
 

 

 

 

 

JOB DESCRIPTION 

ภาระงานพนกังานสายสนบัสนุนวชิาการ 

ตาํแหนง่ประเภทวชิาชพีเฉพาะ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

เลม่ที ่๒ 

 

 

 

 

 



 

สารบญั 

 

หลกัการและเหตุผล                                                                                                       ๑ – ๓                                                                    

วตัถุประสงค ์                                                                                                                    ๔                                                                                                         

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ           ๔ 

การกาํหนดตาํแหน่ง ประเภท สายงานและความกา้วหนา้พนกังานมหาวทิยาลยั  ๕ – ๙ 

ตาํแหน่ง ประเภท และสายงานของพนกังาน(ภาษาไทยและองักฤษ)    ๑๐ – ๑๔ 

ภาระงานของตาํแหน่งวชิาเฉพาะ        ๑๕  

 วชิาการคอมพิวเตอร์        ๑๖ – ๓๐ 

 กายภาพบาํบดั         ๓๑ – ๔๕ 

              การทนัตแพทย ์        ๔๖ – ๖๐ 

 การแพทย ์         ๖๑ – ๙๐ 

 สตัวแพทย ์        ๙๑ – ๙๖ 

 เทคนิคการแพทย ์       ๙๗ – ๑๐๖  

 เภสชักรรม         ๑๐๗ – ๑๒๒ 

 รังสีการแพทย ์        ๑๒๓ – ๑๓๘ 

 เวชศาสตร์การส่ือความหมาย       ๑๓๙ – ๑๕๓  

 วศิวกรรมเคร่ืองกล        ๑๕๔ – ๑๖๘ 

 วศิวกรรมไฟฟ้า         ๑๖๙ – ๑๘๓ 

 วศิวกรรมโยธา         ๑๘๔ – ๑๙๘ 

วศิวกรรมโลหการ        ๑๙๙ – ๒๑๖  

วศิวกรรมการเกษตร        ๒๑๗ -  ๒๒๘ 

วศิวกรรมเคมี         ๒๒๙ -  ๒๔๓ 

สถาปัตยกรรม         ๒๔๔ -  ๒๕๘ 

นิติการ          ๒๕๙ -  ๒๗๐ 

        

  

 

 



                                                                   

 

 ในการประชุมเชิงปฏิบติัการวนัท่ี ๒-๓-๔ เมษายน  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมระสอร์ทภูเขางาม  จงัหวดั

นครนายก ใหค้วามรู้ความเขา้ใจและฝึกปฏิบติัการแบ่งกลุ่มตามตาํแหน่งท่ีปฏิบติัใหเ้ขียนภาระงาน  

(Job Description)  แก่พนกังานมหาวทิยาลยั เก่ียวกบัลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ของตาํแหน่งท่ี

ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั รวมถึงความกา้วหนา้ในสายงาน คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งท่ีตอ้งใชใ้นการ

ปฏิบติังาน และความรู้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะท่ีจะเป็นสาํหรับตาํแหน่ง  เพื่อจะนาํไปสู่การ

วิเคราะห์ภาระงานหนา้ท่ีความรับผดิชอบงานหลกั งานรอง กาํหนดวตัถุประสงคข์องการทาํงาน ความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการ กาํหนดตวัช้ีวดั (KPI) ของการปฏิบติังาน วิเคราะห์ในเห็นถึงความยุง่ยากซบัซอ้นของงานท่ี

ปฏิบติั เพื่อส่งผลใหเ้ห็นถึงการกาํหนดสมรรถนะ (Competency) สาํหรับตาํแหน่งในการปฏิบติังาน  

 Job Analysis  การวเิคราะห์งาน  เป็นกระบวนการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  

และความรับผดิชอบในงาน ผลของการวิเคราะห์จะไดร้ายละเอียดงาน กบัการระบุลกัษณะงาน เพื่อนาํไป

ประเมินค่างานและการแยกประเภทงาน (เสนาะ  ติเยาว ์๒๕๔๓:๓๘) 

 การวิเคราะห์งานคือการศึกษาหนา้ท่ีของงานหน่ึง ๆ พร้อมทั้งศึกษาคุณสมบติัของบุคลากรท่ีตอ้งการ

ใหม้าทาํงาน ผลของการวิเคราะห์นาํไปใชก้าํหนด JD , JS  และ  JE (บรรยงค ์ โตจินดา ๒๕๔๓:๘๕) 

 ขั้นตอนการวเิคราะห์ เป็นกระบวนการท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบังานใชว้ิธีการศึกษางานอยา่ง

เป็นระบบ  เพือ่จดัทาํการบรรยายลกัษณะงาน ( JD) กาํหนดคุณสมบติัของงานและผูป้ฏิบติังาน (  JS)  และ

นาํไปประเมินค่างาน( JE) 

 การวิเคราะห์งาน คือ กระบวนการท่ีมีการจดัการอยา่งเป็นระบบในการศึกษา รวบรวม และวเิคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกบังาน เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลรายละเอียดของงานนั้น ๆ  เพียงพอต่อการจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในการทาํ 

Job Description  / Job  Specification / Job Standard  /  Job Evaluation  

 (ณฏัฐพนัธ์   เขจรนนันท ์๒๕๔๔:๔๔) 

 การวเิคราะห์งานคือ กระบวนการในการพจิารณา หนา้ท่ีลกัษณะของงาน และประเภทของบุคคล

(ดา้นทกัษะ และประสบการณ์) ท่ีจะเขา้มาปฏิบติังาน การวิเคราะห์จึงตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้กาํหนดของงาน 

ซ่ึงไดม้าจาก JD , JS 

 Job Description เอกสารพรรณนาลกัษณะงาน (JD) หรือภาระงาน จะประกอบไปดว้ย 

 ตาํแหน่งงาน (Job  Title) หนา้ท่ี (Functions) ความรับผดิชอบ (Responsibilities) คุณลกัษณะของงาน 

 (Job Characteristics) และเง่ือนไขสภาพแวดลอ้ม (Environmental  Conditions) 
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Job Specification เอกสารข้อกาํหนดงาน /คุณสมบัตขิองผู้ปฏบิัตงิาน (JS) จะประกอบไปดว้ย  

การศึกษา (Education ) ประสบการณ์ (Experience) ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ความ

ชาํนาญ(Skill) คุณสมบติัทางกายภาพ (Physical) ความพร้อมทางจิตใจ (Psychological Readiness) 

 

Job Standard  มาตรฐานการทาํงาน(JS) 

 เป็นเกณฑก์าํหนดแนวทางในการทาํงานแต่ละประเภท ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคอ์ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองคก์าร(ตวัช้ีวดัผลสาํเร็จของการทาํงาน) กาํหนดในเชิงปริมาณ 

คุณภาพ ระยะเวลาท่ีจะทาํงานแต่ละช้ิน จะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังาน 

  

Job Evaluation  การประเมินค่างาน(JE) 

  การพิจารณาตรวจสอบ  เปรียบเทียบงาน แต่ละชนิดวา่มีความสาํคญั ความยากง่าย ต่างกนัอยา่งไร 

เพื่อจดัอนัดบังานแต่ละชนิดวา่ สูง ตํ่าเพียงใด และรวมถึงการประเมินหนา้ท่ีความรับผดิชอบของงาน เพื่อหา

ความสมัพนัธ์ ระหวา่งตาํแหน่งและกาํหนดอตัราค่าจา้ง (บรรยงค ์ โตจินดา) 

 

Job Classification  การแยกประเภทงาน(JC) 

 การจดักลุ่มงานออกเป็นประเภท ๆ โดยทัว่ไปจะแบ่งประเภทงานออกตามหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบ 

และการใชค้วามสามารถท่ีเหมือน ๆ กนัไวเ้ป็นประเภทเดียวกนั 

  

Job Design การออกแบบงาน(JD) 

 กาํหนดวิธีกรในการทาํงานและกาํหนดความสมัพนัธ์ของงานกบังานอ่ืนในองคก์าร ทาํใหเ้กิดการ

หมุนเวียนงาน(Job Rotation) การเพิ่มงาน  (Job Enrichment)  การปรับปรุงงานใหมี้ลกัษณะทา้ทาย เพิ่ม

ความสามารถ เพิ่มอาํนาจ หรือการขยายงาน (Job Enlargement)  เพิ่มปริมาณ เพิ่มผลผลิต หรือการทาํงานให้

ง่ายข้ึน  (Job Simplification)   โดยการซอยงานใหเ้ป็นช้ินเลก็ท่ีสุด ใชก้ารตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด เพื่อให้

ผูป้ฏิบติังานทาํงานไดง่้ายข้ึน 

 

 

 

 

 

 

๒ 
 



 

ขั้นตอนการวเิคราะห์งาน/ กระบวนการวเิคราะห์งาน 

๑.  ขั้นการบริหาร 

๑.๑  กาํหนดปัญหาวา่มีปัญหาอยา่งไรจึงทาํการวิเคราะห์ 

๑.๒  กาํหนดวตัถุประสงค ์

๑.๓  กาํหนดขอบเขต(วเิคราะห์หลาย ๆ งาน) 

๑.๔  กาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ใหผู้ด้าํเนินการ 

 

๒.  ขั้นการออกแบบ 

๒.๑  กาํหนดกิจกรรมท่ีตอ้งทาํ 

๒.๒  กาํหนดวิธีการเกบ็ขอ้มูล (สมัภาษณ์ สงัเกต ตอบแบบสอบถาม จดบนัทึกการทาํงาน   

       การประชุม วิธีผสมผสาน) 

๒.๓  กาํหนดการวิเคราะห์ 

 

๓.  การรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

๓.๑  รวบรวมขอ้มูล 

๓.๒  วิเคราะห์ ประเมินปัจจยัต่าง ๆ 

๓.๓  สงัเคราะห์  อภิปรายผล  แปลความหมาย 

 

๔.  กาํหนดรูปแบบ 

๔.๑  เขียนคาํบรรยายลกัษณะงาน 

๔.๒  เขียนคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน 

 

๕.  ขั้นแจกจ่าย 

      ๕.๑  นาํเสนอผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตั้งแต่วางแผนกาํลงัคน สรรหาบุคลากร ฝึกอบรม ฯลฯ 

 

๖.  ขั้นการควบคุม 

๖.๑  หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

๖.๒  มีการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ี ตอ้งปรับปรุง 

๖.๓  มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ระบบต่าง ๆ ตอ้งมีการปรับปรุง 

 

๓ 

 



 

จึงตอ้งมีการเขียนภาระงาน(Job Description) ของพนกังานมหาวิทยาลยัสวนสุนนัทา ท่ีประกอบไป

ดว้ย ตาํแหน่งงาน (Job  Title) หนา้ท่ี (Functions)  ความรับผดิชอบ (Responsibilities) คุณลกัษณะของงาน 

(Job Characteristics) และเง่ือนไขสภาพแวดลอ้ม (Environmental  Conditions) 

ไวเ้ป็นหลกัฐานแนวทางในการปฏิบติังาน รวมถึงการตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ความยติุธรรม และ 

ความโปรงใส ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยัต่อไป 

 

 

วตัถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนวิชาการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะงานและ

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ของตาํแหน่ง 

๒.  เพื่อใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนวิชาการทราบถึงความกา้วหนา้ของตาํแหน่ง 

๓.  เพื่อใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนวิชาการทราบถึงคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งท่ีตอ้งใชใ้น

การปฏิบติังาน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนวิชาการ ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะงาน  หนา้ท่ีความ

รับรัดชอบ ความกา้วหนา้ในสายงาน รวมทั้งกระตุน้ใหมี้การพฒันาตนเอง  

 

ความหมาย 

 ความหมายของคาํหรือขอ้ความในเล่มน้ี ใหห้มายถึงดงัต่อไปน้ี**ยกเวน้ตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหาร 

 “ก.พ.อ. ”  หมายถึง คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

 “คณะกรรมการบริหารพนักงาน”  หมายถึง คณะกรรมการบริหารพนกังานมหาวิทยาลยัราชภฎัสวน

สุนนัทา 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

 



 

กาํหนดตาํแหน่ง ประเภท สายงานและความกว้าหน้าของพนักงานมหาวทิยาลยั 

ลาํดบั ประเภท สายงาน ช่ือตาํแหน่ง Career Path 

๑ ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหาร ผอ.กอง/ผอ.สาํนกังาน

อธิการ 

ผอ.กอง-ผอ.สาํนกังาน

อธิการบดี 

๒ วิชาชีพเฉพาะ เทคนิคการแพทย ์ นกัเทคนิคการแพทย ์ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๓ วิชาชีพเฉพาะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๔ วิชาชีพเฉพาะ กายภาพบาํบดั นกักายภาพบาํบดั ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๕ วิชาชีพเฉพาะ การทนัแพทย ์ ทนัตแพทย ์ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๖ วิชาชีพเฉพาะ การพยาบาล พยาบาล ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๗ วิชาชีพเฉพาะ การแพทย ์ แพทย ์ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๘ วิชาชีพเฉพาะ การสตัวแพทย ์ สตัวแพทย ์ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๙ วิชาชีพเฉพาะ เภสชักรรม เภสชักรรม ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๑0 วิชาชีพเฉพาะ รังสีการแพทย ์ นกัรังสีการแพทย ์ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๑๑ วิชาชีพเฉพาะ กิจกรรมบาํบดั นกักิจกรรมบาํบดั ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๑๒ วิชาชีพเฉพาะ เวชศาสตร์การส่ือ

ความหมาย 

นกัเวชศาสตร์การส่ือ

ความหมาย 

ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๑๓ วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรเคร่ืองกล ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๑๔ วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

 

 

๕ 



 

๑๕ วิชาชีพเฉพาะ วศิวกรรมโยธา วศิวกรโยธา ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๑๖ วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรโลหการ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๑๗ วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรการเกษตร ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๑๘ วิชาชีพเฉพาะ วศิวกรรมเคมี วศิวกรเคมี ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๑๙ วิชาชีพเฉพาะ สถาปัตยกรรม สถาปนิก ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๒0 วิชาชีพเฉพาะ นิติการ นิติกร ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๒๑ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการช่างศิลป์ นกัวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญ 

๒๒ เช่ียวชาญเฉพาะ วิเคราะห์นโยบายและ

แผน 

นกัวเิคราะห์นโยบายและ

แผน 

ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญ 

๒๓ เช่ียวชาญเฉพาะ สุขศึกษา นกัวิชาการสุขศึกษา ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญ 

๒๔ เช่ียวชาญเฉพาะ บริหารงานบุคล บุคลากร ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญ 

๒๕ เช่ียวชาญเฉพาะ บริหารงานทัว่ไป เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป        ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญ 

๒๖ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการพสัดุ นกัวิชาการพสัดุ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญ 

๒๗ เช่ียวชาญเฉพาะ ตรวจสอบภายใน นกัตรวจสอบภายใน ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญ 

๒๘ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการเงินและบญัชี นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญ 

๒๙ เช่ียวชาญเฉพาะ การประชาสมัพนัธ์ นกัประชาสมัพนัธ์ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญ 

๓0 เช่ียวชาญเฉพาะ วจิยั เจา้หนา้ท่ีวิจยั ปฏิบติัการ-ชำนาญการ 

๓๑ เช่ียวชาญเฉพาะ แนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 

นกัแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 

ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญ 

 

๖ 



 

๓๒ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการศึกษา นกัวิชาการศึกษา ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญ 

๓๓ เช่ียวชาญเฉพาะ เอกสารสนเทศ นกัเอกสารสนเทศ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๓๔ เช่ียวชาญเฉพาะ สงัคมสงเคราะห์ นกัสงัคมสงเคราะห์ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๓๕ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการโภชนาการ นกัวิชาการโภชนาการ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๓๖ เช่ียวชาญเฉพาะ จิตวิทยา นกัจิตวิทยา ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๓๗ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการเกษตร นกัวิชาการเกษตร ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๓๘ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการอาชีวบาํบดั นกัวิชาการอาชีวบาํบดั ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๓๙ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการวิทยาศาสตร์

การแพทย ์

นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๔0 เช่ียวชาญเฉพาะ วศิวกรรม วิศวกร ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๔๑ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาช่างทนัตกรรม นกัวิชาการช่างทนัตกรรม ปฏิบติัการ-ชำนาญการพิเศษ 

๔๒ เช่ียวชาญเฉพาะ บรรณารักษ ์ บรรณารักษ ์ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๔๓ เช่ียวชาญเฉพาะ วจิยั นกัวจิยั ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๔๔ เช่ียวชาญเฉพาะ วิทยาศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๔๕ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการโสตทศันศึกษา นกัวิชาการโสตทศันศึกษา ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๔๖ เช่ียวชาญเฉพาะ วิเทศสมัพนัธ์ นกัวเิทศสมัพนัธ์ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๔๗ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการสถิติ นกัวิชาการสถิติ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๔๘ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการเวชสถิติ นกัวิชาการเวชสถิติ ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

 

 

๗ 



 

๔๙ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการสตัวบาล นกัวิชาการสตัวบาล ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๕0 เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการประมง นกัวิชาการประมง ปฏิบติัการ-เช่ียวชาญพิเศษ 

๕๑ เช่ียวชาญเฉพาะ ช่วยสอน ครู ปฏิบติัการ 

๕๒ ทัว่ไป ช่างกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๕๓ ทัว่ไป ช่างทนัตกรรม ช่างทนัตกรรม ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๕๔ ทัว่ไป ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๕๕ ทัว่ไป ช่างภาพ ช่างภาพ ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๕๖ ทัว่ไป ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๕๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานโสตทศัน

ศึกษา 

ผูป้ฏิบติังานโสตทศันศึกษา ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๕๘ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานการเกษตร ผูป้ฏิบติังานการเกษตร ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๕๙ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานสตัวบาล ผูป้ฏิบติังานสตัวบาล ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๖0 ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานประมง ผูป้ฏิบติังานประมง ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๖๑ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังาน

วิทยาศาสตร์ 

ผูป้ฏิบติังานวทิยาศาสตร์ ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๖๒ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานอาชีวบาํบดั ผูป้ฏิบติังานอาชีวบาํบดั ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๖๓ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๖๔ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานเภสชักรรม ผูป้ฏิบติังานเภสชักรรม ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

 

 

๘ 



 

๖๕ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังาวิทยาศาสตร์

การแพทย ์

ผูป้ฏิบติังานวทิยาศาสตร์

การแพทย ์

ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๖๖ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานโภชนาการ ผูป้ฏิบติังานโภชนาการ ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๖๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานรังสีเทคนิค ผูป้ฏิบติังานรังสีเทคนิค ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๖๘ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๖๙ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานบริหาร ผูป้ฏิบติังานบริหาร ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๗0 ทัว่ไป ช่างพิมพ ์ ช่างพิมพ ์ ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๗๑ ทัว่ไป ช่างศิลป์ ช่างศิลป์ ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๗๒ ทัว่ไป ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๗๓ ทัว่ไป ช่างเคร่ืองยนต ์ ช่างเคร่ืองยนต ์ ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๗๔ ทัว่ไป ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๗๕ ทัว่ไป ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ ปฏิบติังาน-ชาํนาญงานพิเศษ 

๗๖ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานพยาบาล ผูช่้วยพยาบาล ผูป้ฏิบติังาน-ชาํนาญงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 



ตาํแหน่ง ประเภท และสายงานของพนกังาน 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา(ภาษาไทยและองักฤษ) 

ลาํดบั ประเภท สายงาน ช่ือตาํแหน่ง ภาษาองักฤษ 

๑ ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหาร ผอ.กอง/ผอ.สาํนกังาน

อธิการ 

Director 

๒ วิชาชีพเฉพาะ เทคนิคการแพทย ์ นกัเทคนิคการแพทย ์ Medical Technologist 

๓ วิชาชีพเฉพาะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ Computer Technical Officer 

๔ วิชาชีพเฉพาะ กายภาพบาํบดั นกักายภาพบาํบดั Physical Therapist 

๕ วิชาชีพเฉพาะ การทนัแพทย ์ ทนัตแพทย ์ Dentist 

๖ วิชาชีพเฉพาะ การพยาบาล พยาบาล Registered Nurse 

๗ วิชาชีพเฉพาะ การแพทย ์ แพทย ์ Doctor 

๘ วิชาชีพเฉพาะ การสตัวแพทย ์ สตัวแพทย ์ Veterinarian 

๙ วิชาชีพเฉพาะ เภสชักรรม เภสชักรรม Pharmacist 

๑0 วิชาชีพเฉพาะ รังสีการแพทย ์ นกัรังสีการแพทย ์ Radiological Technologist 

๑๑ วิชาชีพเฉพาะ กิจกรรมบาํบดั นกักิจกรรมบาํบดั Occupational Therapist 

๑๒ วิชาชีพเฉพาะ เวชศาสตร์การส่ือ

ความหมาย 

นกัเวชศาสตร์การส่ือ

ความหมาย 

Speech-Language Pathologist 

๑๓ วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรเคร่ืองกล Mechanical Engineer 

๑๔ วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer 

 

 

 

๑๐ 



 

๑๕ วิชาชีพเฉพาะ วศิวกรรมโยธา วศิวกรโยธา Civil Engineer 

๑๖ วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรโลหการ Metallurgical Engineer 

๑๗ วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรการเกษตร Agricultural Engineer 

๑๘ วิชาชีพเฉพาะ วศิวกรรมเคมี วศิวกรเคมี Chemical Engineer 

๑๙ วิชาชีพเฉพาะ สถาปัตยกรรม สถาปนิก Architect 

๒0 วิชาชีพเฉพาะ นิติการ นิติกร Legal Officer 

๒๑ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการช่างศิลป์ นกัวิชาการช่างศิลป์ Academic Artist 

๒๒ เช่ียวชาญเฉพาะ วิเคราะห์นโยบายและ

แผน 

นกัวเิคราะห์นโยบายและ

แผน 

Plan and Policy Analyst 

๒๓ เช่ียวชาญเฉพาะ สุขศึกษา นกัวิชาการสุขศึกษา Hygiene Scientist 

๒๔ เช่ียวชาญเฉพาะ บริหารงานบุคล บุคลากร Personnel Officer 

๒๕ เช่ียวชาญเฉพาะ บริหารงานทัว่ไป เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน

ทัว่ไป 

Management and 

Administrator Officer 

๒๖ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการพสัดุ นกัวิชาการพสัดุ Supply Analyst 

๒๗ เช่ียวชาญเฉพาะ ตรวจสอบภายใน นกัตรวจสอบภายใน Internal Auditor 

๒๘ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการเงินและบญัชี นกัวิชาการเงินและบญัชี Finance and Accounting 

Analyst 

๒๙ เช่ียวชาญเฉพาะ การประชาสมัพนัธ์ นกัประชาสมัพนัธ์ Public Relations Officer 

๓0 เช่ียวชาญเฉพาะ วจิยั เจา้หนา้ท่ีวิจยั Research Officer 

 

๑๑ 



 

๓๑ เช่ียวชาญเฉพาะ แนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 

นกัแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 

Educational and Vocational 

Guidaner  Counselor 

๓๒ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการศึกษา นกัวิชาการศึกษา Educator 

๓๓ เช่ียวชาญเฉพาะ เอกสารสนเทศ นกัเอกสารสนเทศ Information Specialist 

๓๔ เช่ียวชาญเฉพาะ สงัคมสงเคราะห์ นกัสงัคมสงเคราะห์ Social Worker 

๓๕ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการโภชนาการ นกัวิชาการโภชนาการ Nutritionist 

๓๖ เช่ียวชาญเฉพาะ จิตวิทยา นกัจิตวิทยา Psychologist 

๓๗ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการเกษตร นกัวิชาการเกษตร  

๓๘ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการอาชีวบาํบดั นกัวิชาการอาชีวบาํบดั Vocational Therapist 

๓๙ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการวิทยาศาสตร์

การแพทย ์

นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์ Medical Scientist 

๔0 เช่ียวชาญเฉพาะ วศิวกรรม วิศวกร Engineer 

๔๑ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาช่างทนัตกรรม นกัวชิาการช่าง ทนัตกรรม Dental Technologist 

๔๒ เช่ียวชาญเฉพาะ บรรณารักษ ์ บรรณารักษ ์ Librarian 

๔๓ เช่ียวชาญเฉพาะ วจิยั นกัวจิยั Researcher 

๔๔ เช่ียวชาญเฉพาะ วิทยาศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์ Scientist 

๔๕ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการโสตทศันศึกษา นกัวิชาการโสตทศันศึกษา Audio-Visual Technical 

Officer 

๔๖ เช่ียวชาญเฉพาะ วิเทศสมัพนัธ์ นกัวเิทศสมัพนัธ์ Foreign Relations Officer 

 

๑๒ 



 

๔๗ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการสถิติ นกัวิชาการสถิติ Statistician 

๔๘ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการเวชสถิติ นกัวิชาการเวชสถิติ Medical Statistician 

๔๙ เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการสตัวบาล นกัวิชาการสตัวบาล Animal Husbandry 

Technical Officer 

๕0 เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาการประมง นกัวิชาการประมง Fishery Biologist 

๕๑ เช่ียวชาญเฉพาะ ช่วยสอน ครู Teacher 

๕๒ ทัว่ไป ช่างกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ Prosthetic and Orthotic 

Technician 

๕๓ ทัว่ไป ช่างทนัตกรรม ช่างทนัตกรรม Dental Technician 

๕๔ ทัว่ไป ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Computer Technician 

๕๕ ทัว่ไป ช่างภาพ ช่างภาพ Photographer 

๕๖ ทัว่ไป ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค Technician 

๕๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานโสตทศัน

ศึกษา 

ผูป้ฏิบติังานโสตทศัน

ศึกษา 

Audio-Visual Officer 

๕๘ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานการเกษตร ผูป้ฏิบติังานการเกษตร Agricultural Officer 

๕๙ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานสตัวบาล ผูป้ฏิบติังานสตัวบาล Animal Husbandry Officer 

๖0 ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานประมง ผูป้ฏิบติังานประมง Fishery Officer 

๖๑ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังาวิทยาศาสตร์ ผูป้ฏิบติังานวทิยาศาสตร์ Scientific Officer 

๖๒ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานอาชีวบาํบดั ผูป้ฏิบติังานอาชีวบาํบดั Vocational Therapy Officer 

 

๑๓ 



 

๖๓ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม Dental Practitioner 

๖๔ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานเภสชักรรม ผูป้ฏิบติังานเภสชักรรม Pharmaceutical Practitioner 

๖๕ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานวทิยาศาสตร์

การแพทย ์

ผูป้ฏิบติังานวทิยาศาสตร์

การแพทย ์

Medical Science Technician 

๖๖ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานโภชนาการ ผูป้ฏิบติังานโภชนาการ Nutritional Officer 

๖๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานรังสีเทคนิค ผูป้ฏิบติังานรังสีเทคนิค Radiographer Technician 

๖๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด Library Service Officer 

๖๙ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานบริหาร ผูป้ฏิบติังานบริหาร General Service Officer 

๗0 ทัว่ไป ช่างพิมพ ์ ช่างพิมพ ์ Printer 

๗๑ ทัว่ไป ช่างศิลป์ ช่างศิลป์ Graphic Designer 

๗๒ ทัว่ไป ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ Drawing person 

๗๓ ทัว่ไป ช่างเคร่ืองยนต ์ ช่างเคร่ืองยนต ์ Mechanical Technician 

๗๔ ทัว่ไป ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า Electrician 

๗๕ ทัว่ไป ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ Electronician 

๗๖ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานพยาบาล ผูช่้วยพยาบาล Practical Nurse 
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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) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกายภาพบ 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
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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 
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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 าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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 าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน   เพื่อพัฒนางานกายภาพบ าบัด  หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหา
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 แผนงา น 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 โครงการในระดับกลยุทธ์ขอ    งสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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 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 าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                    
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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  หรือเพื่อหาวิธีการในการ  แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงาน  ด้านกายภาพบ าบัด  เป็นที่ปรึกษา   ใน
โครงการวิจัยทางด้านกายภาพบ าบัด  เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
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  (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 
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(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 าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะ

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

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ และประสบการณ์สูงในงาน ด้านกายภาพบ าบัด  ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือ  แกไ้ขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก 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 
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  (๕)   ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน กายภาพบ 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 รวมทั้ง   ตอบปัญหาและชี้แจง    
เร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
  (๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ                        
ด้านกายภาพบ าบัดที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ           
ของหน่วยงาน 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด   ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี   
  ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒    
  ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี 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 าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะ           
กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด
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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 าบัดตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการทางกายภาพบ 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 
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                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 าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะ

กรรมการบิหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด
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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 
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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   
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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 
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  (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 าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                    
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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 หรือปรับปรุง ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง 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  
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 (๒) เป็นผู้คิดริเร่ิมการด าเนินงานวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข   หรือก าหนดทิศทางของการ
ศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข หรือเพื่อเสนอความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ทางด้านทันตกรรม  
ทันตสาธารณสุข  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  และด้านที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษา   ในโครงการวิจัยทางด้าน   
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 
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 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 าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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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   
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  (๓) ให้บริการวิชาการ ด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานใน   ด้านทันตกรรม 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 
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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 าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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 
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  (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        
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก 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  ทางด้าน   ทันตกรรม                 
ทันตสาธารณสุข  แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  นักศึกษา  ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้ง              
ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงาน       
ได้อย่างถูกต้อง 
  (๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน            
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุขที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 
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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 ปี 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 าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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 าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของ  หน่วยงาน 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 
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  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 ากว่านีใ้นสาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์ 
  ๑.๓ ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ไม่ต่ ากว่านีใ้นสาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์ 
  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 าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                    
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ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน การแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานหรือใหบริการทางการแพทย  ซ่ึงมีลักษณะงาน   
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกบัชีวิต  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 
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ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน การแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานการแพทย โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซ่ึงตองมีการวจิัยเกีย่วกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง           
และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกบัเน้ือหาของงาน  
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 
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  (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 
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 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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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  
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  (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 
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 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  ระดับปฏิบัตกิาร   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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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
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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 
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(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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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 และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
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 
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        (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) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
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 
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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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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 
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 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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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 
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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 พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัตงิาน 
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยัดานการสัตวแพทย                
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนินการวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด  
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการสัตวแพทยเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ  
ในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการสัตวแพทย    
ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะห และวจิัย  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการสัตวแพทย 
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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 
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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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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 
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  (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 
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 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  ระดบัปฏิบัตกิาร  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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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   
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  (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 
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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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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    
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  (๓)  ศึกษา วเิคราะห วิจยั พัฒนาเกี่ยวกับการขยายพันธุสัตวดวยวิธีการผสมเทียม              
และดานการผลิตสัตวโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ ดานขอมูลสารสนเทศดานการผสมเทียม  ดานการผลิต      
การปรับปรุงพันธุ  การทดสอบพอพันธุ  ดานความสมบูรณพันธุ  ดานการผลิตและควบคุมคุณภาพ      
การผลิตนํ้าเชื้อสัตวพอพันธุและตัวออน 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 โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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 ดานหองปฏิบัตกิาร 
ดานการชันสูตรโรคสัตว  ดานการผลิตการทดสอบชีวภณัฑสัตว  ดานสัตวทดลอง ดานสาเหตุและปจจัย         
ท่ีทําใหเกิดโรค ดานปองกัน ควบคุม กําจดัโรคสัตว รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการดานสุขภาพสัตว             
ดานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย วางแผนและควบคุมการสํารวจโรคสัตวและการทดลองใชยากบัโรคสัตว
ชนิดตางๆ เพื่อใหสัตวมีสุขภาพดแีละใหผูบริโภคมีความปลอดภัย 
  (๓)  ศึกษา วเิคราะห วิจยั เกี่ยวกบัการขยายพนัธุสัตวดวยวิธีการผสมเทียมและดานการ      
ผลิตสัตวโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ ดานขอมูลสารสนเทศดานการผสมเทียม ดานการผลิต การปรับปรุงพันธุ  
การทดสอบพอพันธุ ดานความสมบูรณพนัธุ ดานการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตนํ้าเชื้อสัตวพอพันธุ
และตัวออน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว เพื่อพัฒนาการผลิต พัฒนาพันธุ และขยายพนัธุปศุสัตว
ท่ีมีพันธุกรรมดี 
                       (๔)    ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัตงิาน 
แกเจาหนาท่ีระดบัรองลงมาและแกนกัศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบั   
งานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
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 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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย                   
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ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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 
การผลิตนํ้ายาและชีววัตถุ ชุดทดสอบและวิธีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ ท้ังนี้รวมถึงลักษณะงาน
ภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ    
รวมท้ังการประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการ การใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพร              
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักเทคนิคการแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นักเทคนิคการแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักเทคนิคการแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักเทคนคิการแพทย ระดับชํานาญการ 
                           นักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ 
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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 พฒันาระบบและมาตรฐาน      
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   
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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 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัตกิาร  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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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   
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                         (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  
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  (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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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   
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  (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 
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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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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 
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  (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) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
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 
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  (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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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  
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 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 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมกาบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
 
 
 

                                    
                            

HP
Typewritten Text
๑๐๖

HP
Typewritten Text

HP
Typewritten Text



 
 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน เภสัชกรรม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  
                 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเภสัชกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบั   
การผสมและปรุงยาและเวชภัณฑประเภทตางๆ การจายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทยในโรงพยาบาลหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  เภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  เภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญ 
  เภสัชกร ระดับชํานาญการพิเศษ 
  เภสัชกร ระดับชํานาญการ 
                           เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ 
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ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน เภสัชกร 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานเภสัชกรรม โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซ่ึงตองมีการวจิัยเกีย่วกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง             
และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกบัเน้ือหาของงาน            
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   
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  (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 
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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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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  หรือกําหนดทศิทางของการศึกษาวจิัยให
สอดคลองกับมาตรฐาน รวมท้ังกําหนดวธีิการและระเบียบปฏิบัติทางดานเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานเภสัชกรรม  ตดิตามความกาวหนาทาง

HP
Typewritten Text
๑๑๑

HP
Typewritten Text

HP
Typewritten Text



  

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 
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 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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน เภสัชกร 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานเภสัชกรรม ปฏิบัตงิานท่ีตองทําการศกึษา 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      
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  (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 ใหสามารถนําไปประยุกต            
ใชในการแกไขปญหาและดาํเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล         
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิด          
การแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร ระดับปฏิบัตกิาร   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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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  และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
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   
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  (๔) แนะนําวิธีใชยาท่ีถูกตอง  ตรวจสอบความถูกตองในการจายยาอันตราย เพื่อให
ประชาชนไดรับการบริการไดมาตรฐาน เปนธรรมและปลอดภัย เสนอแนะยาชนดิหรือยี่หอใหมๆ             
ท่ีองคการหรือบริษัทตางๆ ไดผลิตข้ึนแกนายแพทย เพื่อใชในการบําบัดรักษาคนไขไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
       (๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานเภสัชกรรม  ใหคําปรึกษา แนะนําแกแพทย ทันตแพทย พยาบาลและ
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ เกี่ยวกับเร่ืองยา  ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ 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) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรูทางดานเภสัชกรรม                        
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ               
ชี้แจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
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  (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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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  เบ้ืองตน  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   
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                       (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 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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  และการกําหนดระยะเวลาทีจ่ะใหรังสีแกผูปวยตามปริมาณท่ีตองการเพ่ือชวยแพทย
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 
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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            
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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 
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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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด 
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ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน รังสีการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักรังสีการแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานรังสีการแพทย โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 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 
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  (๒)   เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิการวจิัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิดความรูใหมหรือ
เทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานรังสีการแพทย  หรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวจิัยให
สอดคลองกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานรังสีการแพทย  หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาและหา
วิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานรังสีการแพทย  ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานรังสีการแพทยและดานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาประยกุตใชใหเหมาะสมกับ
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 
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 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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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      
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  (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 
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(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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยหนด                   
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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 เน้ืองอก กอนทูม ดวยเคร่ือง
โคบอลต ๖๐ และเคร่ืองมือทางรังสีการแพทยอ่ืนๆ  การใชสารกัมมันตภาพรังสีและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส
ทางเวชศาสตรนิวเคลียรกับผูปวย เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดแีละมีประสิทธิภาพ 
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  (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) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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  
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  (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 เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 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 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรังสีเทคนิค   
  ๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรังสีเทคนิค 
  ๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรังสีเทคนิค 
 และ 
 ๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค  
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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 
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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       
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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 
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 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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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         
และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากบั ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน             
เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  
พัฒนาและประยุกตใชความรู วิธีการ เทคนิคตางๆ เพื่อพัฒนาการรักษา การบริการ และสงเสริมสุขภาพ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (๒) เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกดิความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  หรือ
กําหนดทิศทางของการศึกษาวิจยัใหสอดคลองกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานการแกไขความผิดปกติของ
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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 
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 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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกาํกับ       
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพือ่ใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค                         
และปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติงานข้ันสูงท่ียุงยากซับซอนดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  
ตามมาตรฐานวิชาชีพดานแกไขการไดยิน  หรือดานแกไขการพูด แกผูรับบริการหรือผูปวย  ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน          
ท่ีกําหนด 
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  (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 
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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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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 หรือเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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        (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) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
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 
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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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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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 
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 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 และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ต ำแหน่งประเภท   วชิาชีพเฉพาะ 
 

ช่ือสำยงำน    วศิวกรรมเคร่ืองกล 
 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   วศิวกรรมเคร่ืองกล 
 
ระดับต ำแหน่ง    ปฏิบติัการ 
  
หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบหลกั 
 ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานระดบัตน้ท่ีตอ้งใชค้วามรู้  ความสามารถทางวชิาการในการท างาน
ปฏิบติังานเก่ียวกบัวศิวกรรมเคร่ืองกล  ภายใตก้ารก ากบั  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 
 โดยมีลกัษณะงำนทีป่ฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
  
 ๑.  ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
                   (๑)  ออกแบบ  ค านวณ  ควบคุมหรือช่วยควบคุมการสร้าง  ติดตั้ง  หรือประกอบส่ิงใด ๆ 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ  เก่ียวกบังานวศิวกรรมการเคร่ืองกล  เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
                   (๒)   ศึกษา  คน้ควา้ วเิคราะห์  วจิยั  พฒันา  หาขอ้มูลและสถิติต่าง ๆ  ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล
เพื่อเป็นหลกัเกณฑป์ระกอบการตรวจสอบ  วินิจฉยังานวิศวกรรมเคร่ืองกล  ติดตามและพฒันาเทคโนโลยี
ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล  เพื่อใหง้านมีคุณและมีมาตรฐานท่ีดี 
                   (๓)  ใหบ้ริการวิชาการดา้นต่าง ๆ  เช่น  ช่วยสอน  ถ่ายทอดเทคโนโลยใีนสาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกล ใหค้  าปรึกษา  แนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ีระดบัรองลงมาและแก่นกัศึกษาท่ีมา
ฝึกปฏิบติังาน  ตอบปัญหาและพื้นแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี  เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  มีประสิทธิภาพ  และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ๒.  ด้ำนกำรวำงแผน 

         วางแผนการท างานท่ีรับผดิชอบ  ร่วมวางแผนการท างานของท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 
 
 ๓.  ด้ำนกำรประสำนงำน 
       (๑)  ประสานการท างานร่วมกนัระหวา่งทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้
       (๒)  ช้ีแจงและใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล  ขอ้เทจ็จริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อสร้างความเขา้ใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 ๔.  ด้ำนกำรบริกำร 
       (๑)  ใหค้  าปรึกษา  แนะน าเบ้ืองตน้  เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้  ทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล
รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเป็นเป็นประโยชน์ 
       (๒)  จดัเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้  และใหบ้ริการขอ้มูลทางวิชาการ  เก่ียวกบัดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล
เพื่อใหบุ้คลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  นกัศึกษา  ตลอดจนผูรั้บบริการ  ไดท้ราบขอ้มูลและความรู้
ต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์  สอดคลอ้ง  และสนบัสนุนภารกิจของหน่วยงาน  และใชป้ระกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย  แผนงาน  หลกัเกณฑ ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
     ๑.  มีคุณวฒิุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไป 
  ๑.๑  ไดรั้บปริญญาตรี  หรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 
    ๑.๒  ไดรั้บปริญญาโท  หรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  ๑.๓  ไดรั้บปริญญาเอก  หรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 
                และ 
     ๒.  ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทกัษะ  และสมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
      ความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นตามท่ีคณะ 
กรรมการบริหารพนกังานมหาวทิยาลยัก าหนด 
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ต ำแหน่งประเภท   วชิาชีพเฉพาะ 
 
ช่ือสำยงำน    วศิวกรรมไฟฟ้า 
 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   วศิวกรรมไฟฟ้า 
 
ระดับต ำแหน่ง    ปฏิบติัการ 
 
หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบหลกั 
 ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานระดบัตน้ท่ีตอ้งใชค้วามรู้  ความสามารถทางวชิาการในการท างาน
ปฏิบติังานเก่ียวกบัวศิวกรรมไฟฟ้า  ภายใตก้ารก ากบั  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 
 โดยมีลกัษณะงำนทีป่ฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 
 
 ๑.   ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
        (๑)  ออกแบบ  ค านวณ  วางแผนผงัทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า  ตรวจสอบแก ้ไขแบบก าหนด
รายละเอียด  ประมาณราคาเก่ียวกบัการสร้าง  ติดตั้ง  ซ่อมแซม  ดดัแปลง  ปรับปรุง   บ ารุงรักษาอุปกรณ์
เคร่ืองมือไฟฟ้า  เพื่อใหร้ะบบมีความถูกตอ้ง  ปลอดภยั  และประหยดัพลงังาน 
        (๒)  ศึกษา  คน้ควา้  วเิคราะห์  วจิยั  พฒันา  เก็บรวบรวมขอ้มูลทางวศิวกรรมไฟฟ้าติดตามและ
พฒันาเทคโนโลยทีางวศิวกรรมไฟฟ้า  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานและพฒันางาน 
        (๓)  ใหบ้ริการวชิาการดา้นต่าง ๆ  เช่น  ช่วยสอน  ถ่ายทอดเทคโนโลยใีนสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า
ใหค้  าปรึกษา  แนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ีระดบัรองลงมาและแก่นกัศึกษาท่ีมาฝึกอบปฏิบติังาน
ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ือง ๆ  เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีเพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งม่ีประสิทธิ  และ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 ๒.   ด้ำนกำรวำงแผน   
          วางแผนการท างานท่ีรับผดิชอบ  ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 
 

HP
Typewritten Text
๑๗๓



 
 ๓.  ด้ำนกำรประสำนงำน 
         (๑)  ประสานการท างานร่วมกนัระหวา่งทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้
        (๒)  ช้ีแจงและใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล  ขอ้เท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อสร้างความเขา้ใจหรือความร่วมมือในการท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 ๔.  ด้ำนกำรบริกำร 

       (๑)  ใหค้  าปรึกษา  แนะน าเบ้ืองตน้  เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้  ทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้ารวมทั้ง
ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ  เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี  เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บทราบขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ   
ท่ีเป็นประโยชน์  
        (๒)   จดัเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้  และใหบ้ริการขอ้มูลทางวชิาการ  เก่ียวกบัดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า
เพื่อใหบุ้คลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  นกัศึกษา  ตลอดจนผูรั้บบริการ  ไดท้ราบขอ้มูลและ 
ความรู้ต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์  สอดคลอ้ง  และสนบัสนุนภารกิจของหน่วยงาน  และใชป้ระกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  หลกัเกณฑ ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

๑.  มีคุณวฒิุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
        ๑.๑    ไดรั้บปริญญาตรี  หรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
        ๑.๒   ไดรั้บปริญญาโท  หรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
        ๑.๓   ไดรั้บปริญญาเอก  หรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
และ       

 ๒.  ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทกัษะ  และสมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ  ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ีคณะ 
กรรมการบริหารพนกังานมหาวทิยาลยัก าหนด 
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ต ำแหน่งประเภท   วชิาชีพเฉพาะ 
 
ช่ือสำยงำน    วศิวกรรมโยธา 
 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   วศิวกรโยธา 
 
ระดับต ำแหน่ง    ปฏิบติัการ 
หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบหลกั 
 ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานระดบัตน้ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถทางวชิาการในการท างาน
ปฏิบติังานเก่ียวกบัวศิซกรรมโยธา  ภายใตก้ารก าก ากบั  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฎิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

โดยมีลกัษณะงำนทีป่ฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี ้
        
        ๑.  ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

       (๑)  ออกแบและค านวณดา้นวศิวกรรมโยธา  วางโครการ  ควบคุมหรือช่วยควบคุมการก่อสร้าง
ในสาขาวศิวกรรมโยธา  ส ารวจ  บูรณะซ่อมแซม  บ ารุงรักษา เพื่อใหมี้ความถูกตอ้ง  ปลอดภยัและเป็นไป
ตามหลกัวชิาการวศิวกรรมโยธา 

       (๒)  ศึกษา  คน้คา้ว  วเิคราะห์  วจิยั  พฒันา  เก็บรวบรวมขอ้มูลและสถิติต่าง ๆ ทางดา้น
วศิวกรรมโยธา  ติดตาม  และพฒันางานดา้นวศิวกรรมโยธา  เพื่อใหง้านมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีดี 

       (๓)  ใหบ้ริการวชิาการดา้นต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน  ใหค้  าปรึกษา  แนะน าในการปฏิบติังานแก่
เจา้หนา้ท่ีระดบัรองลงมาและแก่นกัศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบติังาน  ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบั 
งานในหนา้ท่ี  เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  มีประสิทธิภาพ  และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
  ๒.  ด้ำนกำรวำงแผน 
        วางแผนการท างานท่ีรับผดิชอบ  ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 
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 ๓.  ด้ำนกำรประสำนงำน   
         (๑)  ประสานการท างานร่วมกนัระหวา่งทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อ 

ใหเ้กิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้
        (๒)  ช้ีแจงและใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล  ขอ้เทจ็จริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

เพื่อสร้างความเขา้ใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
         
๔.  ด้ำนกำรบริกำร 
         (๑)  ใหค้  าปรึกษา  แนะน าเบ้ืองตน้  เผยแร่  ถ่ายทอดความรู้  ทางดา้นวศิวกรรมโยธารวมทั้ง

ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ  เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี  เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บทราบขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ 
 ท่ีเป็นประโยชน์ 

         (๒)  จดัเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้  และใหบ้ริการขอ้มูลทางวชิาการ  เก่ียวกบัดา้นวศิวกรรมโยธา
เพื่อใหบุ้คลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  นกัศึกษา  ตลอดจนผูรั้บบริการ  ไดท้ราบขอ้มูลและความรู้
ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์  สอดคลอ้ง  และสนบัสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใชป้ระกอบพิจารณาก าหนด
นโยบาย  แผนงาน  หลกัเกณฑ ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

         ๑.  มีคุณวฒิุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  ๑.๑   ไดรั้บปริญญาตรี  หรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีทางวศิวกรรมศาสตร์  

ดา้นวศิวกรรมโยธา  วศิวกรรมชลประทาน  วศิวกรรมสุขาภิบาล  วศิวกรรมส ารวจ  วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
  ๑.๒  ไดรั้บปริญญาโท  หรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีทางวศิวกรรมศาสตร์  

 ดา้นวศิวกรรมโยธา  วศิวกรรมชลประทาน  วศิวกรรมสุขาภิบาล  วศิวกรรมส ารวจ  วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
  ๑.๓  ไดรั้บปริญญาเอก  หรือคุณวฒิุอ่ืนเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีทางวศิวกรรมศาสตร์   

ดา้นวศิวกรรมโยธา  วศิวกรรมชลประทาน  วศิวกรรมสุขาภิบาล  วศิวกรรมส ารวจ  วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
          และ 
          ๒.  ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทกัษะ  และสมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

         ความรู้ความสามารถ  ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ีคณะ 
กรรมการบริหารพนกังานมหาวทิยาลยัก าหนด 
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