
๓-๖-๐๘ 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน รังสีการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 
                 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานรังสีการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ   
งานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียรและรังสีฟสิกส เชน การถายและบันทึกภาพสวนตางๆ       
ของรางกายผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอ็กซ โดยใชกรรมวิธีพเิศษท่ีมีเทคนิคการใชท่ียุงยาก การฉายรังสี                  
เพื่อบําบัดรักษาผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม ดวยเคร่ืองโคบอลต ๖๐ และเคร่ืองมือทางรังสี
เทคนิคอ่ืนๆ  การใชสารกัมมันตภาพรังสี และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสทางเวชศาสตรนิวเคลียรแกผูปวย                 
การคํานวณปริมาณรังสี  และการกําหนดระยะเวลาทีจ่ะใหรังสีแกผูปวยตามปริมาณท่ีตองการเพื่อชวยแพทย
ในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค การใชเคร่ืองวัดปริมาณรังสีจากเคร่ืองกําเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐาน      
ของเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในทางรังสีการแพทย การปองกันอันตรายจากรังสีดวยวิธีการทางรังสีฟสิกส 
การดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยและใชงานได  ศึกษา คนควา 
วิเคราะห วิจยัทางรังสีการแพทย รวมท้ังปรับปรุงและคนหาวิธีการหรือเทคนิคใหมๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน 
สถิติผลงาน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักรังสีการแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นักรังสีการแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักรังสีการแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักรังสีการแพทย ระดับชํานาญการ 
                           นักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ 
 

 

                                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํแหนงนักรังสีการแพทย 
                              ระดับปฏิบัติการถึงระดับเช่ียวชาญพเิศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 



๓-๖-๐๘-๑

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน รังสีการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักรังสีการแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานรังสีการแพทย               
โดยใชความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซ่ึงตองมีการวิจยัเกีย่วกับงานเฉพาะดาน
หรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกับ
เนื้อหาของงาน  เพื่อแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอด
ความรูเกี่ยวกบังาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา  หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขา           
ท่ีเกี่ยวของ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญพิเศษดานรังสีการแพทย พัฒนาและประยุกตใช
ความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย            
ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพื่อคิดคนการรักษาและการบริการ และสงเสริมสุขภาพ
ท่ีมีประสิทธิภาพ และสุขภาวะท่ีดีของประชาชน  
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยัดานรังสีการแพทย             
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล   เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนินการวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด   
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานรังสีการแพทยเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ                  
ในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานรังสีการแพทย                          
ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะห และวจิัย  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานรังสีการแพทย  
หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน            



 ๒ 

ท่ีมีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  ติดตามความกาวหนาทางวชิาการดาน          
รังสีการแพทย  และดานท่ีเกีย่วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกบัลักษณะงานของหนวยงาน      
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัท่ีสําคัญทางดานรังสีการแพทย   เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ         
ในการดําเนินการ   
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ชวยสอน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
รังสีการแพทยในระดบัชาติหรือนานาชาติ  ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและ           
ใหขอเสนอแนะ เปนผูทรงคุณวุฒใินดานรังสีการแพทยใหกับหนวยงานตางๆ   ตอบปญหาและช้ีแจง 
เร่ืองตางๆ ทางดานรังสีการแพทยแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอื่นท่ีเกีย่วของ  เพื่อถายทอดความรู
ความเช่ียวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานรังสีการแพทย  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี
ไดรับแตงต้ัง  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานรังสีการแพทยท้ังในและตางประเทศ  เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา      
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานรังสีการแพทย เพื่อใหขอมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ 

 
 ๓. ดานการประสานงาน 

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

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษทางดานรังสีการแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางกวางขวาง 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานรังสีการแพทย เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 



 ๓ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย  ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป                

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

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

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

 
 



๓-๖-๐๘-๒

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน รังสีการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักรังสีการแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานรังสีการแพทย โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม  ปฏิบัติงานวิจยัดานรังสีการแพทย  และนํามาประยุกตใช
ในทางปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถุประสงค  
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมี
ขอบเขตกวางขวางมาก  หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานรังสีการแพทยท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญดานรังสีการแพทย พัฒนาและประยุกตใชความรู 
วิธีการ เทคนิคตางๆ เพื่อคิดคนการรักษาและการบริการ และสงเสริมสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ และ 
สุขภาวะท่ีดีของประชาชน 

 

 

 



๒ 

 
  (๒)   เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิการวจิัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิดความรูใหมหรือ
เทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานรังสีการแพทย  หรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวจิัยให
สอดคลองกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานรังสีการแพทย  หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาและหา
วิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานรังสีการแพทย  ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานรังสีการแพทยและดานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาประยกุตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัทางดานรังสีการแพทย เพือ่ใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ    
                         (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน  
รังสีการแพทย  เปนผูทรงคุณวุฒิในดานรังสีการแพทยใหกับหนวยงานตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา      
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  และใหคําแนะนําเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน       
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง     
การบริหาร หรือความม่ันคง  เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานรังสีการแพทย ท้ังในและตางประเทศ เพื่อให
ขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ   และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
     (๔) ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 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 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับรังสีการแพทย ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวง
เปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนนุ
ภารกิจของหนวยงาน  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานรังสีการแพทย เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรู          
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

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

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

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักรังสีการแพทย 
ระดับเชี่ยวชาญ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
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ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน รังสีการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักรังสีการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานรังสีการแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน      
ท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน                  
ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู 
ความสามารถ ประสบการณ  และความชํานาญงานสูงมากในงานดานรังสีการแพทย ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกํากบัและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

๑.  ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติงานดานเทคนิคท่ียุงยากซับซอนในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทาง             
รังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวชิาชีพ  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานรังสี
การแพทยเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ศึกษา วเิคราะห กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภณัฑ
ท่ีจะนํามาใชงานในดานใดดานหน่ึงทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความซับซอนสําเร็จลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ 
   (๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั ท่ียุงยากซับซอน พฒันาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานรังสีการแพทย  เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเกีย่วกับงานดานรังสีการแพทย   เปนท่ีปรึกษา       
ในโครงการวจิัยทางดานรังสีการแพทย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดาํเนินการ      



 ๒ 

 
  (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานรังสีการแพทย    ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหาและ         
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ          
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (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) ใหคําปรึกษาแนะนํา ถายทอดความรู ทางดานรังสีการแพทยท่ียุงยากซับซอน             
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจง
เร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อพัฒนาความรู เทคนคิ และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน 
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 ๓ 

 
(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล               

เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 
(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิด                  

การแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔  ป          
หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทย  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

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

 

 
 



๓-๖-๐๘-๔

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน รังสีการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักรังสีการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานรังสีการแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย  เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานรังสีการแพทยท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติงานดานเทคนิคช้ันสูงในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และ
ตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวชิาชีพ  เชน ควบคุม และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการใชเคร่ืองมือ 
อุปกรณและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสทางดานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียร หรือรังสีฟสิกส  
การถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอกซ ในกรณีท่ีตองใชเทคนิคหรือ
กรรมวิธีพิเศษที่ยุงยาก  การฉายรังสีเพื่อบําบัดรักษาผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม ดวยเคร่ือง
โคบอลต ๖๐ และเคร่ืองมือทางรังสีการแพทยอ่ืนๆ  การใชสารกัมมันตภาพรังสีและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส
ทางเวชศาสตรนิวเคลียรกับผูปวย เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดแีละมีประสิทธิภาพ 

 
 



 ๒ 

 
  (๒) ดําเนินการสอบเทียบมาตรฐานของเคร่ืองวดัรังสี  วิจัยหาคามาตรฐานสําหรับ        
การตรวจตางๆ  ตรวจสอบความปลอดภยัและแกไขขอบกพรองของเคร่ืองกําเนิดรังสีและบริเวณที่ติดต้ัง
เคร่ืองกําเนิดรังสี รวมท้ังเคร่ืองมือท่ีใชทางรังสีการแพทยอ่ืนๆ  เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และสามารถ  
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยัดานรังสีการแพทย                   
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานรังสีการแพทย  
เพื่อพัฒนางานวิชาการ การรักษา และการบริการผูปวยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
        (๔)     ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานรังสีการแพทย  ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ               
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๕) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๔) ดังกลาวขางตนแลว 
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
  
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด   วางแผนหรือรวมวางแผน       
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 



 ๓ 

 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานรังสีการแพทย                   
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
  (๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ ส่ือเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน       
รังสีการแพทยท่ีซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ท่ีสอดคลอง 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    
  หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด    
 และ  
 ๓. ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา  ๑  ป  
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักรังสีการแพทย 
                                       ระดบัชํานาญการ เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

 



๓-๖-๐๘-๕

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน รังสีการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักรังสีการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาชีพรังสีการแพทย  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้               
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทยข้ันพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทาง         
รังสีวิทยา  เชน  จัดเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใชอุปกรณและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสทางดานรังสีวินิจฉัย          
รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียร หรือรังสีฟสิกส   จัดทาผูปวยถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกาย
ผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอกซ ในกรณีท่ีตองใชเทคนคิหรือกรรมวิธีพเิศษท่ียุงยาก โดยการใหผูปวยรับประทาน 
ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเขาไปในรางกายกอนถาย และบันทึกภาพ ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึก  
ทางรังสีกอนท่ีจะสงใหแพทยวินจิฉัยโรค  หาและตรวจสอบตําแหนงของโรคเพ่ือกําหนดขอบขายใน        
การรกัษา  คํานวณปริมาณรังสีและและแรรังสี  รวมท้ังกําหนดระยะเวลาท่ีจะใหรังสีแกผูปวยตามปริมาณ     
ท่ีตองการ ปรับขนาดของลําแสงและทิศทางของรังสีท่ีจะใชกับผูปวย ปองกันสวนของรางกายท่ีดใีห
ปลอดภัยจากอันตรายจากรังสีดวยวัสดุกัน้รังสี เชน แทงตะกัว่   ใสและฝงแรรังสีในอวัยวะบางสวนของ
รางกายเพื่อบําบัดรักษาโรคมะเร็ง  ฉายรังสีเพื่อบําบัดรักษาผูปวยที่เปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม ดวยเคร่ือง
โคบอลต ๖๐ และเคร่ืองมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ  จัดเตรียมสารกัมมันตภาพรังสีเพื่อใชในการวินิจฉัยและ
รักษา การใชสารกัมมันตภาพรังสี และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสทางเวชศาสตรนิวเคลียร กับผูปวย การใช
เคร่ืองนับวัดรังสีตรวจหาปริมาณรังสีจากสวนตาง ๆ ของรางกายผูปวย และนําผลการบันทึกทางรังสีจาก
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ดังกลาวใหแพทยใชประกอบในการตรวจและวินจิฉัยโรค  ควบคุมการใชสาร
กัมมันตภาพรังสี และเคร่ืองอิเล็กทรอนกิสทางเวชศาสตรนิวเคลียรกับผูปวย  เพื่อใหไดรับการบริการ
อยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย  



 ๒ 

 
  (๒) ชวยดแูล ซอมแซม บํารุงรักษา  ทดสอบและตรวจสภาพเครื่องมือเคร่ืองใชและอุปกรณ
ทางรังสีการแพทยเพื่อใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยและใชงานได    ศึกษาลักษณะการกระจายของรังสีจาก
เคร่ืองกําเนิดรังสี  สํารวจและวดัปริมาณรังสีในบริเวณท่ีมีการใชสารกมัมันตภาพรังสี หรือเคร่ืองกําเนิด
รังสีชนิดตางๆ  ตรวจสอบปริมาณรังสีในกากกัมมันตภาพรังสีกอนนาํไปท้ิง  เพื่อใหเกิดความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน 
  (๓) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงานการปฏิบัติงานและสถิติผลงานดานรังสี 
ตลอดจนแนะนําวิธีปองกันอันตรายจากรังสี  
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน   
แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาท่ี  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดาํเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานรังสีการแพทย    
รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล   
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานรังสีการแพทย  
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง และสนับสนนุภารกจิของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
 



 ๓ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรังสีเทคนิค   
  ๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรังสีเทคนิค 
  ๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรังสีเทคนิค 
 และ 
 ๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค  
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                         ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนกัรังสีการแพทย 
                                       ระดบัปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 


