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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

สายงาน                                                        กายภาพบําบัด 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานบาํบัดรักษาผูปวยดวยเครื่องมือ และวิธีการทาง
กายภาพบําบดั ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิกี่ยวกับการบาํบัดรักษาผูปวยดวยโรคเกีย่วกับกลามเนื้อ  
โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาทและความพิการตาง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธี
กายภาพบําบดัโดยการใชความรอน แสง เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหาร
รางกาย ตลอดจนการใชเครื่องมือทางกายภาพบําบัดชนดิตาง ๆ  เพ่ือฟนฟู ปองกัน ปรับปรุง แกไขสมรรถภาพของ
สวนของรางกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการใหกลับคืนดีทัง้ทางรูปและทางหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดบัของตําแหนงดังนี้ คือ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคาํสั่งอยางกวางๆ และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกบังานกายภาพบําบัด โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน บําบัดรักษาผูปวยดวยโรคเกี่ยวกับกลามเน้ือ โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาท และ
ความพิการตางๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยการใชเครื่องมือและวธิีการทางกายภาพบําบัด เชน การใช
ความรอน แสง เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด   การดึง  การนวด  การบริหารรางกาย รวมทั้งการให
คําแนะนําแกญาติหรือผูที่เกี่ยวของกับผูปวยเพื่อฟนฟูสมรรถภาพของสวนของรางกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการ 
ใหกลับคืนดีทัง้ทางรูปลักษณะและทางหนาที่ ตลอดจนการใชเครื่องชวยผูพิการ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางกายภาพบําบัด  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานกายภาพบําบัดอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบยีบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
           6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรอืคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกบังานกายภาพบําบดั โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน บําบัดรักษาผูปวยดวยโรคเกี่ยวกบักลามเน้ือ โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาท และความ
พิการตาง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหต ุโดยการใชเครือ่งมือและวิธีการทางกายภาพบําบัด เชน การใชความ
รอน แสง เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหารรางกาย รวมทั้งการใหคําแนะนําแก
ญาติหรือผูที่เกี่ยวของกับผูปวย เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพของสวนของรางกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการใหกลับคืนดี
ทั้งทางรูปลักษณะและทางหนาที่ ตลอดจนการใชเครือ่งชวยผูพิการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบําบัดรักษา 
ดวยวธิีกายภาพบําบัดที่คอนขางยากมาก เชน ในรายที่ผูปวยมีโรคแทรกซอน หรือโรคเฉพาะทาง เปนตน  
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่ 
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกายภาพบําบัด 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกักายภาพบําบัด 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
                
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบัติ หรือ 
คําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ 
หลายอยาง เชน บําบัดรักษาผูปวยดวยโรคเกี่ยวกบักลามเน้ือ โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบ
ประสาท และความพิการตาง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหต ุโดยการใชเครื่องมือและวธิีการทางกายภาพบําบัด 
เชน การใชความรอน แสง เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหารรางกาย รวมทั้งการ
ใหคําแนะนําแกญาติหรือผูทีเ่กี่ยวของกับผูปวย เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพของสวนของรางกายที่เสื่อมสมรรถภาพ
หรือพิการใหกลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหนาที่ ตลอดจนการใชเครือ่งชวยผูพิการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บําบัดรักษาดวยวธิีกายภาพบําบัดที่ยากมาก เชน ในรายที่ผูปวยมีโรคแทรกซอน หรือโรคเฉพาะทาง ซึ่งตอง 
ใชเทคนิคพิเศษทางกายภาพบําบัดรักษา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะหงานทางดาน
กายภาพบําบดั เผยแพรผลงานทางดานกายภาพบําบดั ฝกอบรมและใหคาํปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักกายภาพบําบัด 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1ป  หรือ 
            3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างกายภาพบําบัด 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกักายภาพบําบัด 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่ในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานกายภาพบําบัดโดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกายภาพบําบัด 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน บําบัดรักษาผูปวยดวยโรคเกี่ยวกบักลามเน้ือ โรคทาง
กระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาท และความพิการตาง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ รวมทั้งผูปวยใน
กรณีตาง ๆ ดังกลาวที่มีโรคแทรกซอน หรือโรคเฉพาะทาง โดยใหการบําบัดรักษาทั้งวิธธีรรมดาและเทคนิค
พิเศษ ตลอดจนการใหคําแนะนําแกญาตหิรือผูที่เกี่ยวของกับผูปวยเพื่อฟนฟูสมรรถภาพของสวนของรางกายที่
เสื่อมสภาพหรือพิการใหกลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหนาที่ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรอืสังเคราะห หรือ
วิจัยงานทางดานกายภาพบําบัด เปนตน เผยแพรผลงานทางดานกายภาพบําบัด ทําความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา
ที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือ 
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานกายภาพบําบดัหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบดั 4  หรือ 
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย 
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด หรืองานที่อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักกายภาพบําบัด 5 แลว จะตองความสามารถในการ
ริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548             
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานกายภาพบําบดัที่มีขอบเขตเน้ือหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานกายภาพบําบัด โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหม ๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติหนาที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกายภาพบําบัดสูง
มาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่ เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงาน
กายภาพบําบัด ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานกายภาพบําบัด ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานกายภาพบําบัด 
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
   ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักภายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือนักกายภาพบําบัด 5  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
กายภาพบําบดั หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักภายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือนักกายภาพบําบัด 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
และ    3. ไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
      นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักภายภาพบําบัด 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
กายภาพบําบดัที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานกายภาพบําบัด โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานทีร่ับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกายภาพบําบัด 
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานกายภาพบําบัดใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานกายภาพบําบัด
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานกายภาพบําบัดใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน 
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด  ศึกษา คนควา   หาวิธีการในการแกไข
ปญหาเกี่ยวกบังานกายภาพบําบัด เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ เขา
รวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบัแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
            1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือ 
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ปโดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานกายภาพบําบดั หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือ 
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานกายภาพบําบดั หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักกายภาพบําบัด 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงูมากเปนพิเศษ                                                                              

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานกายภาพบําบัดที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานกายภาพบําบัด โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานกายภาพบําบัด
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานกายภาพบําบัด 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานกายภาพบําบัด ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานกายภาพบําบัด ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานกายภาพบําบัด ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานกายภาพบําบัดและแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานกายภาพบําบัดและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  
เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานกายภาพบําบัด เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
กายภาพบําบัด ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด
ทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักกายภาพบําบดั 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือ 

นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนง ในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานกายภาพบําบดัหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                      

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักกายภาพบําบดั 3  หรือนักกายภาพบําบดั 4  หรือ 
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย 
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักกายภาพบําบัด 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานกายภาพบําบัดแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานกายภาพบําบัดแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานกายภาพบําบัดโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานกายภาพบําบัดโดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความ เชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนด
แนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากรสําหรับ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน   
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
กายภาพบําบดัโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ 
ในงานกายภาพบําบัด  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิค
วิธีการใหมทีเ่ปนประโยชนตองานกายภาพบําบัดเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวาง
หลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานกายภาพบําบัด
ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานกายภาพบําบัด ศึกษา 
วิเคราะหหรือวิจัย และวินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความ
ยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการในดานกายภาพบําบัดและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานกายภาพบําบัด เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับ
งานกายภาพบําบัดที่เหมาะสม ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการกายภาพบําบัดในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกดั เปนผูแทนของ
กลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ  เกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด
ทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด4 หรือ 
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานกายภาพบําบดั หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือกายภาพบําบัด 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานกายภาพบําบัดหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับกายภาพบําบัด 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและ
มีประสบการณสูงมากทางดานกายภาพบําบัดโดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานกายภาพบําบัด โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน 
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจน 
มีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน 
กายภาพบําบัดแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 

 

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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