๓-๖-๐๔
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

สายงาน

การแพทย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานหรือใหบริการทางการแพทย ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชน หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
แกประชาชน งานวิเคราะห วิจัย และชันสูตรโรค งานวางแผนทางวิชาการแพทย งานตรวจ แนะนํา
ใหคําปรึกษาในวิชาการแพทย งานใหการศึกษาและฝกอบรมดานการแพทยหรือการสาธารณสุขแกแพทย
หรือเจาหนาทีท่ างการสาธารณสุขหรือเจาหนาที่อื่นที่เกีย่ วของ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
นายแพทย
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
นายแพทย
ระดับเชี่ยวชาญ
นายแพทย
ระดับชํานาญการพิเศษ
นายแพทย
ระดับชํานาญการ
นายแพทย
ระดับปฏิบัติการ

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายแพทย
ระดับปฏิบัตกิ ารถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๔-๑
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

การแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นายแพทย

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานการแพทย โดยใชความรู
ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเกีย่ วกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน
เพื่อแกไขปญหาในงานที่มคี วามยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกีย่ วกับงาน
ตลอดจนใหคาํ ปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ
โรคเฉพาะทางที่ยุงยากซับซอนมาก ตองใชความเชี่ยวชาญสูงมาก และกําหนดทิศทางคิดคนสิ่งใหม
ตลอดจนทฤษฎีตางๆ ที่เห็นวาเปนความกาวหนา หรือการพัฒนาสําคัญในงานดานการแพทยและสาธารณสุข
เพื่อการตอบสนองความตองการในปจจุบนั และอนาคต ในสถานการณสุขภาวะที่แตกตางหลากหลาย
และเฉพาะเจาะจงในระดับประเทศ
(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยดานการแพทยและ
สาธารณสุข ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมาย ตามนโยบายในภาพรวมของ
หนวยงาน

๒
(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจยั ตางๆ และเผยแพรผลงานที่กอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการแพทยและสาธารณสุขเปนอยางมาก
วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดาน
การแพทย ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
การแพทย หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหา และแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ที่มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะดานที่มคี วามยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานการแพทยและดานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน
เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจยั ที่สําคัญทางดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและ
ใหขอเสนอแนะ เปนผูทรงคุณวุฒใิ นดานการแพทยและสาธารณสุขใหกับหนวยงานตางๆ ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ ทางดานการแพทยและสาธารณสุขแกหนวยงานทีส่ ังกัดและหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
เพื่อถายทอดความรูความเชีย่ วชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุข เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการ
เขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุขทั้งในและตางประเทศ
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของ
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือ
ของรัฐบาลในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานการแพทย เพื่อใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๓
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาที่สําคัญหรือยุงยากซับซอน
มากเปนพิเศษทางดานการแพทยและสาธารณสุขในระดับชาติหรือนานาชาติ เพือ่ พัฒนาองคความรู
และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง
(๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงาน
ไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนประโยชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ
ตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการแพทย หรืองานอืน่ ที่เกีย่ วของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๓-๖-๐๔-๒
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

การแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นายแพทย

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญในงานดานการแพทย โดยใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานการแพทย และนํามาประยุกตใชใน
ทางปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานทีม่ ีความยุงยากและมีขอบเขต
กวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานการแพทย ที่มขี อบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขนั้ ตอนการทํางานที่ยุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ
โรคเฉพาะทางที่ยุงยากซับซอนมาก ตองใชความเชี่ยวชาญสูง และมีการคนควาอางอิงหรือใชขอมูลจาก
ภายนอก เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหพนจาก
โรคภัยไขเจ็บไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒
(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินงานวิจยั ตางๆ และเผยแพรผลงานที่กอใหเกิดความรูใหม
หรือเทคนิควิธกี ารใหมที่เปนประโยชนตองานดานการแพทยและสาธารณสุข หรือกําหนดทิศทางของ
การศึกษาวิจยั ใหสอดคลองกับมาตรฐาน วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมทั้งกําหนด
วิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการแพทย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
การแพทย หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาที่มีความยุงยากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการแพทย ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการแพทยและ
ดานที่เกีย่ วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การแพทยและสาธารณสุข เปนผูทรงคุณวุฒใิ นดานการแพทยและสาธารณสุขใหกับหนวยงานตางๆ
ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และใหคําแนะนําเกีย่ วกับ
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
และบรรลุภารกิจที่กําหนดไว เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานดาน
การแพทยและสาธารณสุขทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดนโยบายการปฏิบัตงิ าน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ ควบคุม
ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
รวมวางแผนการทํางาน โดยเชือ่ มโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิ าน ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

๓
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาที่สําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกีย่ วกับการแพทยและสาธารณสุข ใหบคุ คลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงาน
ไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานทีก่ ําหนดไว หรือเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน
(๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหบุคคลทัว่ ไปไดรับ
ความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนประโยชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการแพทย หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายแพทย
ระดับเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๔-๓
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

การแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นายแพทย

ระดับตําแหนง

ชํานาญการพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการแพทย ปฏิบัติงานที่ตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน
ที่ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ที่มีขอบเขตเนือ้ หาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการแพทย ปฏิบตั ิงานที่ตองตัดสินใจ
หรือแกไขปญหาในงานทีย่ ุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูปฏิบตั ิงาน
เพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ
โรคเฉพาะทางหรือโรคที่ยุงยากซับซอนมาก และมีการคนควาอางอิงหรือใชขอมูลจากภายนอก เพือ่ ให
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหพน จากโรคภัยไขเจ็บ
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานการแพทย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจยั ดานการแพทยและสาธารณสุข ศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยที่ยุงยากซับซอน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
และเผยแพรผลงานทางดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อกอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ
กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานงานการแพทยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา

๒
วิธีการในการแกไขปญหาเกีย่ วกับงานการแพทยและสาธารณสุข หรือเพือ่ พัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร
วินจิ ฉัย บําบัด รักษา ฟน ฟูสมรรถภาพ สงเสริม ควบคุม ปองกัน ทางการแพทยและสาธารณสุขใหเหมาะสม
กับภารกิจของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหคําแนะนํา
และขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานการแพทย ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาท
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานการแพทยและสาธารณสุข
ที่ยุงยากซับซอนแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งตอบ
ปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓
(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธกี ารเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร
(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศที่เกีย่ วกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละพัฒนาองคกร
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํ แหนงนายแพทย
ระดับชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๔-๔
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

การแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นายแพทย

ระดับตําแหนง

ชํานาญการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการแพทย ปฏิบตั ิงานที่ตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากและ
มีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานการแพทย ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ
โรคเฉพาะทางหรือโรคที่ยุงยากซับซอน เพือ่ ใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถปองกันตนเองหรือ
บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหพน จากโรคภัยไขเจ็บ
(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห วิจัย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบ เผยแพรผลงานทางดานวิชาการแพทยและสาธารณสุข เพื่อกําหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานการแพทย หรือเพื่อเสนอแนะ แกไขปญหา และพัฒนาแนวทางการตรวจ
ชันสูตรวินิจฉัย การรักษาโรค การควบคุม ปองกัน เฝาระวังโรค ฟน ฟูสภาพ และสงเสริมสุขภาพ
ใหเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน

๒
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานดานการแพทยและสาธารณสุข ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือรวมวางแผน
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพือ่ สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรูทางดานการแพทยและ
สาธารณสุขแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทัง้ ตอบ
ปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงาน
ไดอยางถูกตอง
(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ
ดานการแพทยที่ซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

๓
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป
กําหนดเวลา ๔ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทย
ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานการแพทย หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายแพทย
ระดับชํานาญการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
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ปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตนที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานการแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพทีด่ ี และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ
(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัย เผยแพรผลงานทางดานวิชาการแพทยและ
สาธารณสุขเบื้องตน เพื่อพัฒนางานวิชาการ หรือพัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บําบัดรักษา
ฟนฟูสมรรถภาพ สงเสริม ควบคุม ปองกัน เพื่อใหไดองคความรูทางวิชาการแพทยและสาธารณสุข
ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัตงิ าน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกีย่ วของ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

๒
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกีย่ วกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพือ่ สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการแพทยและ
สาธารณสุข รวมทั้งตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบ
ขอมูล ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการแพทย
และสาธารณสุข เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ
ไดทราบขอมูลและความรูตา งๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน
และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑.๑ ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
๑.๒ ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
และไดรับวุฒบิ ัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และ
๒. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมตี ําแหนงนายแพทย
ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

