๓-๖-๐๘
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

สายงาน

รังสีการแพทย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานรังสีการแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียรและรังสีฟสิกส เชน การถายและบันทึกภาพสวนตางๆ
ของรางกายผูปวยดวยเครื่องรังสีเอ็กซ โดยใชกรรมวิธีพเิ ศษที่มีเทคนิคการใชที่ยุงยาก การฉายรังสี
เพื่อบําบัดรักษาผูปวยที่เปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม ดวยเครื่องโคบอลต ๖๐ และเครื่องมือทางรังสี
เทคนิคอื่นๆ การใชสารกัมมันตภาพรังสี และเครื่องอิเล็กทรอนิกสทางเวชศาสตรนิวเคลียรแกผูปวย
การคํานวณปริมาณรังสี และการกําหนดระยะเวลาทีจ่ ะใหรังสีแกผูปวยตามปริมาณที่ตองการเพื่อชวยแพทย
ในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค การใชเครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐาน
ของเครื่องมือและอุปกรณทใี่ ชในทางรังสีการแพทย การปองกันอันตรายจากรังสีดว ยวิธีการทางรังสีฟสิกส
การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานได ศึกษา คนควา
วิเคราะห วิจยั ทางรังสีการแพทย รวมทัง้ ปรับปรุงและคนหาวิธีการหรือเทคนิคใหมๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน
สถิติผลงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
นักรังสีการแพทย
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
นักรังสีการแพทย
ระดับเชี่ยวชาญ
นักรังสีการแพทย
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักรังสีการแพทย
ระดับชํานาญการ
นักรังสีการแพทย
ระดับปฏิบัติการ

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํ แหนงนักรังสีการแพทย
ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๘-๑
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

รังสีการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักรังสีการแพทย

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานรังสีการแพทย
โดยใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจยั เกีย่ วกับงานเฉพาะดาน
หรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกับ
เนื้อหาของงาน เพื่อแกไขปญหาในงานทีม่ ีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอด
ความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขา
ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานรังสีการแพทย พัฒนาและประยุกตใช
ความรู ประสบการณ วิธกี าร เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพื่อคิดคนการรักษาและการบริการ และสงเสริมสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ และสุขภาวะทีด่ ีของประชาชน
(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยั ดานรังสีการแพทย
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน
(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจยั ตางๆ และเผยแพรผลงานที่กอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานรังสีการแพทยเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานรังสีการแพทย
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานรังสีการแพทย
หรือเพื่อเสนอความเห็นเกีย่ วกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน

๒
ที่มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
รังสีการแพทย และดานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน
เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจยั ที่สําคัญทางดานรังสีการแพทย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการ
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
รังสีการแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและ
ใหขอเสนอแนะ เปนผูทรงคุณวุฒใิ นดานรังสีการแพทยใหกับหนวยงานตางๆ ตอบปญหาและชีแ้ จง
เรื่องตางๆ ทางดานรังสีการแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ เพื่อถายทอดความรู
ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานรังสีการแพทย เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่
ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานรังสีการแพทยทงั้ ในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานรังสีการแพทย 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
เปนพิเศษทางดานรังสีการแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางกวางขวาง
(๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานรังสีการแพทย เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจที่ถกู ตองและเปนประโยชน

๓
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทย หรืองานอืน่ ที่เกีย่ วของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๓-๖-๐๘-๒
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

รังสีการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักรังสีการแพทย

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญในงานดานรังสีการแพทย โดยใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจยั ดานรังสีการแพทย และนํามาประยุกตใช
ในทางปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานที่มคี วามยุงยากและมี
ขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานรังสีการแพทยที่มีขอบเขตเนือ้ หาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานรังสีการแพทย พัฒนาและประยุกตใชความรู
วิธีการ เทคนิคตางๆ เพื่อคิดคนการรักษาและการบริการ และสงเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และ
สุขภาวะทีด่ ีของประชาชน

๒
(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานที่กอใหเกิดความรูใหมหรือ
เทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานรังสีการแพทย หรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให
สอดคลองกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานรังสีการแพทย หรือเพื่อเสนอความเห็นเกีย่ วกับปญหาและหา
วิธีการแกไขปญหาที่มีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานรังสีการแพทย ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานรังสีการแพทยและดานที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจยั ทางดานรังสีการแพทย เพือ่ ใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
รังสีการแพทย เปนผูทรงคุณวุฒิในดานรังสีการแพทยใหกับหนวยงานตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และใหคําแนะนําเกีย่ วกับนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานรังสีการแพทย ทั้งในและตางประเทศ เพื่อให
ขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน 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 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
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับรังสีการแพทย ใหบคุ คลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวง
เปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว หรือเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน
(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานรังสีการแพทย เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดรบั ความรู
ความเขาใจที่ถกู ตองและเปนประโยชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทย หรืองานอืน่ ที่เกีย่ วของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๓-๖-๐๘-๓
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

รังสีการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักรังสีการแพทย

ระดับตําแหนง

ชํานาญการพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานรังสีการแพทย ปฏิบัติงานที่ตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน
ที่ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ที่มีขอบเขตเนือ้ หาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานรังสีการแพทย ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานที่ยุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานที่รบั ผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานดานเทคนิคที่ยุงยากซับซอนในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทาง
รังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานรังสี
การแพทยเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ศึกษา วิเคราะห กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภณ
ั ฑ
ที่จะนํามาใชงานในดานใดดานหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานที่มีความซับซอนสําเร็จลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ
(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั ที่ยุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานรังสีการแพทย เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธกี าร กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพือ่ หาวิธีการในการแกไขปญหาเกีย่ วกับงานดานรังสีการแพทย เปนทีป่ รึกษา
ในโครงการวิจัยทางดานรังสีการแพทย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

๒
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานรังสีการแพทย ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 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
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) ใหคําปรึกษาแนะนํา ถายทอดความรู ทางดานรังสีการแพทยที่ยุงยากซับซอน
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งตอบปญหาและชีแ้ จง
เรื่องตางๆ เกีย่ วกับงานในหนาที่ เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓
(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธกี ารเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร
(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศที่เกีย่ วกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละพัฒนาองคกร
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทย หรืองานอืน่ ที่เกีย่ วของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๓-๖-๐๘-๔
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

รังสีการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักรังสีการแพทย

ระดับตําแหนง

ชํานาญการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานรังสีการแพทย ปฏิบัติงานที่ตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานรังสีการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานดานเทคนิคชั้นสูงในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และ
ตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพ เชน ควบคุม และรับผิดชอบเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ
อุปกรณและเครื่องอิเล็กทรอนิกสทางดานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียร หรือรังสีฟสิกส
การถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวยเครื่องรังสีเอกซ ในกรณีที่ตอ งใชเทคนิคหรือ
กรรมวิธีพิเศษที่ยุงยาก การฉายรังสีเพื่อบําบัดรักษาผูปวยที่เปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม ดวยเครื่อง
โคบอลต ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีการแพทยอื่นๆ การใชสารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส
ทางเวชศาสตรนิวเคลียรกับผูป วย เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ

๒
(๒) ดําเนินการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องวัดรังสี วิจัยหาคามาตรฐานสําหรับ
การตรวจตางๆ ตรวจสอบความปลอดภัยและแกไขขอบกพรองของเครื่องกําเนิดรังสีและบริเวณที่ติดตั้ง
เครื่องกําเนิดรังสี รวมทั้งเครื่องมือที่ใชทางรังสีการแพทยอื่นๆ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั ดานรังสีการแพทย
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานรังสีการแพทย
เพื่อพัฒนางานวิชาการ การรักษา และการบริการผูปวยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานรังสีการแพทย ใหคาํ ปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
(๕) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๔) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือรวมวางแผน
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพือ่ สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

๓
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานรังสีการแพทย
แกผใู ตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกีย่ วกับงานในหนาที่ เพื่อใหมคี วามรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง
(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน
รังสีการแพทยที่ซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทย หรืองานอืน่ ที่เกีย่ วของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักรังสีการแพทย
ระดับชํานาญการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๘-๕
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

รังสีการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักรังสีการแพทย

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาชีพรังสีการแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทยขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทาง
รังสีวิทยา เชน จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณและเครื่องอิเล็กทรอนิกสทางดานรังสีวินิจฉัย
รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียร หรือรังสีฟสิกส จัดทาผูปวยถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกาย
ผูปวยดวยเครือ่ งรังสีเอกซ ในกรณีที่ตอ งใชเทคนิคหรือกรรมวิธีพเิ ศษทีย่ ุงยาก โดยการใหผูปว ยรับประทาน
ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเขาไปในรางกายกอนถาย และบันทึกภาพ ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึก
ทางรังสีกอนทีจ่ ะสงใหแพทยวินจิ ฉัยโรค หาและตรวจสอบตําแหนงของโรคเพือ่ กําหนดขอบขายใน
การรักษา คํานวณปริมาณรังสีและและแรรังสี รวมทั้งกําหนดระยะเวลาที่จะใหรังสีแกผูปวยตามปริมาณ
ที่ตองการ ปรับขนาดของลําแสงและทิศทางของรังสีที่จะใชกับผูปวย ปองกันสวนของรางกายที่ดใี ห
ปลอดภัยจากอันตรายจากรังสีดวยวัสดุกนั้ รังสี เชน แทงตะกัว่ ใสและฝงแรรังสีในอวัยวะบางสวนของ
รางกายเพื่อบําบัดรักษาโรคมะเร็ง ฉายรังสีเพื่อบําบัดรักษาผูปวยที่เปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม ดวยเครื่อง
โคบอลต ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่นๆ จัดเตรียมสารกัมมันตภาพรังสีเพื่อใชในการวินิจฉัยและ
รักษา การใชสารกัมมันตภาพรังสี และเครื่องอิเล็กทรอนิกสทางเวชศาสตรนิวเคลียร กับผูปวย การใช
เครื่องนับวัดรังสีตรวจหาปริมาณรังสีจากสวนตาง ๆ ของรางกายผูปว ย และนําผลการบันทึกทางรังสีจาก
เครื่องอิเล็กทรอนิกส ดังกลาวใหแพทยใชประกอบในการตรวจและวินจิ ฉัยโรค ควบคุมการใชสาร
กัมมันตภาพรังสี และเครื่องอิเล็กทรอนิกสทางเวชศาสตรนิวเคลียรกับผูป วย เพื่อใหไดรับการบริการ
อยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย

๒
(๒) ชวยดูแล ซอมแซม บํารุงรักษา ทดสอบและตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ
ทางรังสีการแพทยเพื่อใหอยูใ นสภาพที่ปลอดภัยและใชงานได ศึกษาลักษณะการกระจายของรังสีจาก
เครื่องกําเนิดรังสี สํารวจและวัดปริมาณรังสีในบริเวณทีม่ ีการใชสารกัมมันตภาพรังสี หรือเครื่องกําเนิด
รังสีชนิดตางๆ ตรวจสอบปริมาณรังสีในกากกัมมันตภาพรังสีกอนนําไปทิ้ง เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
(๓) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงานการปฏิบัติงานและสถิติผลงานดานรังสี
ตลอดจนแนะนําวิธีปองกันอันตรายจากรังสี
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกีย่ วของ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกีย่ วกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานรังสีการแพทย
รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานรังสีการแพทย
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูร ับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

๓
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรังสีเทคนิค
๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรังสีเทคนิค
๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรังสีเทคนิค
และ
๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

