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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน            ผูปฏิบัติงานอาชวีบําบัด 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการสอน ฝกหัด และฟนฟูอาชีพใหแกผูปวยโรคจิต โรคประสาท ยาเสพตดิ บุคคลปญญาออน และ
ผูปวยที่มีบุคลกิภาพแปรปรวนหรือพิการ ตามที่ผูปวยแตละคนถนัด เพ่ือใหผูปวยสามารถปรับตวัเองใหเขากบั
สังคมและอยูในสังคมได และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
 
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 1 ระดับ 1   
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 2 ระดับ 2  
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 3 ระดับ 3  
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 4 ระดับ 4  
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 5 ระดับ 5  
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 6 ระดับ 6  
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 7 ระดับ 7  
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 8 ระดับ 8  
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 1   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่ไมยากภายใตการกํากบัตรวจสอบโดยใกลชิด หรอืตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน      
อาชีวบําบัดตางๆ เชน สอนหรือฝกหัดวิธีการตาง ๆ หรือใชเครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ เพ่ือฝกหัด
กิจกรรมจากอาชีพตาง ๆ ใหแกผูปวยโรคจิต โรคประสาท ยาเสพตดิ บุคคลปญญาออน และผูปวยที่มี
บุคลิกภาพแปรปรวนหรือพิการ ตามที่ผูปวยแตละคนถนัด ตลอดจนควบคุมและดแูลพฤติกรรมผูปวยโดย
บันทึกความเห็นในสมุดรายงานเพื่อประกอบการวินจิฉัยของแพทยในการบําบัดรกัษาผูปวย รวมทั้งทําหนาที่
ผลิต ซอมแซมครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ในโรงพยาบาล เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้ 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานอาชีวบําบัดอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
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ชื่อตําแหนง                                 ผูปฏิบัติงานอาชวีบําบัด 2   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน   
อาชีวบําบัดตางๆ เชน สอนหรือฝกหัดวิธีการตาง ๆ หรือใชเครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ ที่เหมาะกับ
อาการหรือความถนัดของผูปวยเพื่อฝกหัดกิจกรรมจากอาชีพตาง ๆ ใหแกผูปวยโรคจิต โรคประสาท ยาเสพติด 
บุคคลปญญาออน และผูปวยที่มีบุคลิกภาพแปรปรวนหรือพิการตามที่ผูปวยแตละคนถนัด เพ่ือใหเกิดความ
เพลิดเพลินและสนใจตอสิ่งแวดลอมและชวยเหลือตนเองได ตลอดจนควบคุมและดูแลพฤติกรรมผูปวย โดย
บันทึกความเห็นในสมุดรายงาน เพ่ือประกอบการวินจิฉัยของแพทยในการบําบดัรักษาผูปวย รวมทั้งทําหนาที่
ผลิต ซอมแซมครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ในโรงพยาบาล ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับงาน 
อาชีวบําบัด เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานอาชีวบําบดั 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดหรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 1 แลว จะตองมีความสามารถใน
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 3  
 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานอาชีวบําบัดตางๆ เชน สอน หรือฝกหัดวิธีการตาง ๆ หรือใชเครือ่งมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ ที่
เหมาะสมกับอาการหรือความถนัดของผูปวยเพื่อฝกหัดกิจกรรมจากอาชีพตาง ๆ ใหแกผูปวยโรคจิต โรค
ประสาท ยาเสพติด บุคคลปญญาออน และผูปวยที่มีบคุลิกภาพแปรปรวนหรือพิการตามที่ผูปวยแตละคนถนดั 
เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลนิและสนใจตอสิ่งแวดลอมและชวยเหลอืตนเองได ตลอดจนควบคุมและดูแล
พฤติกรรมผูปวยโดยบันทึกความเห็นในสมุดรายงานเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทยในการบําบัดรักษา
ผูปวย รวมทั้งทําหนาที่ผลติ ซอมแซมครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ในโรงพยาบาล รวมประชุมกับแพทย 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห และเจาหนาที่ทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหความเห็นในเรื่องการ
บําบัดรักษา ฟนฟู และคนควาหาวธิีบําบัดที่ไดผลดียิง่ขึ้น เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ติดตอประสานงาน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานอาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
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ชื่อตําแหนง                             ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 4 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือที่มีอยูกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน          
อาชีวบําบัดตางๆ  เชน สอนหรือฝกหัดวิธีการตาง ๆ หรือใชเครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ เพ่ือฝกหัด
กิจกรรมจากอาชีพตาง ๆ ทีเ่หมาะกบัอาการหรือความถนดัของผูปวยใหแกผูปวยโรคจติ โรคประสาท ยาเสพติด 
บุคคลปญญาออน และผูปวยที่มีบุคลิกภาพแปรปรวนหรือพิการตามที่ผูปวยแตละคนถนัด เพ่ือใหผูปวยเกิดความ
เพลิดเพลินและสนใจตอสิ่งแวดลอมและชวยเหลือตนเองได ตลอดจนควบคุมและดูแลพฤติกรรมผูปวยโดย
บันทึกความเห็นในสมุดรายงานเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทยในการบําบัดรกัษาผูปวย รวมทั้งทําหนาที่
ผลติ ซอมแซมครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ในโรงพยาบาล รวมประชุมกับแพทย นักจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห 
และเจาหนาทีท่างวิชาการอื่น ๆ ที่เกีย่วของ เพ่ือใหความเห็นในเรื่องของการบําบัดรกัษา ฟนฟูและคนควาหาวธิีการ
บําบัดที่ไดผลดียิ่งขึ้น เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบดั 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานอาชีวบําบัดหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบดั 1 หรือ ผูปฏิบัติงานอาชวีบําบัด 2 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน 
สนับสนุนงานอาชีวบําบัดหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือในบางกรณีซึ่งตองมีการใชความคดิริเริ่มบาง และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานอาชีวบําบัดตางๆ เชน สอนหรือฝกหัดวิธีการตาง ๆ หรือใชเครือ่งมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ เพ่ือ
ฝกหัดกิจกรรมจากอาชีพตางๆ ที่เหมาะสมกับอาการหรือความถนัดของผูปวย ใหแกผูปวยโรคจิต โรคประสาท  
ยาเสพติด บุคคลปญญาออน และผูปวยที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน หรือพิการตามที่ผูปวยแตละคนถนัด เพ่ือให
ผูปวยเกิดความเพลิดเพลินและสนใจตอสิ่งแวดลอม และชวยเหลือตนเองได ตลอดจนควบคุมและดูแล
พฤติกรรมผูปวยโดยบันทึกความเห็นในสมุดรายงานเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทยในการบําบัดรักษา
ผูปวย รวมทั้งทําหนาที่ผลติ ซอมแซมครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ในโรงพยาบาล รวมประชุมกับแพทย 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห และเจาหนาที่ทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหความเห็นในเรื่องการ
บําบัดรักษา ฟนฟู และคนควาหาวธิีบําบัดที่ไดผลดียิง่ขึ้น เปนตน เผยแพรงานทางดานอาชีวบําบัด ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบดั 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน 
สนับสนุนงานอาชีวบําบัดหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบดั 1 หรือ ผูปฏิบัติงานอาชวีบําบัด 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน 
สนับสนุนงานอาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใช
ประสบการณและความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่ยากมาก 
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนแกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดตางๆ เชน สอนหรือฝกหัดวธิกีาร
ตาง ๆ หรือใชเครื่องมือ อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ เพ่ือฝกหัดกิจกรรมจากอาชีพตาง ๆ ที่เหมาะสมกับอาการ
หรือความถนัดของผูปวยใหแกผูปวยโรคจิต โรคประสาท ยาเสพตดิ บุคคลปญญาออนและผูปวยที่มีบคุลิกภาพ
แปรปรวนหรอืพิการตามที่ผูปวยแตละคนถนัด ตลอดจนควบคุมและดูแลพฤติกรรมผูปวยโดยบันทึกความเห็น
ในสมุดรายงานเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทยในการบําบัดรักษาผูปวย รวมทั้งทาํหนาที่ผลิต ซอมแซม
ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ  เพ่ือใชในการฝกหัดกิจกรรม รวมประชมุกับแพทย นักจิตวทิยา นักสังคมสงเคราะห
และเจาหนาทีท่างวิชาการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหความเห็นในเรื่องการบําบัดรักษา ฟนฟูและคนควาหาวิธี
บําบัดที่ไดผลดียิ่งขึ้น เปนตน ศึกษา คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่
รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศกึษา ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานอาชีวบําบัด 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานอาชีวบําบดั
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานอาชีวบําบัด 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงาน  
อาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
         2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานอาชีวบําบัด 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน 
สนับสนุนงานอาชีวบําบัดหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
              2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชวีบําบัด 1 หรอืผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่ยากเปนพิเศษ 
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษ ซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดตางๆ ชวยนักวิชาการ
หรือนักวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานดานอาชีวบําบัด ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษา
และผูรับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานอาชีวบําบัด ศึกษา คนควาหาวธิีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงาน
ในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตังิาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบดั 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานอาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบดั 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานอาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 6 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบรหิารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่ยากมาก 
เปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค 
เปาหมายตามที่กําหนดในชวงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดทําและปรบัเปลี่ยนแผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษ ซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก
เปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานอาชีวบําบดัตางๆ  ชวย
นักวิชาการอาชีวบําบัดในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวิธีการใหมในงานดานอาชีวบําบัด 
ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศกึษาและผูเขารับการอบรมทางดานอาชีวบําบัด  ศึกษา คนควาหาวธิีการ
ใหมเพ่ือปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น ใหคําแนะนําในการปรบัปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน   ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการ
ใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษาและ
ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบดั 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2   
ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานอาชีวบําบัด หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบดั 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2  ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานอาชีวบําบัด 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานอาชวีบําบัด หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีประสบการณสูง 
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