วจิัย ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห ประมวลผลส่ิงตัวอยางท่ีไดมาจากรางกายมนุษย
และอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพของมนุษย ท้ังทางตรงและทางออม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ท่ีครอบคลุมดานเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก จุลชีววทิยาคลินิก ปรสิตวิทยา โลหติวิทยา 
คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พษิวิทยา เซลลวิทยาหรือแขนงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย เชน     
อณูชีววิทยา การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ฯลฯ 
เพื่อนาํผลมาใชในการวนิิจฉัย  คนหาสาเหตุ  วเิคราะหความรุนแรง  ตดิตามผลการรักษา  การปองกนั  และ
เฝาระวังโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใชเคร่ืองมือ น้าํยา 
การผลิตน้ํายาและชีววัตถุ ชุดทดสอบและวิธีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ ท้ังนี้รวมถึงลักษณะงาน
ภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ    
รวมท้ังการประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการ การใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพร              
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักเทคนิคการแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นักเทคนิคการแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักเทคนิคการแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักเทคนคิการแพทย ระดับชํานาญการ 
                           นักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 
     ระดับปฏิบัติการถึงระดับเช่ียวชาญพเิศษ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๓-๖-๐๖-๕ 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเทคนิคการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย  ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้                
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)   ปฏิบัติงานตรวจ ทดสอบ วิเคราะหทางหองปฏิบัติการข้ันพื้นฐาน  ควบคุมระบบ
คุณภาพ  ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย รวมถึงลักษณะงานภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแหงวชิาชีพ  เพื่อใหผูรับบริการไดรับผลการตรวจ
วิเคราะหท่ีถูกตอง แมนยํา และทันเวลา 
  (๒)   รวบรวมขอมูล จัดทํารายงานผลการตรวจวิเคราะหและการทดสอบตางๆ                  
รวมท้ังขอมูลทางวิชาการเบ้ืองตนดานเทคนิคการแพทยท่ีไมยุงยากซับซอน เพื่อประกอบการวางแผน
หรือการจัดทํารายงานทางวชิาการ   
  (๓)  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห  วิจัย  ติดตามประเมินผล  สรุปผลการศึกษาและ
เผยแพรผลงานทางดานเทคนิคการแพทย   แกไขปญหาและอุปสรรคเบ้ืองตนในข้ันตอนการวิเคราะห 
ตรวจสอบผลการวิเคราะหภายใตความรับผิดชอบ  เพื่อพัฒนางานดานเทคนิคการแพทย 
                       (๔)   ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน  
แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
 



 ๒ 
 

 ๒.   ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน                       
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔.  ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานเทคนคิการแพทย           
รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล  
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานเทคนิคการแพทย    
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง และสนับสนนุภารกจิของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิคการแพทย 
  ๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิคการแพทย 
  ๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิคการแพทย 
 และ 
 ๒.  ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย 
 
 
 
  



 ๓ 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                       ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 
                                       ระดบัปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๓-๖-๐๖-๔ 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเทคนิคการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานเทคนิคการแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานเทคนิคการแพทยท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทาง  การทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)  ปฏิบัติงานตรวจ ทดสอบ วิเคราะห และวนิิจฉัยทางหองปฏิบัติการ  ควบคุมระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยท่ีตองใชเทคนิคพิเศษหรือเคร่ืองมือพิเศษ เพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับผลการตรวจวเิคราะหท่ีถูกตอง แมนยํา และทันเวลา  วิเคราะหปญหาและแกไขปญหา เพื่อให
ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทยไดตามเปาหมายของงานท่ีรับผิดชอบ 
  (๒) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั  จัดทําเอกสาร
วิชาการ  คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  และเผยแพรความรูและผลงานวิชาการทางดานเทคนิค
การแพทย  เพือ่กําหนดลักษณะและมาตรฐาน พัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย          
พัฒนาวิธีการตรวจและชุดตรวจ  ตลอดจนหาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย                
ท่ีตองอาศัยความรูทางวิชาการและประสบการณสูง เพื่อพัฒนางานดานเทคนิคการแพทยและสาธารณสุข 
 



 ๒ 
 

  (๓)   เสนอแนะแนวทาง   กฎเกณฑ  หลักเกณฑหรือขอเสนอตามหลักวิชาการทาง  
เทคนิคการแพทย  เพื่อเปนแนวทางปฏิบัต ิใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ 
  (๔)  กําหนดวิธีการทดสอบและคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ                
ติดตามและประเมินผลการดาํเนินการโครงการตางๆ หรือการดําเนนิการของงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อให
สัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย 
        (๕)     ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ
เกีย่วกบัหลักการและวิธีการของงานเทคนคิการแพทย  ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ        
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๖) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๕) ดังกลาวขางตนแลว  
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข   
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให        
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
                 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  วางแผนหรือรวมวางแผน         
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรูทางดานเทคนิคการแพทย               
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เร่ืองตางๆ  เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 



 ๓ 

 
  (๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ ส่ือเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ                 
ดานเทคนิคการแพทยท่ีซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจ               
ของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป   
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                                 
นักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒    
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                            
นักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓    
  หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด    
 และ  

   ๓.  ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป  
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 
                                     ระดบัชํานาญการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



๓-๖-๐๖-๓ 

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเทคนิคการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานเทคนิคการแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน              
ท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทาํงานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสูงมากในงานดานเทคนิคการแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกํากบัและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)  ปฏิบัติงาน ควบคุม การตรวจวิเคราะหและวนิิจฉัยทางหองปฏิบัติการ  ควบคุมระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยท่ีใชเทคนิคหรือเคร่ืองมือท่ีตองใชความชํานาญพิเศษ            
เพื่อใหผูรับบริการไดรับผลการตรวจวิเคราะหท่ีถูกตอง แมนยํา และทันเวลา 
  (๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยัเร่ืองที่ยุงยากซับซอน ติดตาม
และประเมินผล กําหนดวิธีการทดสอบและคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ  พัฒนาเอกสาร
วิชาการ  คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  และเผยแพรผลงานทางดานเทคนิคการแพทย  เพื่อพฒันา
แนวทางวิธีการในงานดานเทคนิคการแพทย  วิธีการตรวจและชุดตรวจ  กําหนดลักษณะและมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย และแกไขปญหาเกีย่วกบังานดานเทคนิคการแพทยใหมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานเทคนคิการแพทย  เพื่อใหคําแนะนํา         
และขอเสนอแนะในการดําเนินการ   



 ๒ 

  (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานเทคนิคการแพทย ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและ        
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพือ่ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ          
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง  เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว  
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
                 ๒.  ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด  วางแผนหรือ                
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

                        (๑)     ประสานการทํางานภายในสถาบันอดุมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาท                
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง 
ท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนนิงานรวมกัน 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานเทคนิคการแพทยท่ียุงยากซับซอน  
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจง
เร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี  เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยกุตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล            
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิด                    
การแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 



 ๓ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป              
หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 

   ๓.  ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 
                                       ระดบัชํานาญการพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 
 



๓-๖-๐๖-๒ 

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเทคนิคการแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานเทคนิคการแพทย โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม   ปฏิบัติงานวจิัยดานเทคนิคการแพทย  และนํามาประยุกต     
ใชในทางปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและ                
มีขอบเขตกวางขวางมาก  หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานเทคนิคการแพทยท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานที่   
ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกาํกับ  ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จ     
ตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)   ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญดานเทคนิคการแพทย พัฒนาและประยุกตใชความรู 
วิธีการ เทคนิคตางๆ  เพื่อพัฒนางานวิชาการและการบริการท่ีเปนเลิศ  
  (๒) เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกดิความรูใหมหรือ
เทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานเทคนิคการแพทย หรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวจิัยใหสอดคลอง
กับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานเทคนิคการแพทย หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกี่ยวกับปญหาและหาวิธีการแกไข
ปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานเทคนิคการแพทย  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ทางดานเทคนคิการแพทยและดานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานเทคนคิการแพทย  เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ    
ในการดําเนินการ   



 ๒ 

 
                         (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
เทคนิคการแพทย  เปนผูทรงคุณวุฒใินดานเทคนิคการแพทยใหกับหนวยงานตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา  
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  และใหคําแนะนําเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง     
การบริหาร หรือความม่ันคง  เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทยท้ังในและตางประเทศ   
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว 
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัตงิาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กาํกบั  ควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของ   
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกดั  วางแผนหรือ   
รวมวางแผนการทํางาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม         
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 ๔.  ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนคิการแพทย ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวง เปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน  



 ๓ 

 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานเทคนิคการแพทย เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย  ระดับปฏิบัติการ  และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
  ๓. ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 
ระดับเชี่ยวชาญ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



๓-๖-๐๖-๑ 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเทคนิคการแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานเทคนิคการแพทย             
โดยใชความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซ่ึงตองมีการวิจยัเกีย่วกับงานเฉพาะดาน
หรือเฉพาะทาง  และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกับ
เนื้อหาของงาน  เพื่อแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอด
ความรูเกี่ยวกบังาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขา
ท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญพิเศษดานเทคนิคการแพทย พัฒนาและประยุกต          
ใชความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย  
ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพื่อพฒันางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐาน      
ในการปฏิบัติงาน 
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยัดานเทคนิคการแพทย             
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล   เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนินการวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด       
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานเทคนิคการแพทยเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ         
ในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานเทคนิคการแพทย   
ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะห และวจิยั  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย 
หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาตางๆ  และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน   



 ๒ 

ท่ีมีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  ติดตามความกาวหนาทางวชิาการดาน         
เทคนิคการแพทย และดานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อนํามาประยกุตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน 
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัท่ีสําคัญทางดานเทคนิคการแพทย  เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ             
ในการดําเนินการ   
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ชวยสอน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
เทคนิคการแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ   ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและ 
ใหขอเสนอแนะ  เปนผูทรงคุณวุฒใินดานเทคนิคการแพทยใหกับหนวยงานตางๆ  ตอบปญหาและช้ีแจง
เร่ืองตางๆ ทางดานเทคนิคการแพทยแกหนวยงานท่ีสังกดัและหนวยงานอ่ืนท่ีเกีย่วของ เพื่อถายทอด
ความรูความเช่ียวชาญ และพฒันาบุคลากรทางดานเทคนคิการแพทย เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามท่ีไดรับแตงต้ัง  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล ในการเขารวมประชุมหรือ
เจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย ท้ังในและตางประเทศ  เพื่อใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา        
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานเทคนิคการแพทย เพื่อใหขอมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ 

 
 ๓. ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล  หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                 
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม      
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษทางดานเทคนิคการแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานเทคนิคการแพทย เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับ
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 



 ๓ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ  และ   
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป                 

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
๓.   ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ี            

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป   
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                    ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนกัเทคนิคการแพทย 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



 ๓-๖-๐๗

 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน เภสัชกรรม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  
                 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเภสัชกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบั   
การผสมและปรุงยาและเวชภัณฑประเภทตางๆ การจายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทยในโรงพยาบาลหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  เภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  เภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญ 
  เภสัชกร ระดับชํานาญการพิเศษ 
  เภสัชกร ระดับชํานาญการ 
                           เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ 
 
 

 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร                          

                       ระดับปฏิบัติการถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 
 



 ๓-๖-๐๗-๕

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน เภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน เภสัชกร 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย    

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้                
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)  ผสมและปรุงยาและเวชภณัฑท่ัวไป  ช่ัง ตวง นับ ใส หรือบรรจุยาในภาชนะ         
บริการทางเภสัชกรรม  เบื้องตน  เพื่อบรรลุผลการรักษา  ปองกันควบคุมโรค  และประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในการใชยา  สมุนไพร  ผลิตภัณฑสุขภาพ 
  (๒) จัดหา จัดซ้ือ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจายยา ตัวยาและเคมีภัณฑ ตลอดจนเวชภัณฑ 
ครุภัณฑทางการแพทยและเคร่ืองมือแพทย  คํานวณราคาตนทุนและเสนอแนะเพื่อกําหนดราคายา         
ตรวจรับยา ตวัยา และเคมภีณัฑเม่ือมีการเบิกจากตนสังกัด หรือส่ังซ้ือจากองคการหรือบริษัทตางๆ        
จัดทําทะเบียนสถิติการผลิต เบิกจายและจําหนายยาชนดิตางๆ  เพื่อใหเกิดความประหยัด คุมคา และ
ประโยชนสูงสุด 
  (๓)  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานเภสัชกรรม และเผยแพร
ผลงานทางดานเภสัชกรรม เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม การคุมครองผูบริโภค 
  (๔)  แนะนําวิธีใชยาท่ีถูกตอง ตรวจสอบความถูกตองเพื่อปองกันความผิดพลาดกอน      
จายยาใหกับคนไขโดยเฉพาะอยางยิ่งการจายยาอันตราย เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดมาตรฐาน  
เปนธรรมและปลอดภัย  เสนอแนะยาชนิดหรือยี่หอใหมๆ  ท่ีองคการหรือบริษัทตางๆ ไดผลิตข้ึนแก
นายแพทย เพือ่ใชในการบาํบัดรักษาคนไขไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 



 ๒ 

                       (๕)  ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําแกแพทย ทันตแพทย 
พยาบาลและเจาหนาท่ีอ่ืนๆ เกี่ยวกับเร่ืองยา ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดบั
รองลงมาและแกนกัศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ   และปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนนิงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานเภสัชกรรม            
รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล  
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานเภสัชกรรม 
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง และสนับสนนุภารกจิของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวฒิุอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเภสัชกรรม 
  ๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเภสัชกรรม 
  ๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเภสัชกรรม 
 และ 
 ๒.  ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมช้ันหนึ่ง 



 ๓ 

  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                       ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร                                                
                                     ระดบัปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๓-๖-๐๗-๔ 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน เภสัชกร 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานเภสัชกรรม  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจยั  เพือ่การปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขต
กวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานเภสัชกรรมท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้  
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ผสมและปรุงยาและเวชภณัฑท่ัวไปและยาอันตราย  ควบคุมการผสมและปรุงยาและ
เวชภณัฑท่ัวไป  เพื่อมิใหเกดิขอผิดพลาดหรือมีอันตราย 
  (๒) กําหนดราคายา  จัดหา จัดซ้ือ ตรวจรับ เกบ็รักษา เบิกจายยา ตวัยาและเคมีภัณฑ 
ตลอดจนเวชภณัฑ ครุภณัฑทางการแพทยและเคร่ืองมือแพทย เพื่อใหเกิดความประหยัด คุมคา และ
ประโยชนสูงสุด   
  (๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานเภสัชกรรม  เพื่อพัฒนา             
งานวิชาการ  กําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม   
 



 ๒ 
 

  (๔) แนะนําวิธีใชยาท่ีถูกตอง  ตรวจสอบความถูกตองในการจายยาอันตราย เพื่อให
ประชาชนไดรับการบริการไดมาตรฐาน เปนธรรมและปลอดภัย เสนอแนะยาชนดิหรือยี่หอใหมๆ             
ท่ีองคการหรือบริษัทตางๆ ไดผลิตข้ึนแกนายแพทย เพื่อใชในการบําบัดรักษาคนไขไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
       (๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานเภสัชกรรม  ใหคําปรึกษา แนะนําแกแพทย ทันตแพทย พยาบาลและ
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ เกี่ยวกับเร่ืองยา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ   เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง 
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๖) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๕) ดังกลาวขางตนแลว 
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข   
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให        
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด   วางแผนหรือรวมวางแผน            
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรูทางดานเภสัชกรรม                        
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ               
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
 



 ๓ 

 
  (๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ ส่ือเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ              
ดานเภสัชกรรมท่ีซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกจิ        
ของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร  ระดับปฏิบัติการ   และ  
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป   
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร  
ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒    
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร   
ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓   
  หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด    
 และ  
 ๓. ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป  
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร 
                                       ระดบัชํานาญการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



๓-๖-๐๗-๓ 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน เภสัชกร 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานเภสัชกรรม ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากมาก
และมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทาํงานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู  
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานเภสัชกรรม ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจ หรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกํากบัและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรมท่ีมีความยุงยากซับซอน ตองใชความรูความสามารถ และ
ประสบการณสูงมาก  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเภสัชกรรม เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
  (๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั ท่ียุงยากซับซอน  พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานเภสัชกรรม เพื่อกอใหเกดิการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ ใหขอเสนอแนะในการกาํหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เภสัชกรรม  หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกบังานเภสัชกรรม  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางดานเภสัชกรรม เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ      
 
 



 ๒ 

  (๓) ใหบริการวชิาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานเภสัชกรรม ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหาและช้ีแจง    
เร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพเขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ   และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว  
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
                  ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือ                  
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

                        (๑)      ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาท                  
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง 
ท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ  เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกนั 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานเภสัชกรรมท่ียุงยากซับซอน                 
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ     
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยกุต            
ใชในการแกไขปญหาและดาํเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล         
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิด          
การแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 



 ๓ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป  หรือ
ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 

   ๓.  ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร 
                                       ระดบัชํานาญการพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 



๓-๖-๐๗-๒ 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน เภสัชกร 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานเภสัชกรรม โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม  ปฏิบัติงานวิจยัดานเภสัชกรรม และนํามาประยุกตใช        
ในทางปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถุประสงค  
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและ            
มีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานเภสัชกรรมท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญดานเภสัชกรรม พัฒนาและประยุกตใชความรู 
วิธีการ เทคนิคตางๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการและการบริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  
  (๒) เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงาน ท่ีกอใหเกดิความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานเภสัชกรรม  หรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวจิัยให
สอดคลองกับมาตรฐาน รวมท้ังกําหนดวธีิการและระเบียบปฏิบัติทางดานเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานเภสัชกรรม  ติดตามความกาวหนาทาง



 ๒ 

วิชาการดานเภสัชกรรมและดานท่ีเกีย่วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานเภสัชกรรม  เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน             
การดําเนนิการ   
                       (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทาง                         
ดานเภสัชกรรม  เปนผูทรงคุณวุฒใินดานเภสัชกรรมใหกับหนวยงานตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา
และช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  และใหคําแนะนําเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
หรือความม่ันคง  เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวม
ประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกีย่วกบังานเภสัชกรรมท้ังในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกดั วางแผนหรือ      
รวมวางแผนการทํางาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 
   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                   
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม         
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 
 
 



 ๓ 

 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก  
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวง
เปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนนุ
ภารกิจของหนวยงาน  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานเภสัชกรรม เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร  ระดับปฏิบัตกิาร  และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนง ประเภทวชิาชีพฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร 
                                       ระดบัเช่ียวชาญ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



๓-๖-๐๗-๑

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน เภสัชกร 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานเภสัชกรรม โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซ่ึงตองมีการวจิัยเกีย่วกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง             
และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกบัเนื้อหาของงาน            
เพื่อแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกีย่วกับงาน 
ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเกี่ยวของ                     
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญพิเศษดานเภสัชกรรม พฒันาและประยุกตใชความรู 
ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยัดานเภสัชกรรม ใหเปนไป   
ตามมาตรฐานสากล   เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนินการวิจยัตางๆ  และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด    
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานเภสัชกรรมเปนอยางมาก วางหลักเกณฑใน           
การวิเคราะห วจิัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิางดานเภสัชกรรม  ศึกษา วเิคราะห  
สังเคราะห และวจิัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม  หรือเพ่ือเสนอความเหน็
เกี่ยวกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมาก   ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานเภสัชกรรมและดานท่ีเกีย่วของ                
เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญ             
ทางดานเภสัชกรรม เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ   



 ๒ 

 
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ชวยสอน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทาง                  
ดานเภสัชกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณ เพื่อใหคําปรึกษาและ                
ใหขอเสนอแนะ  เปนผูทรงคุณวุฒิในดานเภสัชกรรมใหกบัหนวยงานตางๆ  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ 
ทางดานเภสัชกรรมแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอื่นท่ีเกีย่วของ เพื่อถายทอดความรูความเช่ียวชาญ 
และพัฒนาบุคลากรทางดานเภสัชกรรม เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ังเปนผูแทน
ของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงาน              
เภสัชกรรม ท้ังในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ                    
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา      
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานเภสัชกรรม เพื่อใหขอมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ 

 
 ๓. ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล  หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                 
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม      
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษทางดานเภสัชกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถนําไปใช   
ประโยชนไดอยางกวางขวาง 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานเภสัชกรรม เพือ่ใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
 
 
 



 ๓ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร  ระดับปฏิบัตกิาร  และ   
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
๓.   ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป   
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                                   ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๓-๖-๐๘ 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน รังสีการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 
                 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานรังสีการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ   
งานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียรและรังสีฟสิกส เชน การถายและบันทึกภาพสวนตางๆ       
ของรางกายผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอ็กซ โดยใชกรรมวิธีพเิศษท่ีมีเทคนิคการใชท่ียุงยาก การฉายรังสี                  
เพื่อบําบัดรักษาผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม ดวยเคร่ืองโคบอลต ๖๐ และเคร่ืองมือทางรังสี
เทคนิคอ่ืนๆ  การใชสารกัมมันตภาพรังสี และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสทางเวชศาสตรนิวเคลียรแกผูปวย                 
การคํานวณปริมาณรังสี  และการกําหนดระยะเวลาทีจ่ะใหรังสีแกผูปวยตามปริมาณท่ีตองการเพื่อชวยแพทย
ในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค การใชเคร่ืองวัดปริมาณรังสีจากเคร่ืองกําเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐาน      
ของเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในทางรังสีการแพทย การปองกันอันตรายจากรังสีดวยวิธีการทางรังสีฟสิกส 
การดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยและใชงานได  ศึกษา คนควา 
วิเคราะห วิจยัทางรังสีการแพทย รวมท้ังปรับปรุงและคนหาวิธีการหรือเทคนิคใหมๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน 
สถิติผลงาน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักรังสีการแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นักรังสีการแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักรังสีการแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักรังสีการแพทย ระดับชํานาญการ 
                           นักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ 
 

 

                                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํแหนงนักรังสีการแพทย 
                              ระดับปฏิบัติการถึงระดับเช่ียวชาญพเิศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 



๓-๖-๐๘-๕

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน รังสีการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักรังสีการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาชีพรังสีการแพทย  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้               
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทยข้ันพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทาง         
รังสีวิทยา  เชน  จัดเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใชอุปกรณและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสทางดานรังสีวินิจฉัย          
รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียร หรือรังสีฟสิกส   จัดทาผูปวยถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกาย
ผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอกซ ในกรณีท่ีตองใชเทคนคิหรือกรรมวิธีพเิศษท่ียุงยาก โดยการใหผูปวยรับประทาน 
ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเขาไปในรางกายกอนถาย และบันทึกภาพ ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึก  
ทางรังสีกอนท่ีจะสงใหแพทยวินจิฉัยโรค  หาและตรวจสอบตําแหนงของโรคเพ่ือกําหนดขอบขายใน        
การรกัษา  คํานวณปริมาณรังสีและและแรรังสี  รวมท้ังกําหนดระยะเวลาท่ีจะใหรังสีแกผูปวยตามปริมาณ     
ท่ีตองการ ปรับขนาดของลําแสงและทิศทางของรังสีท่ีจะใชกับผูปวย ปองกันสวนของรางกายท่ีดใีห
ปลอดภัยจากอันตรายจากรังสีดวยวัสดุกัน้รังสี เชน แทงตะกัว่   ใสและฝงแรรังสีในอวัยวะบางสวนของ
รางกายเพื่อบําบัดรักษาโรคมะเร็ง  ฉายรังสีเพื่อบําบัดรักษาผูปวยที่เปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม ดวยเคร่ือง
โคบอลต ๖๐ และเคร่ืองมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ  จัดเตรียมสารกัมมันตภาพรังสีเพื่อใชในการวินิจฉัยและ
รักษา การใชสารกัมมันตภาพรังสี และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสทางเวชศาสตรนิวเคลียร กับผูปวย การใช
เคร่ืองนับวัดรังสีตรวจหาปริมาณรังสีจากสวนตาง ๆ ของรางกายผูปวย และนําผลการบันทึกทางรังสีจาก
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ดังกลาวใหแพทยใชประกอบในการตรวจและวินจิฉัยโรค  ควบคุมการใชสาร
กัมมันตภาพรังสี และเคร่ืองอิเล็กทรอนกิสทางเวชศาสตรนิวเคลียรกับผูปวย  เพื่อใหไดรับการบริการ
อยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย  



 ๒ 

 
  (๒) ชวยดแูล ซอมแซม บํารุงรักษา  ทดสอบและตรวจสภาพเครื่องมือเคร่ืองใชและอุปกรณ
ทางรังสีการแพทยเพื่อใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยและใชงานได    ศึกษาลักษณะการกระจายของรังสีจาก
เคร่ืองกําเนิดรังสี  สํารวจและวดัปริมาณรังสีในบริเวณท่ีมีการใชสารกมัมันตภาพรังสี หรือเคร่ืองกําเนิด
รังสีชนิดตางๆ  ตรวจสอบปริมาณรังสีในกากกัมมันตภาพรังสีกอนนาํไปท้ิง  เพื่อใหเกิดความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน 
  (๓) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงานการปฏิบัติงานและสถิติผลงานดานรังสี 
ตลอดจนแนะนําวิธีปองกันอันตรายจากรังสี  
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน   
แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาท่ี  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดาํเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานรังสีการแพทย    
รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล   
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานรังสีการแพทย  
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง และสนับสนนุภารกจิของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
 



 ๓ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรังสีเทคนิค   
  ๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรังสีเทคนิค 
  ๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรังสีเทคนิค 
 และ 
 ๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค  
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                         ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนกัรังสีการแพทย 
                                       ระดบัปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๓-๖-๐๘-๔

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน รังสีการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักรังสีการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานรังสีการแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย  เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานรังสีการแพทยท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติงานดานเทคนิคช้ันสูงในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และ
ตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวชิาชีพ  เชน ควบคุม และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการใชเคร่ืองมือ 
อุปกรณและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสทางดานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียร หรือรังสีฟสิกส  
การถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอกซ ในกรณีท่ีตองใชเทคนิคหรือ
กรรมวิธีพิเศษที่ยุงยาก  การฉายรังสีเพื่อบําบัดรักษาผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม ดวยเคร่ือง
โคบอลต ๖๐ และเคร่ืองมือทางรังสีการแพทยอ่ืนๆ  การใชสารกัมมันตภาพรังสีและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส
ทางเวชศาสตรนิวเคลียรกับผูปวย เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดแีละมีประสิทธิภาพ 

 
 



 ๒ 

 
  (๒) ดําเนินการสอบเทียบมาตรฐานของเคร่ืองวดัรังสี  วิจัยหาคามาตรฐานสําหรับ        
การตรวจตางๆ  ตรวจสอบความปลอดภยัและแกไขขอบกพรองของเคร่ืองกําเนิดรังสีและบริเวณที่ติดต้ัง
เคร่ืองกําเนิดรังสี รวมท้ังเคร่ืองมือท่ีใชทางรังสีการแพทยอ่ืนๆ  เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และสามารถ  
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยัดานรังสีการแพทย                   
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานรังสีการแพทย  
เพื่อพัฒนางานวิชาการ การรักษา และการบริการผูปวยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
        (๔)     ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานรังสีการแพทย  ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ               
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๕) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๔) ดังกลาวขางตนแลว 
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
  
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด   วางแผนหรือรวมวางแผน       
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 



 ๓ 

 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานรังสีการแพทย                   
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
  (๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ ส่ือเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน       
รังสีการแพทยท่ีซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย  ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป   
  กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๔ ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                         
นักรังสีการแพทย  ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒    
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                        
นักรังสีการแพทย  ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓    
  หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด    
 และ  
 ๓. ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา  ๑  ป  
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักรังสีการแพทย 
                                       ระดบัชํานาญการ เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

 



๓-๖-๐๘-๓

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน รังสีการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักรังสีการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานรังสีการแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน      
ท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน                  
ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู 
ความสามารถ ประสบการณ  และความชํานาญงานสูงมากในงานดานรังสีการแพทย ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกํากบัและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

๑.  ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติงานดานเทคนิคท่ียุงยากซับซอนในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทาง             
รังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวชิาชีพ  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานรังสี
การแพทยเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ศึกษา วเิคราะห กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภณัฑ
ท่ีจะนํามาใชงานในดานใดดานหน่ึงทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความซับซอนสําเร็จลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ 
   (๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั ท่ียุงยากซับซอน พฒันาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานรังสีการแพทย  เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเกีย่วกับงานดานรังสีการแพทย   เปนท่ีปรึกษา       
ในโครงการวจิัยทางดานรังสีการแพทย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดาํเนินการ      



 ๒ 

 
  (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานรังสีการแพทย    ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหาและ         
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ          
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว  
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
   
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด  วางแผนหรือ                 
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
๓. ดานการประสานงาน 

                        (๑)     ประสานการทํางานภายในสถาบันอดุมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาท               
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง 
ท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนนิงานรวมกัน 

 
๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษาแนะนํา ถายทอดความรู ทางดานรังสีการแพทยท่ียุงยากซับซอน             
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจง
เร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อพัฒนาความรู เทคนคิ และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน 
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 ๓ 

 
(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล               

เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 
(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิด                  

การแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔  ป          
หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทย  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักรังสีการแพทย 
                                       ระดบัชํานาญการพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



๓-๖-๐๘-๒

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน รังสีการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักรังสีการแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานรังสีการแพทย โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม  ปฏิบัติงานวิจยัดานรังสีการแพทย  และนํามาประยุกตใช
ในทางปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถุประสงค  
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมี
ขอบเขตกวางขวางมาก  หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานรังสีการแพทยท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญดานรังสีการแพทย พัฒนาและประยุกตใชความรู 
วิธีการ เทคนิคตางๆ เพื่อคิดคนการรักษาและการบริการ และสงเสริมสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ และ 
สุขภาวะท่ีดีของประชาชน 

 

 

 



๒ 

 
  (๒)   เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิการวจิัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิดความรูใหมหรือ
เทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานรังสีการแพทย  หรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวจิัยให
สอดคลองกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานรังสีการแพทย  หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาและหา
วิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานรังสีการแพทย  ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานรังสีการแพทยและดานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาประยกุตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัทางดานรังสีการแพทย เพือ่ใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ    
                         (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน  
รังสีการแพทย  เปนผูทรงคุณวุฒิในดานรังสีการแพทยใหกับหนวยงานตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา      
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  และใหคําแนะนําเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน       
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง     
การบริหาร หรือความม่ันคง  เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานรังสีการแพทย ท้ังในและตางประเทศ เพื่อให
ขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ   และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
     (๔) ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกดั  วางแผนหรือ      
รวมวางแผนการทํางาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 

 

 
 



๓ 

 ๓. ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                   
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม         
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับรังสีการแพทย ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวง
เปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนนุ
ภารกิจของหนวยงาน  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานรังสีการแพทย เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรู          
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย  ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทย  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักรังสีการแพทย 
ระดับเชี่ยวชาญ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๓-๖-๐๘-๑

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน รังสีการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักรังสีการแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานรังสีการแพทย               
โดยใชความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซ่ึงตองมีการวิจยัเกีย่วกับงานเฉพาะดาน
หรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกับ
เนื้อหาของงาน  เพื่อแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอด
ความรูเกี่ยวกบังาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา  หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขา           
ท่ีเกี่ยวของ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญพิเศษดานรังสีการแพทย พัฒนาและประยุกตใช
ความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย            
ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพื่อคิดคนการรักษาและการบริการ และสงเสริมสุขภาพ
ท่ีมีประสิทธิภาพ และสุขภาวะท่ีดีของประชาชน  
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยัดานรังสีการแพทย             
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล   เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนินการวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด   
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานรังสีการแพทยเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ                  
ในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานรังสีการแพทย                          
ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะห และวจิัย  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานรังสีการแพทย  
หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน            



 ๒ 

ท่ีมีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  ติดตามความกาวหนาทางวชิาการดาน          
รังสีการแพทย  และดานท่ีเกีย่วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกบัลักษณะงานของหนวยงาน      
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัท่ีสําคัญทางดานรังสีการแพทย   เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ         
ในการดําเนินการ   
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ชวยสอน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
รังสีการแพทยในระดบัชาติหรือนานาชาติ  ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและ           
ใหขอเสนอแนะ เปนผูทรงคุณวุฒใินดานรังสีการแพทยใหกับหนวยงานตางๆ   ตอบปญหาและช้ีแจง 
เร่ืองตางๆ ทางดานรังสีการแพทยแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอื่นท่ีเกีย่วของ  เพื่อถายทอดความรู
ความเช่ียวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานรังสีการแพทย  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี
ไดรับแตงต้ัง  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานรังสีการแพทยท้ังในและตางประเทศ  เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา      
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานรังสีการแพทย เพื่อใหขอมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ 

 
 ๓. ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล  หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                      
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม      
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษทางดานรังสีการแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางกวางขวาง 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานรังสีการแพทย เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 



 ๓ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย  ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป                

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทย  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                                   ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักรังสีการแพทย 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๓-๖-๐๙

 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน กิจกรรมบําบัด 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการในการสงเสริม ปองกัน บําบัด ฟนฟู
สมรรถภาพท่ีมีความเส่ียงของผูท่ีมีความบกพรองหรือพิการทางดานรางกาย จิตใจ การเรียนรู และพัฒนาการ   
ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารทางกิจกรรมบําบัด การนิเทศงาน และฝกอบรม
วิชากิจกรรมบําบัด เพื่อพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัดในหนวยงานจิตเวชและหนวยงานอ่ืน 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักกจิกรรมบําบัด ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นักกจิกรรมบําบัด ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักกจิกรรมบําบัด ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักกจิกรรมบําบัด ระดับชํานาญการ 
  นักกจิกรรมบําบัด ระดับปฏิบัติการ 

 
 
  

                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักกจิกรรมบําบัด 
                         ระดับปฏิบัตกิารถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๓-๖-๐๙-๕

ตําแหนงประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน กิจกรรมบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักกิจกรรมบําบัด 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกจิกรรมบําบัด ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้    
 

๑. ดานการปฏิบตัิการ 

(๑)  คัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะหปญหาของผูปวย  ตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมบําบัด  วางแผนในการสงเสริม ปองกัน บําบัด รักษา และฟนฟสูมรรถภาพรางกายและจิตใจ
ผูปวย  เพื่อพฒันาทักษะในการทํากิจกรรมการดําเนนิชีวิตและประกอบอาชีพของผูปวย 

(๒)  ออกแบบ ประดิษฐ ดัดแปลง  ประยุกตใชอุปกรณเคร่ืองชวย  เคร่ืองดาม สภาพท่ีอยู
อาศัยและส่ิงแวดลอมของผูปวย เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ไดตามศักยภาพ สามารถ
พึ่งพาตนเอง และมีสวนรวมในกจิกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

(๓)  บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ขอมูลทางวิชาการ จดัทําบทความ เอกสารทางวิชาการ
เพื่อเผยแพรใหเกิดความเขาใจงานดานกจิกรรมบําบัด และเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดานกิจกรรมบําบัด 

(๔)  ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน 
แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาท่ี  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 

๒. ดานการวางแผน  

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 



 ๒ 

  

 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน              
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานกจิกรรมบําบัด   
รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล  
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานกจิกรรมบําบัด  
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ  ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง และสนับสนนุภารกจิของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
  ๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกิจกรรมบําบัด 
  ๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกิจกรรมบําบัด 
  ๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกิจกรรมบําบัด 
 และ  
 ๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

                                    ก.พ.อ.กําหนดใหมีตาํแหนงนักกจิกรรมบําบัด 
                                     ระดบัปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๓-๖-๐๙-๔

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน กิจกรรมบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักกิจกรรมบําบัด 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานกจิกรรมบําบัด  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในควบคุมการปฏิบัติงาน           
ดานกิจกรรมบําบัด  ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) ควบคุมและปฏิบัติการ การคัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะหปญหาของผูปวย  
ตามมาตรฐานวิชาชีพกจิกรรมบําบัด วางแผนในการสงเสริม ปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพ
รางกายและจิตใจผูปวย เพื่อพัฒนาทักษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ 

(๒) ควบคุมและปฏิบัติการ ออกแบบ ประดิษฐ ดัดแปลง ประยุกตใชอุปกรณเคร่ืองชวย 
เคร่ืองดาม สภาพท่ีอยูอาศัยและส่ิงแวดลอมของผูปวย เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพได
ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีสวนรวมในกจิกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

(๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยัดานกิจกรรมบําบัด                
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  และเผยแพรผลงานทางดานกิจกรรมบําบัด   
เพื่อหาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานกิจกรรมบําบัด  หรือเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



 ๒ 

 
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานกิจกรรมบําบัด ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ   เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง  เพื่อใหขอมูลทางวชิาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ            
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

(๕)  ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๔) ดังกลาวขางตนแลว  
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  วางแผนหรือรวมวางแผน         
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานกิจกรรมบําบัด                  
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ     
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
  (๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ ส่ือเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน
กิจกรรมบําบัดท่ีซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีสอดคลองและสนับสนนุภารกจิของ
หนวยงาน 
 
 



 ๓ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป   
  กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๔ ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                             
นักกจิกรรมบําบัด  ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒    
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                        
นักกจิกรรมบําบัด ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓   
  หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด    
 และ  
 ๓. ปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัด  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ี                
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา  ๑  ป  
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงกิจกรรมบําบัด 
                                       ระดบัชํานาญการ เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 
 
  
 



๓-๖-๐๙-๓

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน กิจกรรมบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักกิจกรรมบําบัด 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานกิจกรรมบําบัด ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพฒันางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ี
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน                   
ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานกจิกรรมบําบัด ปฎิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกํากบัและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ 

(๑) กํากับ ดแูล การปฏิบัติการคัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะหปญหาของผูปวย  
วางแผนในการสงเสริม ปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูปวย  เพื่อพัฒนาทักษะในการทํา
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของผูปวย 

(๒) กํากับ ดแูล และพัฒนาการออกแบบ ประดษิฐ ดัดแปลง การประยกุตใชอุปกรณ
เคร่ืองชวย เคร่ืองดาม สภาพที่อยูอาศัยและส่ิงแวดลอมของผูปวย เพื่อใหผูปวยสามารถดําเนินชีวิต       
ประกอบอาชีพไดตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 
 



 ๒ 

  (๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยัท่ียุงยากซับซอน พฒันาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานกิจกรรมบําบัด เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเกีย่วกับงานดานกจิกรรมบําบัด เปนท่ีปรึกษา       
ในโครงการวจิัยทางดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดาํเนินการ   
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานกิจกรรมบําบัด ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจง             
เร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  (๕) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๔) ดังกลาวขางตนแลว  
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด  วางแผนหรือ               
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
๓. ดานการประสานงาน 

                        (๑)     ประสานการทํางานภายในสถาบันอดุมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาท           
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง 
ท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ  เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกนั 

 
 
 
 

 



 ๓ 

๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูทางดานกิจกรรมบําบัดท่ียุงยากซับซอน          
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ             
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะใหสามารถนําไปประยกุตใช
ในการแกไขปญหาและดําเนนิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล              
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกจิกรรมบําบัด ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔  ป  หรือ
ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัด  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด 
                                       ระดบัชํานาญการพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 
 



๓-๖-๐๙-๒

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน กิจกรรมบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักกิจกรรมบําบัด 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานกจิกรรมบําบัด โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม   ปฏิบัติงานวจิัยดานกิจกรรมบําบัด และนาํมาประยุกตใช
ในทางปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถุประสงค  
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและ            
มีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานกิจกรรมบําบัดท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดงันี้ 
 
 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑) พัฒนาและประยุกตใชความรู วิธีการ เทคนิคตางๆ ในการปฏิบัติการ การคัดกรอง  
ตรวจประเมิน และวเิคราะหปญหาของผูปวย  ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด รวมท้ังคาดการณ   
เพื่อวางแผนในการสงเสริม ปองกันปญหาหรือภาวะเส่ียง วางแผนการบําบัด รักษา ฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวย และพัฒนาทักษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิต 

 

 



 ๒ 

 
  (๒)  พัฒนาและประยุกตใชความรู วิธีการ เทคนิคตางๆ ในการออกแบบ ประดิษฐ 
ดัดแปลง ประยุกตใช อุปกรณเคร่ืองชวย เคร่ืองดาม สภาพท่ีอยูอาศัยและส่ิงแวดลอมของผูปวย               
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสามารถดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพไดตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง 
และมีสวนรวมในกจิกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิการวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกดิความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานกิจกรรมบําบัด  หรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวิจยั              
ใหสอดคลองกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานกิจกรรมบําบัด  หรือเพ่ือเสนอความเห็นเกีย่วกับปญหาและ              
หาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานกิจกรรมบําบัด  ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานกิจกรรมบําบัด และดานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อนํามาประยกุตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัทางดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ  
                       (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
กิจกรรมบําบัด  เปนผูทรงคุณวุฒิในดานกิจกรรมบําบัด ใหกับหนวยงานตาง ๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา   
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  และใหคําแนะนําเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน      
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง     
การบริหาร หรือความม่ันคง  เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรมบําบัดท้ังในและตางประเทศ            
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ   และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๕) ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๔) ดงักลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกดั  วางแผนหรือ      
รวมวางแผนการทํางาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 



 ๓ 

 
 ๓. ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                    
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม         
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมบําบัด ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวง
เปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนนุ
ภารกิจของหนวยงาน  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรู             
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกจิกรรมบําบัด  ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัด   หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ี                 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด 
                                       ระดบัเช่ียวชาญ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๓-๖-๐๙-๑

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน กิจกรรมบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักกิจกรรมบําบัด 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานกจิกรรมบําบัด โดยใช
ความรู ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณสูงมาก  ปฏิบัตงิานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน  หรืองานพัฒนาทฤษฎี  หลักการ  ความรูใหม  ซ่ึงตองมีการวิจยัเกีย่วกับงานเฉพาะดานหรือ           
เฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกีย่วกับเนือ้หา
ของงาน  เพื่อแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  หรือถายทอดความรู
เกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่
เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 
 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญพิเศษดานกิจกรรมบําบัด พัฒนาและประยุกตใช
ความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานกิจกรรมบําบัด           
ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  คิดคนการปองกัน บําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพ          
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การบริการ การสงเสริมสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ          
และสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยัดานกิจกรรมบําบัด             
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมาย ตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนินการวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด  
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานกิจกรรมบําบัดเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ  
ในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานกจิกรรมบําบัด         
ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะห และวจิัย  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานกิจกรรมบําบัด 



 ๒ 

หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน                     
ท่ีมีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  ติดตามความกาวหนาทางวชิาการดาน
กิจกรรมบําบัดและดานท่ีเกีย่วของ  เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกบัลักษณะงานของหนวยงาน                    
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัท่ีสําคัญทางดานกิจกรรมบําบัด  เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน           
การดําเนนิการ  
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ชวยสอน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
กิจกรรมบําบัด ในระดบัชาติหรือนานาชาติ  ประเมินและวิเคราะหสถานการณ เพื่อใหคําปรึกษาและ    
ใหขอเสนอแนะ  เปนผูทรงคุณวุฒใินดานกิจกรรมบําบัดใหกับหนวยงานตางๆ  ตอบปญหาและช้ีแจง
เร่ืองตางๆ ทางดานกจิกรรมบําบัดแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอื่นท่ีเกีย่วของ เพื่อถายทอดความรู
ความเช่ียวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานกิจกรรมบําบัด  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี
ไดรับแตงต้ัง  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล ในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรมบําบัดท้ังในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา       
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของ 
รัฐบาลในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล  หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                   
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม      
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษทางดานวิชาการกิจกรรมบําบัดในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองคความรู  และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง 
 



 ๓ 

 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกจิกรรมบําบัด  ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป  หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัด  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 
 



๓-๖-๑๐

 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน เวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานเกี่ยวกับงานการ
แกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  ดานการแกไขการไดยนิ หรือการแกไขการพูดแกผูรับบริการ
หรือผูปวย   ครอบคลุมท้ังดานการตรวจวนิิจฉัย รักษา แกไขและฟนฟู  สรางเสริมสมรรถภาพ                       
การสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรคแกผูท่ีมีปญหาทางการไดยนิและการทรงตัว และผูท่ีมีปญหาทางดาน
ภาษาและการพูด โดยวิธีการ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณทางการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
เพื่อใหผูรับบริการหรือผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถส่ือความหมายไดเต็มความสามารถ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
  นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย  ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย  ระดับชํานาญการพิเศษ 
                           นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย  ระดับชํานาญการ 
  นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย  ระดับปฏิบัติการ 
 
 

                                                                                                 
                        ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย                                     

                        ระดับปฏิบัติการถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
  



๓-๖-๑๐-๕

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้      
 
 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัติงานข้ันพื้นฐานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายตาม
มาตรฐานวิชาชีพดานแกไขการไดยนิ หรือดานแกไขการพูด แกผูรับบริการหรือผูปวย เพื่อใหสามารถ
ชวยเหลือตนเอง และอยูในสังคมดวยตนเองไดอยางปกติสุข 
  (๒) บันทึก สํารวจ รวบรวมขอมูลทางวิชาการเบ้ืองตนทางดานความผิดปกติของการ               
ส่ือความหมายที่ไมซับซอนเพื่อประกอบการวางแผนหรือจัดทํารายงานทางวิชาการ  ตดิตามประเมินผล             
สรุปการศึกษา วิเคราะหและวจิัยทางดานความผิดปกติของการส่ือความหมาย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของแผนงานหรือโครงการท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
  (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน   
แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
  
 ๒. ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 



 ๒ 

 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน               
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการแกไข           
ความผิดปกติของการส่ือความหมาย รวมทั้งตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  
เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล  ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการแกไข     
ความผิดปกติของการส่ือความหมาย เพื่อใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา  
ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง และสนับสนุน               
ภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพจิารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดงัตอไปนี ้
  ๑.๑ ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี ้ในสาขาวิชาวทิยาศาสตร
การแพทยทางการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
  ๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทยทางการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
  ๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทยทางการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
 และ 
 ๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

                                       ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย                             
                                       ระดบัปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๓-๖-๑๐-๔

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ปฏิบัติงานท่ีตองทําการ 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั  เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหา
ในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
ดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอน
การทํางานท่ียุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  
ตลอดจน กํากบั ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติ 
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้ 
 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัติงานข้ันสูงดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายตามมาตรฐาน
วิชาชีพดานแกไขการไดยิน หรือดานแกไขการพูด แกผูรับบริการหรือผูปวย เพื่อใหสามารถชวยเหลือ
ตนเอง และอยูในสังคมดวยตนเองไดอยางปกติสุข  
  (๒) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยัดานการแกไข
ความผิดปกติของการส่ือความหมาย จดัทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกบังานในความรับผิดชอบ  และ
เผยแพรผลงานทางดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  เพื่อหาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย หรือเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 



 ๒ 
 

        (๓)     ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง              
มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวชิาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว 
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให                    
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  วางแผนหรือรวมวางแผน            
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานการแกไขความผิดปกติ
ของการส่ือความหมาย แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  
รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถ
ดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
  (๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ ส่ือเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน         
การแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายท่ีซับซอน เพื่อกอใหเกดิการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีสอดคลอง 
และสนับสนนุภารกจิของหนวยงาน 
 



 ๓ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป   
  กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๔ ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                       
นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒    
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                        
นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓    
  หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด    
 และ  
 ๓. ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของ         
ซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา  ๑  ป  
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
                                       ระดบัชํานาญการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 
 
 



๓-๖-๑๐-๓

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ปฏิบัติงานท่ีตอง
ทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพฒันางาน ตองตัดสินใจ
หรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากมากและมขีอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน           
ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการแกไขความผิดปกติของการ       
ส่ือความหมาย  ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกาํกับ       
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพือ่ใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค                         
และปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติงานข้ันสูงท่ียุงยากซับซอนดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  
ตามมาตรฐานวิชาชีพดานแกไขการไดยิน  หรือดานแกไขการพูด แกผูรับบริการหรือผูปวย  ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน          
ท่ีกําหนด 

 
 



 ๒ 

 
  (๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยัท่ียุงยากซับซอน พฒันาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  และเผยแพรผลงานทางดานการแกไขความผิดปกติของ  
การส่ือความหมาย เพื่อกอใหเกิดการพฒันางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเกีย่วกับงาน
ดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการแกไขความ
ผิดปกติของการส่ือความหมาย  เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ   
  (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ใหคําปรึกษา 
แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว  
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด   วางแผนหรือ          
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
๓. ดานการประสานงาน 

                        (๑)     ประสานการทํางานภายในสถาบันอดุมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาท                
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง 
ท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนนิงานรวมกัน 

 
 
 



 ๓ 

 
๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานการแกไขความผิดปกติของการ            
ส่ือความหมายที่ยุงยากซับซอน แกผูใตบังคับบัญชา นกัศึกษา ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน  
รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อพัฒนาความรู เทคนคิ และทักษะ               
ใหสามารถนําไปประยกุตใชในการแกไขปญหาและดําเนนิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล              
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔  ป  หรือ
ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของ          
ซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
                                     ระดบัชํานาญการพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



๓-๖-๑๐-๒

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานการแกไขความผิดปกติของการ      
ส่ือความหมาย โดยใชความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพฒันา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพฒันาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม  ปฏิบัติงานวิจยัดานการแกไข
ความผิดปกติของการส่ือความหมาย และนํามาประยกุตใชในทางปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน โครงการ      
และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  หรือถายทอดความรูเกี่ยวกบังาน 
ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเกี่ยวของ                   
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย         
และมีข้ันตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากบั ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน             
เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  
พัฒนาและประยุกตใชความรู วิธีการ เทคนิคตางๆ เพื่อพัฒนาการรักษา การบริการ และสงเสริมสุขภาพ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (๒) เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกดิความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  หรือ
กําหนดทิศทางของการศึกษาวิจยัใหสอดคลองกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานการแกไขความผิดปกติของ



 ๒ 

การส่ือความหมาย  หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกี่ยวกับปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  ตดิตามความกาวหนาทาง
วิชาการดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย และดานท่ีเกีย่วของ เพื่อนาํมาประยกุตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัทางดานการแกไขความผิดปกติ
ของการส่ือความหมาย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ    
                      (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน  
การแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย   เปนผูทรงคุณวุฒใินดานการแกไขความผิดปกติของการ
ส่ือความหมายใหกับหนวยงานตางๆ  ใหคําปรึกษา แนะนํา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกบั  
งานในหนาท่ี  และใหคําแนะนําเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง  เพื่อใหการ
ดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี
ไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆ เกี่ยวกับงานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  ท้ังในและตางประเทศ  เพื่อใหขอมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว 
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
   
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกดั วางแผนหรือ      
รวมวางแผนการทํางาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                      
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม         
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 



 ๓ 

 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ใหบุคคลหรือ
หนวยงานสามารถดําเนนิงานไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการตดัสินใจและสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย          
เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของ       

ซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
                                     ระดบัเช่ียวชาญ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๓-๖-๑๐-๑

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก  

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานการแกไขความผิดปกติ 
ของการส่ือความหมาย โดยใชความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงาน   
เชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซ่ึงตองมีการวิจยั 
เกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี 
แนวความคิดใหมเกีย่วกับเนือ้หาของงาน  เพื่อแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกบังาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเกี่ยวของ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญพิเศษดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย พัฒนาและประยุกตใชความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและ
เทคนิคเกี่ยวกบังานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาการรักษา การบริการ และสงเสริมสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยัดานการแกไขความ
ผิดปกติของการส่ือความหมายใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบาย   
ในภาพรวมของหนวยงาน 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนนิการวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกดิความรูใหม
หรือเทคนคิวิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายเปนอยางมาก      
วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการแกไข
ความผิดปกติของการส่ือความหมาย   ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะห และวจิัย  เพื่อพัฒนาระบบหรือ       



 ๒ 

มาตรฐานในการปฏิบัติงานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  หรือเพ่ือเสนอความเหน็    
เกี่ยวกับปญหาตางๆ  และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมาก  ติดตามความกาวหนาทางวชิาการดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย  และดานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน             
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัท่ีสําคัญทางดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย เพื่อให
คําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ    
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ชวยสอน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายในระดับชาติหรือนานาชาติ  ประเมินและวิเคราะห
สถานการณเพือ่ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ  เปนผูทรงคุณวุฒิในดานการแกไขความผิดปกติ              
ของการส่ือความหมายใหกบัหนวยงานตางๆ   ตอบปญหาและชีแ้จงเร่ืองตางๆ ทางดานการแกไข           
ความผิดปกติของการส่ือความหมายแกหนวยงานท่ีสังกดัและหนวยงานอ่ืนท่ีเกีย่วของ เพื่อถายทอด
ความรูความเช่ียวชาญ และพฒันาบุคลากรทางดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย               
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือ           
ของรัฐบาล ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการแกไขความผิดปกติของการ         
ส่ือความหมายทั้งในและตางประเทศ  เพื่อใหขอมูลทางวชิาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ            
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา     
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย เพือ่ใหขอมูลประกอบการพจิารณาและตัดสินใจ 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล  หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                  
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม      
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
 
 



 ๓ 

 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอน         
มากเปนพิเศษทางดานวิชาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายในระดับชาติหรือนานาชาติ         
เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย                     
เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย  ระดับปฏิบัติการ  และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป                 

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของ        

ซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
                                                      ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

ต าแหน่งประเภท                                             วิชาการ  
                                                 

สายงาน                                                            สอนและวิจัย  
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

                 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง  ๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม          
และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา                      
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

ชื่อของต าแหน่ง 

                 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อต าแหน่ง ดังน้ี   คือ 

ศาสตราจารย์         

รองศาสตราจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์      

อาจารย์    

 

 

ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

๑ 



 

 

 

ต าแหน่งประเภท                    วิชาการ 

 

ชื่อสายงาน                                                       สอนและวิจัย  

 

ชื่อต าแหน่ง                                              อาจารย์ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ            
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม                     
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง  
เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑.  ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือ 
๒.  ได้รับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

บทเฉพาะกาล 

 ส าหรับกรณีผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการ โดยใช้วุฒิปริญญาตรีก่อนที่ ก.พ.อ. จะมีมติก าหนดมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งนี้ ให้ยังคงด ารงต าแหน่งอาจารย์ต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขในการพัฒนาบุคคลดังกล่าว          
ให้ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยเร็ว 
 

                                                                                                   ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งวิชาการ 
                                                                                         ต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

๑-๐๔ 



 

 

 

 

ต าแหน่งประเภท                   วิชาการ 

 

ชื่อสายงาน                                                      สอนและวิจัย  

 
ชื่อต าแหน่ง                                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ            
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม                     
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะและ       
ความช านาญในการสอน  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและน าไปใช้
ประโยชน์ได้   ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา         
เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ ตามข้อ ๑  และได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๕  ปี มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการโดยได้ผ่าน  
การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยเร่ืองดังกล่าว หรือ 

๒. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ ตามข้อ ๒  และได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๒  ปี มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการโดยได้ผ่าน  
การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยเร่ืองดังกล่าว 
 

๑-๐๓ 



 

 

 

 

 

ข้อยกเว้น 

กรณีที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์  ตามบทเฉพาะกาล   และได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๙  ปี  มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการสอน  มีผลงานทางวิชาการโดยได้
ผ่านการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยเร่ืองดังกล่าว 
 
 
 

                                                                                             ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งวิชาการ 
                                                                       ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 



 

 

 

ต าแหน่งประเภท                    วิชาการ 

 

ชื่อสายงาน                                                       สอนและวิจัย  

 

ชื่อต าแหน่ง                                              รองศาสตราจารย์ 
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ            
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม                     
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะ               
และความช านาญพิเศษในการสอน  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ       
และน าไปประยุกต์และบูรณาการได้อย่างกว้างขวาง   ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติ
ภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ป ี  มีความรู้ความสามารถและ                   
ความช านาญพิเศษในการสอน  และมีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.          
เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์    และข้อบังคับ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยเร่ืองดังกล่าว 
 

 

                 ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งวิชาการ 
                                                                       ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

๑-๐๒ 



 

 

 

 
ต าแหน่งประเภท                    วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน                                                       สอนและวิจัย  

 
ชื่อต าแหน่ง                                              ศาสตราจารย์ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ            
และวิชาชีพชั้นสูง  การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม                     
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะ             
และความเชี่ยวชาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรม           
ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ   ควบคุมและตรวจสอบ         
การวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้าน
วิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้านวิชาการแก่คณาจารย์  ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   มีความรู้ความสามารถและ                     
ความเชี่ยวชาญในการสอน และมีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.              
เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบัน  
อุดมศึกษาว่าด้วยเร่ืองดังกล่าว 
 
 

        ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งวิชาการ 
                                                                       ต าแหน่งศาสตราจารย์  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

๑-๐๑ 
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