
๓-๖-๐๖

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษาคนควา วจิัย ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห ประมวลผลส่ิงตัวอยางท่ีไดมาจากรางกายมนุษย
และอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพของมนุษย ท้ังทางตรงและทางออม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ท่ีครอบคลุมดานเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก จุลชีววทิยาคลินิก ปรสิตวิทยา โลหติวิทยา 
คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พษิวิทยา เซลลวิทยาหรือแขนงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย เชน     
อณูชีววิทยา การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ฯลฯ 
เพื่อนาํผลมาใชในการวนิิจฉัย  คนหาสาเหตุ  วเิคราะหความรุนแรง  ตดิตามผลการรักษา  การปองกนั  และ
เฝาระวังโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใชเคร่ืองมือ น้าํยา 
การผลิตน้ํายาและชีววัตถุ ชุดทดสอบและวิธีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ ท้ังนี้รวมถึงลักษณะงาน
ภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ    
รวมท้ังการประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการ การใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพร              
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักเทคนิคการแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นักเทคนิคการแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักเทคนิคการแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักเทคนคิการแพทย ระดับชํานาญการ 
                           นักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 
     ระดับปฏิบัติการถึงระดับเช่ียวชาญพเิศษ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๓-๖-๐๖-๑ 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเทคนิคการแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

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

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญพิเศษดานเทคนิคการแพทย พัฒนาและประยุกต          
ใชความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย  
ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพื่อพฒันางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐาน      
ในการปฏิบัติงาน 
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยัดานเทคนิคการแพทย             
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล   เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนินการวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด       
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานเทคนิคการแพทยเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ         
ในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานเทคนิคการแพทย   
ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะห และวจิยั  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย 
หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาตางๆ  และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน   



 ๒ 

ท่ีมีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  ติดตามความกาวหนาทางวชิาการดาน         
เทคนิคการแพทย และดานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อนํามาประยกุตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน 
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัท่ีสําคัญทางดานเทคนิคการแพทย  เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ             
ในการดําเนินการ   
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ชวยสอน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
เทคนิคการแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ   ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและ 
ใหขอเสนอแนะ  เปนผูทรงคุณวุฒใินดานเทคนิคการแพทยใหกับหนวยงานตางๆ  ตอบปญหาและช้ีแจง
เร่ืองตางๆ ทางดานเทคนิคการแพทยแกหนวยงานท่ีสังกดัและหนวยงานอ่ืนท่ีเกีย่วของ เพื่อถายทอด
ความรูความเช่ียวชาญ และพฒันาบุคลากรทางดานเทคนคิการแพทย เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามท่ีไดรับแตงต้ัง  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล ในการเขารวมประชุมหรือ
เจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย ท้ังในและตางประเทศ  เพื่อใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา        
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานเทคนิคการแพทย 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
เปนพิเศษทางดานเทคนิคการแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานเทคนิคการแพทย เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับ
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 



 ๓ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ  และ   
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป                 

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
๓.   ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ี            

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป   
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

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

 
 



๓-๖-๐๖-๒ 

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเทคนิคการแพทย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานเทคนิคการแพทย โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม   ปฏิบัติงานวจิัยดานเทคนิคการแพทย  และนํามาประยุกต     
ใชในทางปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและ                
มีขอบเขตกวางขวางมาก  หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานเทคนิคการแพทยท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานที่   
ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกาํกับ  ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จ     
ตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)   ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญดานเทคนิคการแพทย พัฒนาและประยุกตใชความรู 
วิธีการ เทคนิคตางๆ  เพื่อพัฒนางานวิชาการและการบริการท่ีเปนเลิศ  
  (๒) เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกดิความรูใหมหรือ
เทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานเทคนิคการแพทย หรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวจิัยใหสอดคลอง
กับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานเทคนิคการแพทย หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกี่ยวกับปญหาและหาวิธีการแกไข
ปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานเทคนิคการแพทย  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ทางดานเทคนคิการแพทยและดานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานเทคนคิการแพทย  เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ    
ในการดําเนินการ   



 ๒ 

 
                         (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
เทคนิคการแพทย  เปนผูทรงคุณวุฒใินดานเทคนิคการแพทยใหกับหนวยงานตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา  
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  และใหคําแนะนําเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง     
การบริหาร หรือความม่ันคง  เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทยท้ังในและตางประเทศ   
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (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.   ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม         
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 ๔.  ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนคิการแพทย ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวง เปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน  



 ๓ 

 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานเทคนิคการแพทย เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

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

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
  ๓. ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

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

 

 
 



๓-๖-๐๖-๓ 

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเทคนิคการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

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

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทาํงานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสูงมากในงานดานเทคนิคการแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกํากบัและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)  ปฏิบัติงาน ควบคุม การตรวจวิเคราะหและวนิิจฉัยทางหองปฏิบัติการ  ควบคุมระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยท่ีใชเทคนิคหรือเคร่ืองมือท่ีตองใชความชํานาญพิเศษ            
เพื่อใหผูรับบริการไดรับผลการตรวจวิเคราะหท่ีถูกตอง แมนยํา และทันเวลา 
  (๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยัเร่ืองที่ยุงยากซับซอน ติดตาม
และประเมินผล กําหนดวิธีการทดสอบและคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ  พัฒนาเอกสาร
วิชาการ  คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  และเผยแพรผลงานทางดานเทคนิคการแพทย  เพื่อพฒันา
แนวทางวิธีการในงานดานเทคนิคการแพทย  วิธีการตรวจและชุดตรวจ  กําหนดลักษณะและมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย และแกไขปญหาเกีย่วกบังานดานเทคนิคการแพทยใหมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานเทคนคิการแพทย  เพื่อใหคําแนะนํา         
และขอเสนอแนะในการดําเนินการ   



 ๒ 

  (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานเทคนิคการแพทย ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและ        
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพือ่ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ          
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง  เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
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) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานเทคนิคการแพทยท่ียุงยากซับซอน  
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจง
เร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี  เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยกุตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล            
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิด                    
การแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 



 ๓ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

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

   ๓.  ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 
 

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

 

 
 
 



๓-๖-๐๖-๔ 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเทคนิคการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานเทคนิคการแพทย  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานเทคนิคการแพทยท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทาง  การทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)  ปฏิบัติงานตรวจ ทดสอบ วิเคราะห และวนิิจฉัยทางหองปฏิบัติการ  ควบคุมระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยท่ีตองใชเทคนิคพิเศษหรือเคร่ืองมือพิเศษ เพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับผลการตรวจวเิคราะหท่ีถูกตอง แมนยํา และทันเวลา  วิเคราะหปญหาและแกไขปญหา เพื่อให
ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทยไดตามเปาหมายของงานท่ีรับผิดชอบ 
  (๒) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั  จัดทําเอกสาร
วิชาการ  คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  และเผยแพรความรูและผลงานวิชาการทางดานเทคนิค
การแพทย  เพือ่กําหนดลักษณะและมาตรฐาน พัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย          
พัฒนาวิธีการตรวจและชุดตรวจ  ตลอดจนหาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย                
ท่ีตองอาศัยความรูทางวิชาการและประสบการณสูง เพื่อพัฒนางานดานเทคนิคการแพทยและสาธารณสุข 
 



 ๒ 
 

  (๓)   เสนอแนะแนวทาง   กฎเกณฑ  หลักเกณฑหรือขอเสนอตามหลักวิชาการทาง  
เทคนิคการแพทย  เพื่อเปนแนวทางปฏิบัต ิใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ 
  (๔)  กําหนดวิธีการทดสอบและคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ                
ติดตามและประเมินผลการดาํเนินการโครงการตางๆ หรือการดําเนนิการของงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อให
สัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย 
        (๕)     ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ
เกีย่วกบัหลักการและวิธีการของงานเทคนคิการแพทย  ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ        
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๖) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๕) ดังกลาวขางตนแลว  
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข   
ติดตามประเมินผล 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 ถายทอดความรูทางดานเทคนิคการแพทย               
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เร่ืองตางๆ  เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 



 ๓ 

 
  (๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ ส่ือเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ                 
ดานเทคนิคการแพทยท่ีซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ท่ีสอดคลอง 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    
  หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด    
 และ  

   ๓.  ปฏิบัติงานดานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป  
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

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

 

 
 



๓-๖-๐๖-๕ 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเทคนิคการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย  ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้                
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)   ปฏิบัติงานตรวจ ทดสอบ วิเคราะหทางหองปฏิบัติการข้ันพื้นฐาน  ควบคุมระบบ
คุณภาพ  ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย รวมถึงลักษณะงานภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแหงวชิาชีพ  เพื่อใหผูรับบริการไดรับผลการตรวจ
วิเคราะหท่ีถูกตอง แมนยํา และทันเวลา 
  (๒)   รวบรวมขอมูล จัดทํารายงานผลการตรวจวิเคราะหและการทดสอบตางๆ                  
รวมท้ังขอมูลทางวิชาการเบ้ืองตนดานเทคนิคการแพทยท่ีไมยุงยากซับซอน เพื่อประกอบการวางแผน
หรือการจัดทํารายงานทางวชิาการ   
  (๓)  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห  วิจัย  ติดตามประเมินผล  สรุปผลการศึกษาและ
เผยแพรผลงานทางดานเทคนิคการแพทย   แกไขปญหาและอุปสรรคเบ้ืองตนในข้ันตอนการวิเคราะห 
ตรวจสอบผลการวิเคราะหภายใตความรับผิดชอบ  เพื่อพัฒนางานดานเทคนิคการแพทย 
                       (๔)   ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน  
แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
 



 ๒ 
 

 ๒.   ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน                       
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔.  ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานเทคนคิการแพทย           
รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล  
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานเทคนิคการแพทย    
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง และสนับสนนุภารกจิของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิคการแพทย 
  ๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิคการแพทย 
  ๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิคการแพทย 
 และ 
 ๒.  ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย 
 
 
 
  



 ๓ 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

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


