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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน วิชาการโภชนาการ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเกี่ยวกับการศึกษา
และวเิคราะห วิจัยภาวะดานอาหารและสุขภาพของประชาชน ปญหาโภชนาการดานตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงแกไข
ภาวะโภชนาการของประชาชน วิจัยรายละเอียดของโรคขาดสารอาหาร วางแผนปองกันและบาํบัดโรคขาด
สารอาหาร ทดลองตําหรับอาหารใหมตามหลักวิชาโภชนาการ สงเสริมการผลิตอาหารที่จําเปนแกการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ ทดลองและจัดทําสตูรอาหารราคาถูก ซึ่งมีคุณคาดานโภชนาการ กําหนดรายการอาหาร 
ควบคุมการประกอบอาหารเฉพาะโรค เผยแพรและฝกอบรมดานโภชนาการแกประชาชนและเจาหนาที่ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานโภชนาการที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานยากพอสมควรเกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ศึกษา วิเคราะหดานอาหารและสุขภาพของประชาชน ชวยวางแผนดานโภชนาการเพื่อเปนแนวทางปฏิบตัิ
สําหรับเจาหนาที่ตาง ๆ คนควาทดลองตาํหรับอาหารใหมตามหลักวชิาโภชนาการ สงเสริมการผลิตอาหารที่
จําเปนแกการปรับปรุงภาวะโภชนาการ เผยแพรความรูดานโภชนาการแกประชาชนทั่วไป ควบคุมดูแล การ
บริการอาหารแกผูบริโภคจํานวนมาก ควบคุมตรวจสอบการกําหนดรายการอาหาร การประกอบอาหารเฉพาะ
โรค และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี ้
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานโภชนาการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานโภชนาการที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากบั
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา 
วิเคราะห วิจัยปญหาโภชนาการ วางแผนการปฏิบัติและวิธีการตาง ๆ ในการสํารวจสถานภาพทางโภชนาการ
ของประชาชน เผยแพรวิธกีารถนอมอาหารใหมตามหลักวิชาการโภชนาการ ตรวจวิเคราะหธาตุอาหารจาก
เลือดและปสสาวะ ตลอดจนการสํารวจอาการแสดงตาง ๆ ของทุโภชนาการทุกชนดิ ทดลองและจัดทําอาหาร
เฉพาะโรค ควบคุมตรวจสอบการกําหนดรายการอาหาร เขียนบทความและผลิตอุปกรณเพ่ือเผยแพร ความรู 
ใหโภชนาศึกษาแกประชาชน และฝกอบรมทางโภชนาการแกเจาหนาที่ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ปรับปรุงแกไข ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการโภชนาการ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานโภชนาการที่คอนขางยากมากโดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวทางปฏิบตั ิหรือคําสั่งใน
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัยปญหาโภชนาการดานตางๆ เพ่ือปรับปรุง แกไขภาวะโภชนาการของประชาชน 
วิจัยดานอาหารและสุขภาพของประชาชน วางแผน ควบคุม แนะนํา เผยแพรความรูดานโภชนศึกษาแก
ประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข วางแผนปองกันและบําบัดโรคขาดสารอาหาร คนควาทดลองตําหรับอาหาร
ใหมตามหลักวิชาการโภชนาการ สูตรอาหารราคาถูกซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการ ควบคุมสงเสริมการผลิตอาหาร
ที่มีโปรตีนสูงจากวัตถุดิบในประเทศ ควบคุมการรักษาโรคดวยอาหารและจัดอาหารใหเหมาะสมกับสภาพ
รางกาย วางแผนการปฏิบัตแิละวธิีการตาง ๆ ในการสํารวจสถานภาพทางโภชนาการของประชาชน เผยแพร
วิธีการถนอมอาหารใหมตามหลักวิชาการโภชนาการ ตรวจวิเคราะหธาตุอาหารจากเลือดและปสสาวะ ตลอดจน
การสํารวจอาการแสดงตาง ๆ ของทุโภชนาการทุกชนดิ ทดลองและจัดทําอาหารเฉพาะโรค ควบคุมตรวจสอบ
การกําหนดรายการอาหาร เขียนบทความและผลติอุปกรณเพื่อเผยแพรความรู ทางโภชนาการแกประชาชน 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานดานโภชนาการ เผยแพรผลงานทางดานโภชนาการ 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตามปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบั 
งานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการโภชนาการ 4 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
          2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ     
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานโภชนาการที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานโภชนาการโดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานโภชนาการ  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุม แนะนําการศึกษา วิเคราะห ปญหาโภชนาการ 
การแปรรูปอาหาร การทดลองตําหรับอาหาร วางแผนปองกันและบาํบัดโรคขาดสารอาหาร แนะนําการ
ปฏิบัติงานในโครงการดานโภชนาการตาง ๆ กําหนดวิธีการนิเทศงาน แกหนวยงานที่เกี่ยวของ ควบคุมและ
สงเสริมการผลิตอาหารที่มีโปรตีนสงูจากวัตถุดิบในประเทศ ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามโครงการโภชนาการ 
ควบคุมการรักษาโรคดวยอาหาร และการจัดอาหารใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย วางแผนและควบคุมการ
เผยแพรความรูดานโภชนาการแกประชาชนทั่วไป เปนตน ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรอืสังเคราะหงาน
ทางดานโภชนาการ เผยแพรผลงานทางดานโภชนาการ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มา
ฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ  
  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการโภชนาการ 5 แลวจะตองมีความสามารถในการ
ริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผน หรือมีความชํานาญในหนาที่และมีประสบการณ 
 
                                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานโภชนาการที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานโภชนาการ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ และ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานโภชนาการสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงาน
โภชนาการ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานโภชนาการ  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานโภชนาการ ศึกษา 
คนควา หาวธิกีารในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานโภชนาการ เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงาน
ในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกบัหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 

          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน  
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบัผิดชอบ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการโภชนาการ 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรอืมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
 
 
 
                                                                                ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานโภชนาการ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานโภชนาการ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสนิใจในงานที่รบัผิดชอบใหสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานโภชนาการ 
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานโภชนาการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
หรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานโภชนาการ 
ควบคุมตรวจสอบการปฏบิตัิงานโภชนาการใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ให
คําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานโภชนาการ  ศึกษา คนควา   หาวธิีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานโภชนาการ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกบังานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขา
รวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ

นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 
 
 



53-8 

 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
 ความรูความสามารถที่ตองการ 
             นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโภชนาการ 7 แลวจะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานงานโภชนาการ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานโภชนาการ  โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานงานโภชนาการ 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานโภชนาการ 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรอืเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานโภชนาการ  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานงานโภชนาการ ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานโภชนาการ ศึกษา วเิคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานงานโภชนาการ และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานงานโภชนาการ และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  
เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานโภชนาการ เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานโภชนาการ 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เปนตน  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกดั  เปนผูแทนขอมหาวิทยาลัย/ 
สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานโภชนาการ ทั้งในและตางประเทศ   
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
       ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีก่ําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคมุ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                          

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3  หรือนักวิชาการโภชนาการ 4  หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโภชนาการ 8 แลว 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานโภชนาการแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานโภชนาการแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานโภชนาการ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานโภชนาการ โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่
หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน   และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
โภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานโภชนาการ  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการ
ใหมที่เปนประโยชนตองานโภชนาการเปนอยางมาก  ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะหและวจัิยเพ่ือวางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิางดานโภชนาการ ศึกษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานโภชนาการ ศึกษา วิเคราะหวิจัย และ
วินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในงาน
โภชนาการ และในดานที่เกีย่วของ และนาํมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานโภชนาการ  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานโภชนาการ  
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานโภชนาการ ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด เปนผูแทน
ของกลุมมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงาน
โภชนาการทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ

นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการโภชนาการ 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษและมีประสบการณสงูมากทางดานโภชนาการ โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวชิาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวเิคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน
โภชนาการ  แกหนวยงานทีส่ังกัดและสวนราชการที่เกีย่วของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ


	         ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณ์สูงมากทางด้านโภชนาการ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ริเริ่มและวางแผนดำเนินงานวิจัยต่างๆ ในงานโภชนาการ  กำกับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานโภชนาการเป็นอย่างมาก  ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกำหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านโภชนาการ ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานโภชนาการ ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในงานโภชนาการ และในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สำคัญทางด้านโภชนาการ  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานโภชนาการ 
	ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนาการ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด เป็นผู้แทนของกลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการทั้งในและต่างประเทศ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ



