
๓-๖-๐๔

 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน การแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานหรือใหบริการทางการแพทย  ซ่ึงมีลักษณะงาน   
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัชีวิต  สุขภาพและอนามัยของประชาชน  หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
แกประชาชน งานวิเคราะห วิจัย และชันสูตรโรค  งานวางแผนทางวิชาการแพทย งานตรวจ แนะนํา         
ใหคําปรึกษาในวิชาการแพทย งานใหการศึกษาและฝกอบรมดานการแพทยหรือการสาธารณสุขแกแพทย
หรือเจาหนาท่ีทางการสาธารณสุขหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
นายแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
นายแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
นายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
นายแพทย ระดับชํานาญการ 
นายแพทย ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 

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

 



๓-๖-๐๔-๑

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน การแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานการแพทย โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซ่ึงตองมีการวจิัยเกีย่วกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง           
และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกบัเนื้อหาของงาน  
เพื่อแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกีย่วกับงาน
ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเกี่ยวของ               
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ  ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ  
โรคเฉพาะทางท่ียุงยากซับซอนมาก ตองใชความเช่ียวชาญสูงมาก  และกําหนดทิศทางคิดคนส่ิงใหม
ตลอดจนทฤษฎีตางๆ ท่ีเห็นวาเปนความกาวหนา หรือการพัฒนาสําคัญในงานดานการแพทยและสาธารณสุข  
เพื่อการตอบสนองความตองการในปจจุบันและอนาคต  ในสถานการณสุขภาวะท่ีแตกตางหลากหลาย 
และเฉพาะเจาะจงในระดับประเทศ   
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ  โครงการวิจัยดานการแพทยและ
สาธารณสุข  ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมาย ตามนโยบายในภาพรวมของ
หนวยงาน 
 
 
 



 ๒ 

 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนินงานวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการแพทยและสาธารณสุขเปนอยางมาก            
วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดาน
การแพทย    ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห และวจิัย  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
การแพทย หรือเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหา และแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ท่ีมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะดานท่ีมีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานการแพทยและดานท่ีเกีย่วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกบัลักษณะงานของหนวยงาน       
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัท่ีสําคัญทางดานการแพทยและสาธารณสุข  เพื่อใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ชวยสอน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ   ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและ                  
ใหขอเสนอแนะ  เปนผูทรงคุณวุฒใินดานการแพทยและสาธารณสุขใหกับหนวยงานตางๆ   ตอบปญหา    
และช้ีแจงเร่ืองตางๆ ทางดานการแพทยและสาธารณสุขแกหนวยงานทีสั่งกัดและหนวยงานอื่นท่ีเกีย่วของ 
เพื่อถายทอดความรูความเช่ียวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุข  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการ         
เขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุขท้ังในและตางประเทศ   
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ   และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
                  ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา     
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือ            
ของรัฐบาลในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานการแพทย  เพื่อใหขอมูล 
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

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



 ๓ 

 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอน        
มากเปนพิเศษทางดานการแพทยและสาธารณสุขในระดบัชาติหรือนานาชาติ  เพือ่พฒันาองคความรู            
และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงาน
ไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

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

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

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป   
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

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

 
 



๓-๖-๐๔-๒

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานการแพทย  โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม   ปฏิบัติงานวจิัยดานการแพทย และนํามาประยุกตใชใน    
ทางปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขต
กวางขวางมาก  หรือถายทอดความรูเกี่ยวกบังาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานการแพทย ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ           
โรคเฉพาะทางท่ียุงยากซับซอนมาก ตองใชความเช่ียวชาญสูง และมีการคนควาอางอิงหรือใชขอมูลจาก
ภายนอก  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใหพนจาก
โรคภัยไขเจ็บไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  
 
 



 ๒ 
 

  (๒) เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิงานวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกดิความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานดานการแพทยและสาธารณสุข หรือกําหนดทิศทางของ
การศึกษาวิจยัใหสอดคลองกับมาตรฐาน วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนด
วิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการแพทย  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
การแพทย  หรือเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและ                   
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการแพทย  ติดตามความกาวหนาทางวชิาการดานการแพทยและ                 
ดานท่ีเกีย่วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานการแพทยและสาธารณสุข  เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
                (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การแพทยและสาธารณสุข  เปนผูทรงคุณวฒุใินดานการแพทยและสาธารณสุขใหกับหนวยงานตางๆ         
ใหคําปรึกษา แนะนํา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี และใหคําแนะนําเกีย่วกับ
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  การบริหาร หรือความม่ันคง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด         
และบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานดาน
การแพทยและสาธารณสุขท้ังในและตางประเทศ  เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัตงิาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กาํกบั ควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 
 
 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 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัการแพทยและสาธารณสุข ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงาน 
ไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนนุภารกิจของหนวยงาน  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับ
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

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

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายแพทย 
                                       ระดบัเช่ียวชาญ  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๓-๖-๐๔-๓

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพฒันางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน       
ท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน                 
ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก  โดยใชความรู  
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการแพทย ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจ
หรือแกไขปญหาในงานทียุ่งยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน  
เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ  
โรคเฉพาะทางหรือโรคท่ียุงยากซับซอนมาก  และมีการคนควาอางอิงหรือใชขอมูลจากภายนอก เพือ่ให
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใหพนจากโรคภยัไขเจ็บ  
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานการแพทย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน                    
ท่ีกําหนด    
  (๒) ศึกษา  วเิคราะห  วิจยัดานการแพทยและสาธารณสุข  ศึกษา คนควา ทดลอง               
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัยท่ียุงยากซับซอน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ                    
และเผยแพรผลงานทางดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อกอใหเกิดการพัฒนางานวชิาการ เทคนิควิธีการ 
กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานงานการแพทยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพื่อหา



 ๒ 

วิธีการในการแกไขปญหาเกีย่วกับงานการแพทยและสาธารณสุข  หรือเพือ่พัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร 
วินจิฉัย บําบัด รักษา ฟนฟูสมรรถภาพ สงเสริม ควบคุม ปองกนั ทางการแพทยและสาธารณสุขใหเหมาะสม
กับภารกจิของหนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหคําแนะนํา
และขอเสนอแนะในการดําเนินการ   
  (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานการแพทย  ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจง       
เร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) 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 เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนนิงานรวมกัน 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานการแพทยและสาธารณสุข                         
ท่ียุงยากซับซอนแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบ
ปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ   เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 ๓ 

 

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล             
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิด                      
การแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทย ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ระดับชํานาญการ  มาแลวไมนอยกวา ๔ ป         
หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 

   ๓.  ปฏิบัติงานดานการแพทย  หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

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

 

 
 



๓-๖-๐๔-๔

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน การแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการแพทย ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วเิคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและ               
มีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
ดานการแพทย ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ตรวจ  วินิจฉัย  รักษาโรค  ฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ  ควบคุม  ปองกันโรค  และภยัสุขภาพ   
โรคเฉพาะทางหรือโรคท่ียุงยากซับซอน  เพือ่ใหประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี และสามารถปองกันตนเองหรือ
บุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใหพนจากโรคภยัไขเจ็บ 
  (๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห วิจัย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบ  เผยแพรผลงานทางดานวิชาการแพทยและสาธารณสุข  เพื่อกําหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานการแพทย  หรือเพ่ือเสนอแนะ แกไขปญหา และพัฒนาแนวทางการตรวจ  
ชันสูตรวินิจฉัย  การรักษาโรค  การควบคุม  ปองกัน  เฝาระวังโรค  ฟนฟูสภาพ  และสงเสริมสุขภาพ     
ใหเหมาะสมกบัภารกิจของหนวยงาน 
 
 



 ๒ 

 

        (๓)     ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานดานการแพทยและสาธารณสุข  ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา
และช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ               
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวชิาการประกอบการพิจารณาและ
ตดัสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว 
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข   
ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให        
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 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 ถายทอดความรูทางดานการแพทยและ
สาธารณสุขแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  รวมท้ังตอบ
ปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงาน      
ไดอยางถูกตอง 
  (๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ ส่ือเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ                    
ดานการแพทยท่ีซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน 

 
 



 ๓ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทย  ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป   
  กําหนดเวลา ๔ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทย 
ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒   
  หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด    
 และ  
 ๓. ปฏิบัติงานดานการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
   

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายแพทย 
                                       ระดบัชํานาญการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



๓-๖-๐๔-๕

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน การแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายแพทย 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานการแพทย ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้  
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ  ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ  
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใหพนจากโรคภยัไขเจ็บ    
  (๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัย เผยแพรผลงานทางดานวิชาการแพทยและ
สาธารณสุขเบ้ืองตน  เพื่อพฒันางานวิชาการ หรือพัฒนาแนวทางการตรวจ  ชันสูตร วินิจฉัย  บําบัดรักษา  
ฟนฟูสมรรถภาพ สงเสริม ควบคุม ปองกัน เพื่อใหไดองคความรูทางวิชาการแพทยและสาธารณสุข           
ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกบัภารกิจของหนวยงาน 
                       (๓)    ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัตงิาน
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 ทางดานการแพทยและ
สาธารณสุข รวมทั้งตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบ
ขอมูล ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการแพทย           
และสาธารณสุข เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ              
ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง และสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน           
และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดบัเดยีวกัน 
  ๑.๒ ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดบัเดยีวกัน 
และไดรับวุฒบัิตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 และ 
 ๒. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 

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


