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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                วิชาการเวชสถติิ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบตัิงานเวชสถติ ิ ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิกี่ยวกบัสถติิผูปวย 
การรักษาพยาบาล การวิเคราะหโรค การแปลขอมูลและลงรหัส การจัดทําและการวิเคราะหขอมูลเวชสถติิ      
เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพของการรักษาพยาบาล การปรบัปรุงและขยายกิจการของโรงพยาบาล
และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการรกัษาพยาบาล เพ่ือประโยชนแกการศึกษา คนควา วิจัย และวาง
มาตรการในการปองกันโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตลอดจนการวางแผนเกี่ยวกับ 
สาธารณสุขของประเทศดานอ่ืนๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
 

นักวิชาการเวชสถิติ 3  ระดับ 3
นักวิชาการเวชสถิติ 4  ระดับ 4
นักวิชาการเวชสถิติ 5  ระดับ 5
นักวิชาการเวชสถิติ 6  ระดับ 6
นักวิชาการเวชสถิติ 7  ระดับ 7
นักวิชาการเวชสถิติ 8  ระดับ 8
นักวิชาการเวชสถิติ 9  ระดับ 9
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการเวชสถติิ 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ    
ปฏิบัติงานเวชสถิตทิี่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรอืคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใต

การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกบังานเวชสถิต ิโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน จัดเก็บ รวบรวมขอมูลสถิติทีเ่กี่ยวของกับผูปวย การรักษาพยาบาลและการวิเคราะหโรค ศึกษาวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกบัตวัเลขสถติคินไข สถติิโรค สถิติการบําบัดรักษาและผาตัด สถิติการชันสูตรโรค สถิติการจายยา 
สถติิการเอ็กซเรย และสถติอ่ืิน ๆ ของโรงพยาบาล และหนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
           1. มีความรูความสามารถในงานเวชสถิติอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
          2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
          3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
          4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
          5. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการเวชสถติิ 4 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานเวชสถติิทีย่าก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานเวชสถิติ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา 
วิเคราะหขอมูลและสถิตติวัเลขที่เกี่ยวของกับผูปวย การรักษาพยาบาลและการวิเคราะหโรค  การจัดทํารายงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวกับสถติิคนไข สถิติโรค สถติิทางบําบัดรกัษาและผาตดั สถิติการชันสูตรโรค สถติกิารจายยา    
สถิติการเอ็กซเรย และสถติอ่ืินๆ ของโรงพยาบาลหรือหนวยงานที่สงักัด ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกบั
เวชสถิติ ตรวจรางบันทึกและหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานเวชสถติิ เสนอความเหน็เกี่ยวกับการวางแผนและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติงานทางดานเวชสถิติ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานเวชสถติ ิหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
 2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเวชสถิติ 3 แลวจะตอง  

         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
          

 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเวชสถติิทีค่อนขางยากมาก  โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากบัตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานเวชสถิต ิโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ศึกษา วิเคราะหขอมูล และสถติิตวัเลขที่เกี่ยวของกบัผูปวย การรกัษาพยาบาล และการวิเคราะหโรค 
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดทํารายงานสถิติดานตางๆ ของโรงพยาบาล หรือหนวยงานที่
สังกัด วางแผนและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเวชสถิติ ศึกษา คนควา วเิคราะหหรือสังเคราะหงานทางดาน
เวชสถิติ เผยแพรผลงานทางดานเวชสถติิ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 หรือนักวิชาการเวชสถิติ 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเวชสถิต ิ    
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดบั 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานเวชสถติ ิหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการเวชสถิติ 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
          
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานเวชสถิตทิี่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่ในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยูภายใต

การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเวชสถติิ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ ความ

ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถปุระสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเวชสถิต ิโดย   
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะหขอมูลและสถติิตวัเลขทีเ่กี่ยวของกับผูปวย 
การรักษาพยาบาลและการวิเคราะหโรค ควบคุมและปฏิบัติงานทีเ่กีย่วกับการรวบรวมและจัดทํารายงานสถติิ
ดานตาง ๆ ของโรงพยาบาลหรือหนวยงานที่สังกัด วางแผนและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานเวชสถิต ิศึกษา 
คนควา วเิคราะห หรือสังเคราะหหรือวิจัยงานทางดานเวชสถิติ เปนตน เผยแพรผลงานทางดานเวชสถิติ        
ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานเวชสถิติ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับ
งานในความรบัผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ    
แกนักศกึษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน     
ที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 หรือนักวิชาการเวชสถิติ 4 หรือนักวิชาการ
เวชสถิติ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ 
เกี่ยวกับงานเวชสถติ ิหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 หรือนักวิชาการเวชสถิต ิ4 หรือนักวิชาการ
เวชสถิติ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิ 
ราชการเกี่ยวกับงานเวชสถติ ิหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการเวชสถิติ 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานเวชสถติิ ที่มีขอบเขตเน้ือหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเวชสถติ ิโดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิชาการเวชสถิติ
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานเวชสถติิ ศึกษา คนควา วิเคราะหหรอืสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเวชสถิติ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวชิาการเวชสถิติ ศึกษา 
คนควา หาวธิกีารในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานเวชสถิติ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกบัหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 หรือนักวิชาการเวชสถิต ิ4 หรือ 
นักวิชาการเวชสถิติ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง   
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานเวชสถิต ิหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถติิ 3 หรือนักวิชาการเวชสถิต ิ4 หรือ 
นักวิชาการเวชสถิติ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานเวชสถิต ิหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการเวชสถิติ 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรอืมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 

 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานเวชสถติทิี่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํนาญการในงานเวชสถิติ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการ
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเวชสถิตสิูงมาก
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิค
วิธีการในงานเวชสถิตใิหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัย
เพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบตัิงานเวชสถติ ิควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเวชสถิตใิหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานเวชสถิติ ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานเวชสถติิ เปนตน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน     
ที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 หรือนักวิชาการเวชสถิต ิ4 หรือนักวิชาการ
เวชสถิติ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานเวชสถติ ิหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 หรือนักวิชาการเวชสถิต ิ4 หรือนักวิชาการ
เวชสถิติ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิ 
ราชการเกี่ยวกับงานเวชสถติ ิหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการเวชสถิติ 7 แลวจะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงูมากเปนพิเศษ  
 
 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานเวชสถติทิี่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่ อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานเวชสถิติ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
   

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานเวชสถิต ิ    
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตาง ๆ ในงานวิชาการเวชสถติิ 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรอืเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานเวชสถิติ ศกึษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานเวชสถิติ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตัิงานเวชสถติ ิ
ศึกษา วเิคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก
ทางดานเวชสถิติและแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานเวชสถิติและในดานที่
เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางดานเวชสถิติ เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานเวชสถติิ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวม
ประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานเวชสถิตทิั้งในและตางประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีก่ําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการเวชสถิต ิ3 หรือนักวิชาการเวชสถิต ิ4 หรือ  

นักวิชาการเวชสถิต ิ5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง   
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานเวชสถิต ิหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ       
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการเวชสถิต ิ3  หรือนักวิชาการเวชสถิต ิ4  หรือ

นักวิชาการเวชสถิต ิ5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย   
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานเวชสถติ ิหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเวชสถิติ 8 แลว 

1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานเวชสถิติแกหนวยงานที่สงักัด
และสวนราชการที่เกี่ยวของ 
        2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานเวชสถิติแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


