
๔-๖-๐๗ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

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

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

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 
 
 



๔-๖-๐๗-๑ 
 
ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 

ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

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

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบตัิการ  

 (๑) ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แกไขปญหาในการปฏิบัติงานรังสีเทคนิค เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 (๒) ชวยนกัรังสีการแพทยหรือนกัวิจยัในปฏิบัติงานวิจยั เก็บรวบรวมขอมูลสถิติ         
ศึกษา วเิคราะห เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานดานรังสีเทคนิค  

 (๓) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนํา แกเจาหนาท่ี
ระดับรองลงมา  และผูรับบริการ  เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงานดานรังสีเทคนิค 

 
๒. ดานการกํากับดูแล  

           (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานรังสีเทคนิคในหนวยงาน      
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 ๒ 
 

๓. ดานการบริการ 

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

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

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

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

 
   ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 

ระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 

 



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

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

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

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



 ๒ 
 

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

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

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

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

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

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



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

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

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

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

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



 ๒ 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

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

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

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