๔-๖-๐๖
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ผูปฏิบัติงานโภชนาการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสงเสริมและปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน สงเสริมประชาชนใหรูจักบริโภคอาหาร
ที่มีประโยชนตอรางกาย ดูแลการประกอบอาหารภายในโรงอาหาร ใหความรูดานโภชนาการแกประชาชน
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้ประกอบดวย
ผูปฏิบัติงานโภชนาการ
ผูปฏิบัติงานโภชนาการ
ผูปฏิบัติงานโภชนาการ

ระดับชํานาญงานพิเศษ
ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน

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

๔-๖-๐๖-๑
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานโภชนาการ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานโภชนาการ

ระดับตําแหนง

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ใหบริการอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบําบัดที่ซับซอน ตัดสินใจแกไขปญหา
แกผูรับบริการที่ตองดูแลเปนพิเศษ เพื่อใหผูรับบริการมีสุขภาพดี และไดรับการดูแลอยางถูกตอง
เหมาะสม ประยุกตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน จัดทําคูมือ เพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจยั จัดทํารายงานขอมูลทางดานโภชนาการ โภชนาบําบัด
เพื่อนําไปใชในการวางแผนปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพ
(๓) ชวยนักวิชาการโภชนาการหรือนักวิจยั ในการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อสรางความรูใหมหรือ
แนวทางวิธีการใหมในงานดานโภชนาการ
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา และผูเขารับการอบรมดานโภชนาการ
ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา หนวยงาน และผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรูความ
เขาใจในงานโภชนาการ

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านโภชนาการในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานโภชนาการ ตอบปญหาและ
ฝกอบรม เกี่ยวกับงานโภชนาการที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรบั บริการ
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานโภชนาการ
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ านโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๔-๖-๐๖-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานโภชนาการ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานโภชนาการ

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) เผยแพรวิธีการถนอมอาหารและประกอบอาหาร วางแผนดานโภชนาการ เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข
(๒) ชวยศึกษาวิเคราะหปญหาโภชนาการ คนควาทดลองตํารับอาหารใหมตามหลัก
โภชนาการ ศึกษา คนควา และใหคําแนะนําเบื้องตนในการประกอบอาหารตํารับใหม เพื่อใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการและสอดคลองกับภาวะการครองชีพของผูบริโภค
(๓) ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เพื่อใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐาน
(๔) ศึกษา คนควา วิเคราะห จัดทํารายงานขอมูลทางดานโภชนาการ โภชนาบําบัด
เพื่อใหเจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไปนําไปใชประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานไดอยาง
เหมาะสม
(๕) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ
ในงานโภชนาการ

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบตั ิงาน
โภชนาการในหนวยงาน เพือ่ ใหการปฏิบตั ิงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานโภชนาการในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานโภชนาการ
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ านโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ าน
โภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ าน
โภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ
ระดับชํานาญงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๖-๐๖-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานโภชนาการ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานโภชนาการ

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานดานโภชนาการ ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ใหบริการอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบําบัด เพื่อใหผูรับบริการไดรับพลังงาน
สารอาหารครบถวนและปลอดภัย
(๒) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
และเปนไปตามมาตรฐาน
(๓) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไป
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานโภชนาการ
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ
ระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

