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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                     เทคนิคการแพทย 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานเทคนิคการแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏบิัติเกี่ยวกบั
การศึกษาคนควา วิจัย ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห ประมวลผลสิ่งตวัอยางที่ไดมาจากรางกายมนุษยและอ่ืน ๆ  
ที่มีผลตอสุขภาพของมนุษย ทั้งทางตรงและทางออม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ที่ครอบคลุมดานเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก จุลชวีวิทยาคลินกิ ปรสิตวทิยา โลหิตวิทยา คลังเลือด  
อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลลวิทยาหรอืแขนงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย เชน อณูชีววทิยา  
การตรวจการเขากันไดของเน้ือเยื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ฯลฯ เพ่ือนําผล 
มาใชในการ วนิิจฉัย คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง ติดตามผลการรักษา การปองกันและเฝาระวังโรค  
การประเมินภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาวิชา 
การทางเทคนคิการแพทย ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใชเครื่องมือ น้ํายา การผลิตน้ํายา 
และชวีวตัถ ุชุดทดสอบและวิธีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ ทั้งน้ีรวมถึงลักษณะงานภายใตพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศลิปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ รวมทั้งการประกันคุณภาพทาง
หองปฏิบัติการ การใหคําปรึกษา แนะนํา สอน ฝกอบรม เผยแพร และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทยที่ยากพอสมควร  โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรอืคําสั่งอยางกวางๆ และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกบังานเทคนิคการแพทย โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน เก็บ แนะนําการเก็บและรักษาสิ่งตัวอยางที่ไดมาจากรางกายมนุษยและอื่น ๆ ที่มีผลตอสุขภาพของ
มนุษยทั้งทางตรงและทางออม ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห ประมวลผลความสัมพันธของผลการตรวจ 
วิเคราะห วิจัย โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมดานเคมคีลินิก จุลทรรศนศาสตร
คลินิก จุลชวีวทิยาคลินิก ปรสิตวทิยา โลหิตวิทยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวทิยา เซลลวิทยาหรือแขนง
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย เชน อณูชีววิทยา การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ฯลฯ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ วเิคราะหความ
รุนแรง ติดตามผลการรักษา การปองกันและเฝาระวังโรค การประเมนิภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การ
พิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะ
และควบคุมการใชเครื่องมือ น้ํายา การผลิตน้ํายาและชีววัตถุ ชุดทดสอบและวธิีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ 
ทั้งน้ี รวมถึงลกัษณะงานภายใตพระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหที่อยูในความรับผิดชอบ รวบรวมขอมูล จัดทํา
รายงานผลการตรวจวิเคราะหและการทดสอบตาง ๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางเทคนิคการแพทย และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค
ศิลปสาขาเทคนิคการแพทย 
  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานเทคนิคการแพทยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย   
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่              
         5. มีความสามารถในการศึกษาและการจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทยที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัหิรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
เก็บ แนะนําการเก็บและรักษาสิ่งตวัอยางที่ไดมาจากรางกายมนุษยและอ่ืน ๆ ที่มีผลตอสุขภาพของมนุษยทั้ง
ทางตรงและทางออม ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห ประมวลผลความสัมพันธของผลการตรวจ วิเคราะห 
วิจัยโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งครอบคลุมดานเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก  
จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวทิยา โลหิตวิทยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลลวิทยาหรอืแขนงอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย เชน อณูชีววทิยา การตรวจการเขากันไดของเน้ือเยื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ฯลฯ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉยั คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง 
ติดตามผล การรักษา การปองกันและเฝาระวังโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การพิสูจน
หลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวติ การพัฒนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและ
ควบคุมการใชเครื่องมือ น้ํายา การผลิตน้ํายาและชวีวตัถุ ชุดทดสอบและวิธีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  
ทั้งน้ีรวมถึงลกัษณะงานภายใตพระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ ปฏบิตัิการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหที่อยูในความรับผิดชอบ รวบรวมขอมูล จัดทํารายงานผล
การตรวจวเิคราะหและการทดสอบตางๆ  เปนตน ใหคาํปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ 
แกนักศกึษาทีม่าฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนคิการแพทย 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานเทคนิคการแพทย หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิคการแพทย และไดรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปสาขาเทคนิคการแพทย 
 

 ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัเทคนิคการแพทย 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  
          ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทยที่คอนขางยากมาก  โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบัติ หรือ 
คําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน เก็บ แนะนําการเก็บและรักษาสิ่งตวัอยางที่ไดมาจากรางกายมนุษยและอ่ืน ๆ ที่มีผลตอ
สุขภาพของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห ประมวลผลความสัมพันธของผล
การตรวจ วเิคราะห วิจัย โดยใชวธิีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งครอบคลมุดานเคมีคลนิิก จุลทรรศน
ศาสตรคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวทิยา โลหิตวิทยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลลวิทยาหรอื
แขนงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับสขุภาพของมนุษย เชน อณูชวีวทิยา การตรวจการเขากนัไดของเน้ือเยื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ฯลฯ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ วเิคราะหความ
รุนแรง ติดตามผลการรักษา การปองกันและเฝาระวังโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ  
การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย ตลอดจนกําหนด 
คุณลักษณะและควบคุมการใชเครื่องมือ น้ํายา การผลิตน้ํายาและชีววัตถุ ชุดทดสอบและวธิีการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ ทั้งน้ีรวมถึงลักษณะงานภายใตพระราชบัญญัตคิวบคมุการประกอบโรคศลิปะ กฎกระทรวงและ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหที่อยูในความรับผิดชอบ รวบรวมขอมูล 
จัดทํารายงานผลการตรวจวเิคราะหและการทดสอบตาง ๆ แกไขปญหาและอุปสรรคเบื้องตนในขัน้ตอนการ
วิเคราะห ตรวจสอบผลการวิเคราะหภายใตความรับผดิชอบ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห
งานทางดานเทคนิคการแพทย เผยแพรผลงานทางดานเทคนิคการแพทย ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนคิการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 และได 
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานเทคนิค
การแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนคิการแพทย 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิคการแพทย และไดรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปสาขาเทคนิคการแพทย 
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัเทคนิคการแพทย 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
                 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทยที่ยากมาก   โดยตองใชความคิดรเิริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเทคนิคการแพทย โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเทคนิคการแพทย
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สนับสนุนการคนควาวิจัย พัฒนาวิธีการตรวจและชุด
ตรวจ สอน ฝกอบรม ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหการบริการ หรือเผยแพรวิชาการเพื่อนําผลมาใชในการวินิจฉยั 
คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง ติดตามผลการรักษา การปองกันและเฝาระวงัโรค การประเมินภาวะ
สุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนาวิชาการ โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งครอบคลุมดานเคมคีลินิก จุลทรรศนศาสตรคลนิิก จุลชีววิทยา
คลินิก ปรสิตวิทยา โลหิตวทิยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลลวิทยา หรือแขนงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
กับสุขภาพของมนุษย เชน อณูชีววิทยา การตรวจการเขากันไดของเน้ือเยื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
หองปฏิบัติการ ฯลฯ ติดตามและประเมินผล กําหนดวธิีการทดสอบและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ  
วัสดุ อุปกรณ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานเทคนคิการแพทย เปนตน 
เผยแพรผลงานทางดานเทคนิคการแพทย ทําความเหน็ สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงาน
เทคนิคการแพทย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกดั 
และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
                 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนคิการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4  
หรือนักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย 
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานเทคนคิการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนคิการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานเทคนคิการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัเทคนิคการแพทย 5 แลว จะตองมีความสามารถ 
ในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 
 
 

                                      ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานเทคนิคการแพทยที่มีขอบเขตเน้ือหาของ
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางาน 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัตงิานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเทคนิคการแพทย โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประการณสูงมาก โดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติหนาที ่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเทคนิคการแพทย 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการ 
ในงานเทคนิคการแพทย ศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกบังาน
เทคนิคการแพทย หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานเทคนคิการแพทย เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ 
คูมือเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ เขารวมประชุมชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับการแตงตั้ง  เขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนคิการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4  
 หรือนักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักเทคนิคการแพทย 6 แลว จะตองมีความสามารถใน
การบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสงูมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
                                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานเทคนิคการแพทย ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทาํงานยุงยากซับซอนมาก  
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเทคนิคการแพทย โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสนิใจในงานที่รบัผิดชอบใหสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเทคนิคการแพทย
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานเทคนิคการแพทยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานเทคนิคการแพทยใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรปุรายงาน 
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย  ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไข
ปญหาเกี่ยวกบังานเทคนิคการแพทย เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกบังานในความรับผิดชอบ  
เขารวมประชมุชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกีย่วกับหลักการ
และวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบัแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ   
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนคิการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนคิการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป  
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัเทคนิคการแพทย 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน 
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 
                                                                                                            
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานงานเทคนิคการแพทย ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
มากเปนพิเศษ ตลอดจนกาํกับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานเทคนิคการแพทย  โดยงานที่ปฏบิตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และ 
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานเทคนิคการแพทย 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆในงานเทคนิคการแพทย  
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรอืเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานเทคนิคการแพทย  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานเทคนิคการแพทย  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ในการปฏิบตังิานเทคนิคการแพทย  ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเหน็เกี่ยวกับปญหาที่มีความ
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานเทคนิคการแพทย  และแนวทางแกไขปญหา  ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานเทคนิคการแพทย และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานเทคนิคการแพทย ใหการบริการและเผยแพร
ความรูทางดานเทคนิคการแพทย  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน 
ที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชมุหรือเจรจาปญหาตางๆ
เกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทยทั้งในและตางประเทศ  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุง 
แกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนคิการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนคิการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ   
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัเทคนิคการแพทย 8 แลว 

1.ในฐานะผูเชีย่วชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรบั และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานเทคนิคการแพทยแก
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ  
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานเทคนิคการแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานเทคนิคการแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากและมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวชิาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานเทคนิคการแพทย โดยตองกํากับ 
ดูแลงานที่เปนหนาที่หลัก หรืองานที่ตองการความเชีย่วชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและ
กําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากรและจดัสรรทรัพยากร
สําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล 
ประสานงาน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
            ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษ และประสบการณสูงมากทางดาน
เทคนิคการแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ  
ในงานเทคนิคการแพทย กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิค
วิธีการใหมทีเ่ปนประโยชนตองานเทคนคิการแพทยเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวาง
หลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานเทคนิคการแพทย 
ศึกษา วเิคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานเทคนิคการแพทย  ศึกษา วิเคราะห 
วิจัย และวินิจฉัย เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยาก
ซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการในดานเทคนิคการแพทยและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานเทคนิคการแพทย  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิค
เกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทยที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  ใหบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิชาการเทคนิคการแพทย ในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลยั/สถาบัน หรือของรัฐบาลในการ
เขารวมประชมุหรือเจรจาปญหาตางๆ เกีย่วกับงานเทคนิคการแพทยทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตัิหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัเทคนิคการแพทย 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษและมีประสบการณสงูมากทางดานเทคนิคการแพทย โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชีย่วชาญพิเศษเปน
ที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดบัชาติ และ/หรือระดับนานาชาต ิ
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน
เทคนิคการแพทยของหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
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