๓-๖-๐๖
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

สายงาน

เทคนิคการแพทย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษาคนควา วิจัย ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห ประมวลผลสิ่งตัวอยางทีไ่ ดมาจากรางกายมนุษย
และอื่นๆ ที่มีผลตอสุขภาพของมนุษย ทั้งทางตรงและทางออม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ครอบคลุมดานเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวิทยา โลหิตวิทยา
คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลลวิทยาหรือแขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย เชน
อณูชีววิทยา การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ฯลฯ
เพื่อนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง ติดตามผลการรักษา การปองกัน และ
เฝาระวังโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใชเครื่องมือ น้าํ ยา
การผลิตน้ํายาและชีววัตถุ ชุดทดสอบและวิธีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ ทั้งนี้รวมถึงลักษณะงาน
ภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
รวมทั้งการประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการ การใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพร
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
นักเทคนิคการแพทย
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
นักเทคนิคการแพทย
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทย
นักเทคนิคการแพทย
ระดับชํานาญการ
นักเทคนิคการแพทย
ระดับปฏิบัติการ
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเทคนิคการแพทย
ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๖-๑
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

เทคนิคการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักเทคนิคการแพทย

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานเทคนิคการแพทย
โดยใชความรู ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจยั เกีย่ วกับงานเฉพาะดาน
หรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกับ
เนื้อหาของงาน เพื่อแกไขปญหาในงานทีม่ ีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอด
ความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขา
ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานเทคนิคการแพทย พัฒนาและประยุกต
ใชความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน
(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยั ดานเทคนิคการแพทย
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน
(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจยั ตางๆ และเผยแพรผลงานที่กอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานเทคนิคการแพทยเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานเทคนิคการแพทย
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจยั เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย
หรือเพื่อเสนอความเห็นเกีย่ วกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน

๒
ที่มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
เทคนิคการแพทย และดานทีเ่ กี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน
เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจยั ที่สําคัญทางดานเทคนิคการแพทย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการ
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
เทคนิคการแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและ
ใหขอเสนอแนะ เปนผูทรงคุณวุฒใิ นดานเทคนิคการแพทยใหกับหนวยงานตางๆ ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ ทางดานเทคนิคการแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ เพื่อถายทอด
ความรูความเชีย่ วชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานเทคนิคการแพทย เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล ในการเขารวมประชุมหรือ
เจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานเทคนิคการแพทย เพื่อใหขอมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาที่สําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษทางดานเทคนิคการแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง
(๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานเทคนิคการแพทย เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับ
ความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนประโยชน

๓
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๓-๖-๐๖-๒
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

เทคนิคการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักเทคนิคการแพทย

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญในงานดานเทคนิคการแพทย โดยใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานเทคนิคการแพทย และนํามาประยุกต
ใชในทางปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานที่มคี วามยุงยากและ
มีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานเทคนิคการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่
ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รบั ผิดชอบสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเ ชี่ยวชาญดานเทคนิคการแพทย พัฒนาและประยุกตใชความรู
วิธีการ เทคนิคตางๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการและการบริการที่เปนเลิศ
(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานที่กอใหเกิดความรูใหมหรือ
เทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานเทคนิคการแพทย หรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยใหสอดคลอง
กับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานเทคนิคการแพทย หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาและหาวิธีการแกไข
ปญหาที่มีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานเทคนิคการแพทย ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ทางดานเทคนิคการแพทยและดานทีเ่ กี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานเทคนิคการแพทย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการ

๒
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
เทคนิคการแพทย เปนผูทรงคุณวุฒใิ นดานเทคนิคการแพทยใหกับหนวยงานตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และใหคําแนะนําเกีย่ วกับนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทยทั้งในและตางประเทศ
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของ
(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. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาที่สําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการแพทย ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวง เปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว หรือเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน

๓
(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานเทคนิคการแพทย เพื่อใหบคุ คลทั่วไปไดรับความรู
ความเขาใจที่ถกู ตองและเปนประโยชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๓-๖-๐๖-๓
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

เทคนิคการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักเทคนิคการแพทย

ระดับตําแหนง

ชํานาญการพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานเทคนิคการแพทย ปฏิบัติงานที่ตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน
ที่ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสูงมากในงานดานเทคนิคการแพทย ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานที่ยุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานที่รบั ผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงาน ควบคุม การตรวจวิเคราะหและวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ ควบคุมระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยที่ใชเทคนิคหรือเครื่องมือที่ตองใชความชํานาญพิเศษ
เพื่อใหผูรับบริการไดรับผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกตอง แมนยํา และทันเวลา
(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั เรื่องที่ยุงยากซับซอน ติดตาม
และประเมินผล กําหนดวิธีการทดสอบและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานเทคนิคการแพทย เพื่อพัฒนา
แนวทางวิธีการในงานดานเทคนิคการแพทย วิธีการตรวจและชุดตรวจ กําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย และแกไขปญหาเกีย่ วกับงานดานเทคนิคการแพทยใหมีคณ
ุ ภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานเทคนิคการแพทย เพื่อใหคําแนะนํา
และขอเสนอแนะในการดําเนินการ

๒
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานเทคนิคการแพทย ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพือ่ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบั ผิดชอบ 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 ทางดานเทคนิคการแพทยทยี่ ุงยากซับซอน
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทัง้ ตอบปญหาและชีแ้ จง
เรื่องตางๆ เกีย่ วกับงานในหนาที่ เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธกี ารเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร
(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศที่เกีย่ วกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละพัฒนาองคกร

๓
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเทคนิคการแพทย
ระดับชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๖-๔
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

เทคนิคการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักเทคนิคการแพทย

ระดับตําแหนง

ชํานาญการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานเทคนิคการแพทย ปฏิบัติงานที่ตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานเทคนิคการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทาง การทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานตรวจ ทดสอบ วิเคราะห และวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ ควบคุมระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยที่ตองใชเทคนิคพิเศษหรือเครื่องมือพิเศษ เพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกตอง แมนยํา และทันเวลา วิเคราะหปญ
 หาและแกไขปญหา เพื่อให
ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทยไดตามเปาหมายของงานที่รับผิดชอบ
(๒) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรความรูและผลงานวิชาการทางดานเทคนิค
การแพทย เพือ่ กําหนดลักษณะและมาตรฐาน พัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย
พัฒนาวิธีการตรวจและชุดตรวจ ตลอดจนหาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย
ที่ตองอาศัยความรูทางวิชาการและประสบการณสูง เพื่อพัฒนางานดานเทคนิคการแพทยและสาธารณสุข

๒
(๓) เสนอแนะแนวทาง กฎเกณฑ หลักเกณฑหรือขอเสนอตามหลักวิชาการทาง
เทคนิคการแพทย เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ
(๔) กําหนดวิธีการทดสอบและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัสดุอุปกรณ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการตางๆ หรือการดําเนินการของงานที่เกี่ยวของ เพื่อให
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
(๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจ
เกีย่ วกับหลักการและวิธีการของงานเทคนิคการแพทย ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
(๖) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๕) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล 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 ถายทอดความรูทางดานเทคนิคการแพทย
แกผใู ตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกีย่ วกับงานในหนาที่ เพื่อใหมคี วามรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

๓
(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ
ดานเทคนิคการแพทยที่ซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทีส่ อดคลอง และสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานตรวจ ทดสอบ วิเคราะหทางหองปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย รวมถึงลักษณะงานภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เพื่อใหผูรับบริการไดรับผลการตรวจ
วิเคราะหที่ถูกตอง แมนยํา และทันเวลา
(๒) รวบรวมขอมูล จัดทํารายงานผลการตรวจวิเคราะหและการทดสอบตางๆ
รวมทั้งขอมูลทางวิชาการเบือ้ งตนดานเทคนิคการแพทยที่ไมยุงยากซับซอน เพื่อประกอบการวางแผน
หรือการจัดทํารายงานทางวิชาการ
(๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัย ติดตามประเมินผล สรุปผลการศึกษาและ
เผยแพรผลงานทางดานเทคนิคการแพทย แกไขปญหาและอุปสรรคเบื้องตนในขั้นตอนการวิเคราะห
ตรวจสอบผลการวิเคราะหภายใตความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนางานดานเทคนิคการแพทย
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกีย่ วของ

๒
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกีย่ วกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพือ่ สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานเทคนิคการแพทย
รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานเทคนิคการแพทย
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูร ับบริการไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมตํา่ กวานี้ทางเทคนิคการแพทย
๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิคการแพทย
๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิคการแพทย
และ
๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย

๓
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

