๔-๖-๐๗
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวยเครื่องรังสีเอกซ ลางฟลม
ตรวจสอบคุณภาพ ของภาพบันทึกทางรังสีเพื่อใหแพทยใชในการวินจิ ฉัยโรค จัดเตรียมและดูแลเก็บ
รักษาเครื่องมือ อุปกรณในการถายภาพทางรังสี ฟลมรังสีเอกซ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณอื่นๆ
ที่ใชในการปองกันอันตรายจากรังสี ทํารายงานการปฏิบัตงิ าน สถิติผลงาน และปฏิบัตหิ นาที่อื่นทีเ่ กีย่ วของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค

ระดับชํานาญงานพิเศษ
ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน

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

๔-๖-๐๗-๑
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค

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
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แกไขปญหาในการปฏิบัติงานรังสีเทคนิค เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(๒) ชวยนักรังสีการแพทยหรือนักวิจยั ในปฏิบัติงานวิจยั เก็บรวบรวมขอมูลสถิติ
ศึกษา วิเคราะห เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานดานรังสีเทคนิค
(๓) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนํา แกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา และผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงานดานรังสีเทคนิค
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านรังสีเทคนิคในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานรังสีเทคนิค ตอบปญหาและ
ฝกอบรมเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิคที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรบั บริการ
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานรังสีเทคนิค
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ านรังสีเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานดานรังสีเทคนิค หรืองานอืน่ ที่เกี่ยวของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๔-๖-๐๗-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ควบคุมการปฏิบัติงาน จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณและเครื่องอิเล็กทรอนิกส
ทางดานรังสีวนิ ิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียร หรือรังสีฟสิกส การจัดทาผูปวย การถายและ
บันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวยเครื่องรังสีเอ็กซทั้งในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีที่ตอ งใช
เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษทีย่ งุ ยาก โดยการใหผูปวยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเขาไป
ในรางกายกอนถายและบันทึกภาพ ควบคุมการใหปริมาณรังสีแกผูปว ยตามขนาดทีแ่ พทยตองการดวย
วิธีการทางรังสีฟสิกส การใชสารกัมมันตภาพรังสีและเครือ่ งอิเล็กทรอนิกสทางเวชศาสตรนวิ เคลียรกบั ผูปวย
ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสี ฉายรังสีเพื่อบําบัดรักษาผูป วยที่เปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม
ดวยเครื่องโคบอลต ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่นๆ เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย
(๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ เพื่อพัฒนาการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
(๓) ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูใ นสภาพพรอมใชงานและ
เปนไปตามมาตรฐาน
(๔) จัดเก็บขอมูล ผลการตรวจ ภาพถายรังสี การสรางภาพทางการแพทยของผูรับบริการ
เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางระบบ ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
รังสีเทคนิคในหนวยงาน เพือ่ ใหการปฏิบตั ิงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่ วกับการปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
ในความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานรังสีเทคนิค
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูป ฏิบัติงาน
รังสีเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูป ฏิบัติงาน
รังสีเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๔-๖-๐๗-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานดานรังสีเทคนิค ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใชในการถายและบันทึกภาพดวยรังสี
จัดทาผูปวย ปรับขนาดของลําแสงที่จะใชกบั ผูปวย ถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวย
ดวยเครื่องรังสีเอกซที่ใชในการถายและบันทึกภาพ ทั้งในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีที่ตองใชเทคนิค
หรือกรรมวิธีพิเศษที่ยุงยาก ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสี เพื่อประกอบการวินจิ ฉัย
รักษาของแพทย
(๒) ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม
มาตรฐาน
(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมขอมูล ผลการตรวจ ภาพถายรังสีการสรางภาพ
ทางการแพทยของผูใชบริการ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานรังสีเทคนิค
(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. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
ระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

