๓-๖-๐๓
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

สายงาน

การพยาบาล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การให้การพยาบาลผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานการพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษาบาบัด หรือ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา และการส่งเสริมกิจการพยาบาล โดยเป็นผู้ควบคุม
ประสานงานการผลิตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานการพยาบาล การศึกษา วิเคราะห์เพื่อรับรองและปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการบริการงานการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
ทุกประเภท การตรวจนิเทศและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล
การวางแผนโครงการอานวยการและติดตามประเมินผลในการผลิตพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
พยาบาล
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
พยาบาล
ระดับเชี่ยวชาญ
พยาบาล
ระดับชานาญการพิเศษ
พยาบาล
ระดับชานาญการ
พยาบาล
ระดับปฏิบัติการ

ก.พ.อ. กาหนดให้มีตาแหน่งพยาบาล
ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๓-๑
ตาแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

การพยาบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

พยาบาล

ระดับตาแหน่ง

เชี่ยวชาญพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้านการพยาบาล โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหา
ของงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขา
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพยาบาล พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
ประสบการณ์ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานการพยาบาลที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อคิดค้นการให้บริการและส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
และสุขภาวะที่ดีของประชาชน
(๒) ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านการพยาบาล
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมาย ตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน
(๓) เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนดาเนินงานวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานการพยาบาลเป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์ ในการ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกาหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านการพยาบาลศึกษาวิเคราะห์
สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการพยาบาล หรือเพื่อเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้าน ที่มีความยุ่งยาก

๒
ซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้าน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ที่สาคัญทางด้านการพยาบาล เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
การพยาบาลในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้คาปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพยาบาลให้กับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหาและชี้แจงรื่องต่างๆ
ทางด้านการพยาบาลแก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ
และพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับงานการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเข้าร่วมประชุมกาหนดนโยบาย หรือโครงการทางด้านการพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษทางด้านการพยาบาลในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการพยาบาล เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์

๓
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
ตาแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
๓. ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

ก.พ.อ. กาหนดให้มีตาแหน่งพยาบาล
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๓-๒
ตาแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อสายงาน การพยาบาล
ชื่อตาแหน่งในสายงาน พยาบาล
ระดับตาแหน่ง เชี่ยวชาญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการพยาบาล โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านการพยาบาล และนามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงานโครงการสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กากับ
หน่วยงานด้านการพยาบาลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
วิธีการ เทคนิคต่างๆ เพื่อคิดค้นการให้บริการและส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และสุขภาวะที่ดี
ของประชาชน
(๒) เป็นผู้คิด ริเริ่มการดาเนินงานวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานการพยาบาล หรือกาหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมทั้งกาหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านการพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการพยาบาล หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไข

๒
ปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านการพยาบาล ติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการด้านการพยาบาลและด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านการพยาบาล เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ ในการ
ดาเนินการ
(๓) ให้บริการวิชาการ ด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทาง
ด้านการพยาบาล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพยาบาลให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้คาปรึกษา แนะนา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้การดาเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม กากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๒. ด้านการวางแผน
ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการทางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ขงสถาบั
อ นอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

๓
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพยาบาล ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถดาเนินงานได้ลุล่วง
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการพยาบาล เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
หรือตาแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
๓. ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

ก.พ.อ. กาหนดให้มีตาแหน่งพยาบาล
ระดับเชี่ยวชาญ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๓-๓
ตาแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน การพยาบาล
ชื่อตาแหน่งในสายงาน พยาบาล
ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน
ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้านการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงาน
ที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานด้านการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนกากับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัตงิ านพยาบาลขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือภาวะวิกฤต ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะคุกคาม ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
(๒) คัดกรอง ประเมินวินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง คาดการณ์และวางแผนช่วยเหลือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย

๒
(๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านการพยาบาล เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบแลมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการพยาบาล หรือเพื่อให้
ข้อเสนอแนะในการกาหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานพยาบาล
พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการ
พยาบาลเฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านการพยาบาล เพื่อให้
คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานพยาบาล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม กากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๒. ด้านการวางแผน
ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการทางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนา แก่หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

๓
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการพยาบาลที่ยุ่งยากซับซ้อน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าทีเพื
่ ่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขปัญหาและดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล
เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
(๓) จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
ตาแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
๓. ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

ก.พ.อ. กาหนดให้มีตาแหน่งพยาบาล
ระดับชานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๓-๔
ตาแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน การพยาบาล
ชื่อตาแหน่งในสายงาน พยาบาล
ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน
ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือ แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ด้านการพยาบาลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนดแนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นสูงตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ ป่วย
หรือปฏิบัติงานพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษา บาบัด หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และการป้องกันโรค เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อน และปรับปรุง การบริการพยาบาล
รวมทั้งการปรับใช้การบาบัด เครื่องมือพิเศษ ให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพื่อช่วยเหลือในกรณีรีบด่วน
ได้อย่างทันท่วงที
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย ด้านการพยาบาล
จัดทาเอกสารวิชาการ คู่มือ เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านการพยาบาล
เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

๒
(๔) วางแผนโครงการ ประสานงาน สนับสนุน และอานวยการผลิตบุคลากรทาง
การพยาบาล กาหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานพยาบาล เพื่อวางแนวทาง สนับสนุน
ส่งเสริม และพัฒนางานพยาบาล
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานพยาบาล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๕) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าที่กาหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๒. ด้านการวางแผน
ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผน
การทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการพยาบาล
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษาผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าทีเพื
่ ่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
(๒) พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านการ
พยาบาลที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

๓
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
กาหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาล
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒
กาหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาล
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓
หรือตาแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

ก.พ.อ. กาหนดให้มีตาแหน่งพยาบาล
ระดับชานาญการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๓-๕
ตาแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน การพยาบาล
ชื่อตาแหน่งในสายงาน พยาบาล
ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัตงิ านพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ ป่วย
หรือปฏิบัติงานพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษา บาบัด หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และป้องกันโรค เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์ และทันเวลา
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
การพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๔) ร่วมวางแผนโครงการ และประสานงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานพยาบาลลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อรับรองและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การกาหนด
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการบริการพยาบาล
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการพยาบาล
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานพยาบาล เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการพยาบาล
๑.๒ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการพยาบาล
๑.๓ ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการพยาบาล
และ
๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

๓
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

ก.พ.อ. กาหนดให้มีตาแหน่งพยาบาล
ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

