
๓-๖-๐๙

 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน กิจกรรมบําบัด 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการในการสงเสริม ปองกัน บําบัด ฟนฟู
สมรรถภาพท่ีมีความเส่ียงของผูท่ีมีความบกพรองหรือพิการทางดานรางกาย จิตใจ การเรียนรู และพัฒนาการ   
ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารทางกิจกรรมบําบัด การนิเทศงาน และฝกอบรม
วิชากิจกรรมบําบัด เพื่อพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัดในหนวยงานจิตเวชและหนวยงานอ่ืน 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักกจิกรรมบําบัด ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นักกจิกรรมบําบัด ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักกจิกรรมบําบัด ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักกจิกรรมบําบัด ระดับชํานาญการ 
  นักกจิกรรมบําบัด ระดับปฏิบัติการ 

 
 
  

                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักกจิกรรมบําบัด 
                         ระดับปฏิบัตกิารถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๓-๖-๐๙-๑

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน กิจกรรมบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักกิจกรรมบําบัด 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานกจิกรรมบําบัด โดยใช
ความรู ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณสูงมาก  ปฏิบัตงิานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน  หรืองานพัฒนาทฤษฎี  หลักการ  ความรูใหม  ซ่ึงตองมีการวิจยัเกีย่วกับงานเฉพาะดานหรือ           
เฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกีย่วกับเนือ้หา
ของงาน  เพื่อแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  หรือถายทอดความรู
เกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่
เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 
 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญพิเศษดานกิจกรรมบําบัด พัฒนาและประยุกตใช
ความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานกิจกรรมบําบัด           
ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  คิดคนการปองกัน บําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพ          
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การบริการ การสงเสริมสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ          
และสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยัดานกิจกรรมบําบัด             
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมาย ตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนินการวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด  
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานกิจกรรมบําบัดเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ  
ในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานกจิกรรมบําบัด         
ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะห และวจิัย  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานกิจกรรมบําบัด 



 ๒ 

หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน                     
ท่ีมีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  ติดตามความกาวหนาทางวชิาการดาน
กิจกรรมบําบัดและดานท่ีเกีย่วของ  เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกบัลักษณะงานของหนวยงาน                    
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัท่ีสําคัญทางดานกิจกรรมบําบัด  เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน           
การดําเนนิการ  
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ชวยสอน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
กิจกรรมบําบัด ในระดบัชาติหรือนานาชาติ  ประเมินและวิเคราะหสถานการณ เพื่อใหคําปรึกษาและ    
ใหขอเสนอแนะ  เปนผูทรงคุณวุฒใินดานกิจกรรมบําบัดใหกับหนวยงานตางๆ  ตอบปญหาและช้ีแจง
เร่ืองตางๆ ทางดานกจิกรรมบําบัดแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอื่นท่ีเกีย่วของ เพื่อถายทอดความรู
ความเช่ียวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานกิจกรรมบําบัด  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี
ไดรับแตงต้ัง  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล ในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรมบําบัดท้ังในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา       
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของ 
รัฐบาลในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล  หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                   
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม      
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษทางดานวิชาการกิจกรรมบําบัดในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองคความรู  และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง 
 



 ๓ 

 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกจิกรรมบําบัด  ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป  หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัด  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 
 



๓-๖-๐๙-๒

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน กิจกรรมบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักกิจกรรมบําบัด 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานกจิกรรมบําบัด โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม   ปฏิบัติงานวจิัยดานกิจกรรมบําบัด และนาํมาประยุกตใช
ในทางปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถุประสงค  
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและ            
มีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานกิจกรรมบําบัดท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดงันี้ 
 
 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑) พัฒนาและประยุกตใชความรู วิธีการ เทคนิคตางๆ ในการปฏิบัติการ การคัดกรอง  
ตรวจประเมิน และวเิคราะหปญหาของผูปวย  ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด รวมท้ังคาดการณ   
เพื่อวางแผนในการสงเสริม ปองกันปญหาหรือภาวะเส่ียง วางแผนการบําบัด รักษา ฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวย และพัฒนาทักษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิต 

 

 



 ๒ 

 
  (๒)  พัฒนาและประยุกตใชความรู วิธีการ เทคนิคตางๆ ในการออกแบบ ประดิษฐ 
ดัดแปลง ประยุกตใช อุปกรณเคร่ืองชวย เคร่ืองดาม สภาพท่ีอยูอาศัยและส่ิงแวดลอมของผูปวย               
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสามารถดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพไดตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง 
และมีสวนรวมในกจิกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิการวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกดิความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานกิจกรรมบําบัด  หรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวิจยั              
ใหสอดคลองกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานกิจกรรมบําบัด  หรือเพ่ือเสนอความเห็นเกีย่วกับปญหาและ              
หาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานกิจกรรมบําบัด  ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานกิจกรรมบําบัด และดานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อนํามาประยกุตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัทางดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ  
                       (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
กิจกรรมบําบัด  เปนผูทรงคุณวุฒิในดานกิจกรรมบําบัด ใหกับหนวยงานตาง ๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา   
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  และใหคําแนะนําเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน      
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง     
การบริหาร หรือความม่ันคง  เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรมบําบัดท้ังในและตางประเทศ            
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ   และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๕) ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๔) ดงักลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกดั  วางแผนหรือ      
รวมวางแผนการทํางาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 



 ๓ 

 
 ๓. ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                    
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม         
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมบําบัด ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวง
เปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนนุ
ภารกิจของหนวยงาน  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรู             
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกจิกรรมบําบัด  ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัด   หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ี                 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด 
                                       ระดบัเช่ียวชาญ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
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ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน กิจกรรมบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักกิจกรรมบําบัด 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานกิจกรรมบําบัด ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพฒันางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ี
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน                   
ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานกจิกรรมบําบัด ปฎิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกํากบัและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ 

(๑) กํากับ ดแูล การปฏิบัติการคัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะหปญหาของผูปวย  
วางแผนในการสงเสริม ปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูปวย  เพื่อพัฒนาทักษะในการทํา
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของผูปวย 

(๒) กํากับ ดแูล และพัฒนาการออกแบบ ประดษิฐ ดัดแปลง การประยกุตใชอุปกรณ
เคร่ืองชวย เคร่ืองดาม สภาพที่อยูอาศัยและส่ิงแวดลอมของผูปวย เพื่อใหผูปวยสามารถดําเนินชีวิต       
ประกอบอาชีพไดตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 
 



 ๒ 

  (๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยัท่ียุงยากซับซอน พฒันาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานกิจกรรมบําบัด เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเกีย่วกับงานดานกจิกรรมบําบัด เปนท่ีปรึกษา       
ในโครงการวจิัยทางดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดาํเนินการ   
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานกิจกรรมบําบัด ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจง             
เร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  (๕) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๔) ดังกลาวขางตนแลว  
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด  วางแผนหรือ               
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
๓. ดานการประสานงาน 

                        (๑)     ประสานการทํางานภายในสถาบันอดุมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาท           
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง 
ท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ  เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกนั 

 
 
 
 

 



 ๓ 

๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูทางดานกิจกรรมบําบัดท่ียุงยากซับซอน          
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ             
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะใหสามารถนําไปประยกุตใช
ในการแกไขปญหาและดําเนนิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล              
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกจิกรรมบําบัด ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔  ป  หรือ
ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัด  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด 
                                       ระดบัชํานาญการพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 
 



๓-๖-๐๙-๔

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน กิจกรรมบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักกิจกรรมบําบัด 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานกจิกรรมบําบัด  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในควบคุมการปฏิบัติงาน           
ดานกิจกรรมบําบัด  ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) ควบคุมและปฏิบัติการ การคัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะหปญหาของผูปวย  
ตามมาตรฐานวิชาชีพกจิกรรมบําบัด วางแผนในการสงเสริม ปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพ
รางกายและจิตใจผูปวย เพื่อพัฒนาทักษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ 

(๒) ควบคุมและปฏิบัติการ ออกแบบ ประดิษฐ ดัดแปลง ประยุกตใชอุปกรณเคร่ืองชวย 
เคร่ืองดาม สภาพท่ีอยูอาศัยและส่ิงแวดลอมของผูปวย เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพได
ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีสวนรวมในกจิกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

(๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยัดานกิจกรรมบําบัด                
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  และเผยแพรผลงานทางดานกิจกรรมบําบัด   
เพื่อหาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานกิจกรรมบําบัด  หรือเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



 ๒ 

 
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานกิจกรรมบําบัด ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ   เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง  เพื่อใหขอมูลทางวชิาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ            
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

(๕)  ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๔) ดังกลาวขางตนแลว  
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  วางแผนหรือรวมวางแผน         
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานกิจกรรมบําบัด                  
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ     
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
  (๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ ส่ือเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน
กิจกรรมบําบัดท่ีซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีสอดคลองและสนับสนนุภารกจิของ
หนวยงาน 
 
 



 ๓ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป   
  กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๔ ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                             
นักกจิกรรมบําบัด  ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒    
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                        
นักกจิกรรมบําบัด ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓   
  หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด    
 และ  
 ๓. ปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัด  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ี                
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา  ๑  ป  
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงกิจกรรมบําบัด 
                                       ระดบัชํานาญการ เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 
 
  
 



๓-๖-๐๙-๕

ตําแหนงประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน กิจกรรมบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักกิจกรรมบําบัด 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกจิกรรมบําบัด ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้    
 

๑. ดานการปฏิบตัิการ 

(๑)  คัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะหปญหาของผูปวย  ตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมบําบัด  วางแผนในการสงเสริม ปองกัน บําบัด รักษา และฟนฟสูมรรถภาพรางกายและจิตใจ
ผูปวย  เพื่อพฒันาทักษะในการทํากิจกรรมการดําเนนิชีวิตและประกอบอาชีพของผูปวย 

(๒)  ออกแบบ ประดิษฐ ดัดแปลง  ประยุกตใชอุปกรณเคร่ืองชวย  เคร่ืองดาม สภาพท่ีอยู
อาศัยและส่ิงแวดลอมของผูปวย เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ไดตามศักยภาพ สามารถ
พึ่งพาตนเอง และมีสวนรวมในกจิกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

(๓)  บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ขอมูลทางวิชาการ จดัทําบทความ เอกสารทางวิชาการ
เพื่อเผยแพรใหเกิดความเขาใจงานดานกจิกรรมบําบัด และเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดานกิจกรรมบําบัด 

(๔)  ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน 
แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาท่ี  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 

๒. ดานการวางแผน  

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 



 ๒ 

  

 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน              
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานกจิกรรมบําบัด   
รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล  
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานกจิกรรมบําบัด  
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ  ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง และสนับสนนุภารกจิของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
  ๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกิจกรรมบําบัด 
  ๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกิจกรรมบําบัด 
  ๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกิจกรรมบําบัด 
 และ  
 ๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

                                    ก.พ.อ.กําหนดใหมีตาํแหนงนักกจิกรรมบําบัด 
                                     ระดบัปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 


