
 

ต ำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ   ชื่อต ำแหน่ง นักรังสีการแพทย์  ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญพิเศษ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

  - ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น  
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านรังสีการแพทย์ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  - ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ น ฐ ำ น ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ที่
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้  ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูง
ในงานด้านรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึ กษาค้ นคว้ า  ทดลอง  วิ เ ค ร าะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
 
  - ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ด้านรังสีการแพทย์ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนว
ทางการท างานที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ตลอดจนก ากับตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งาน
ที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

    - ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ น ฐ ำ น ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ที่
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงาน
ด้านรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพื่อ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
หรือ  
 
   -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอน
การท างานที่ยุ่ งยากซับซ้อนมากโดยใช้ความรู้ 
ความสามารถประสบการณ์ และความช านาญงาน
สูงมากในงานด้านรังสีการแพทย์ ตลอดจนก ากับ
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  - ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
งานด้านรังสีการแพทย์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านรังสีการแพทย์และน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และ
แก้ ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่ งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจน
ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
 
  -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับหน่วยงานด้านรังสี
การแพทย์ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ขั้นตอนการท างานที่ยุ่ งยากซับซ้อนมากเป็นพิ เศษ 
ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่
รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



๒ 
 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติการด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการ

ตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาทางรังสีวิทยา เช่น จัดเตรียม
เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ทางด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือรังสี
ฟิสิกส์ จัดท่าผู้ป่วย ถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายผู้ป่วยด้วยรังสีเอ็กซ์ ในกรณีที่ต้องใช้เทคนิคหรือ
กรรมวิธีพิเศษที่ยุ่งยาก โดยการให้ผู้ป่วยรับประทาน ฉีด 
หรือสวนสารทึบแสงเข้าไปในร่างกาย ก่อนถ่ายและ
บันทึกภาพ ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีก่อนที่
จะส่งให้แพทย์วินิจฉัยโรค หาและตรวจสอบต าแหน่งของ
โรคเพื่อก าหนดขอบข่ายในการรักษา ค านวณปริมาณรังสี
และแร่รังสี รวมทั้งก าหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วย
ตามปริมาณที่ต้องการ ปรับขนาดของล าแสงและทิศทางของ
รังสีที่จะใช้กับผู้ป่วย ป้องกันส่วนของร่างกายที่ดีให้ปลอดภัย
จากอันตรายจากรังสีด้วยวัสดุกั้นรังสี เช่น แท่งตะกั่ว ใส่และ
ฝังแร่รังสีในอวัยวะบางส่วนของร่างกายเพื่อบ าบัดรักษา
โรคมะเร็ง ฉายรังสีเพื่อบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง 
เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือทาง
รังสีเทคนิคอ่ืนๆ จัดเตรียมสารกัมมันตภาพรังสีเพื่อใช้ในการ
วินิจฉัยและรักษา การใช้สารกัมมันตภาพรังสี และเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์กับผู้ป่วย การใช้
เครื่องนับวัดรังสีตรวจหาปริมาณรังสีจากส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายผู้ป่วย และน าผลการบันทึกทางรังสีจากเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้แพทย์ใช้ประกอบในการตรวจ

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติการด้านเทคนิคช้ันสูงในการตรวจ

วินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และตรวจสอบ
คุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น ควบคุม
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านรังสีวินิจฉัย  รังสีรักษา 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือรังสีฟิสิกส์ การถ่ายและ
บันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยรังสี
เอ็กซ์ ในกรณีที่ต้องใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษที่
ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็น
โรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ 
และเครื่องมือทางรังสี เทคนิคอื่นๆ การใช้สาร
กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์กับผู้ป่วย เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ   

(๒)  ด า เนินการสอบเทียบมาตรฐานของ
เครื่องวัดรังสี วิจัยหาค่ามาตรฐานส าหรับการตรวจ
ต่ า งๆ  ต รวจสอบความปลอดภั ยและแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องของเครื่องก าเนิดรังสีและบริเวณที่ติดตั้ง
เครื่องก าเนิดรังสี รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ทางรังสี
การแพทย์อื่นๆเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ( ๓ )  ศึ กษา  ค้ นค ว้ า  ทดลอง  วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านรังสีการแพทย์ จัดท า
เอกสารวิ ชาการ  คู่ มื อ เกี่ ย วกับ งานในความ

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
     (๑ )  ปฏิบั ติการด้ าน เทคนิคที่ ยุ่ งยาก
ซับซ้อนในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทาง
รังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จะน ามาใช้
งานในด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 
     (๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านรังสี
การแพทย์  เพื่อก่อให้ เกิดการพัฒนางาน
วิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง 
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านรังสี
การแพทย์ เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางด้านรังสีการแพทย์ เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ      
     (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน 

รังสีการแพทย์ พัฒนา และประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ 
เทคนิคต่างๆ เพื่อคิดค้นการรักษาและการบริการ และ
ส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชน  

(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ  
และเผยแพร่ผลงานท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานรังสีการแพทย์ หรือ
ก าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน เพื่อพัฒนางานรังสีการแพทย์หรือเพื่อเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่
มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
รังสีการแพทย์ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
รั งสี การแพทย์ และด้ านที่ เกี่ ย วข้ อง  เพื่ อน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน 
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านรังสีการแพทย์
เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน  
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านรังสีการแพทย์ 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านรังสีการแพทย์ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

วินิจฉัยโรค ควบคุมการใช้สารกัมมันตภาพรังสีเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์กับผู้ป่วย เพื่อให้
ได้รับการบริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

(๒) ช่วยดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ทดสอบและตรวจ
สภาพเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางรังสีการแพทย์ 
เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษาลักษณะ
การกระจายของรังสีจากเครื่องก าเนิดรังสี ส ารวจและวัด
ประมาณรังสีในบริเวณที่มีการใช้สารกัมมันตภาพรังสี หรือ
เครื่องก าเนิดรังสีชนิดต่างๆ ตรวจสอบปริมาณรังสีในกาก
กัมมันตภาพรังสีก่อนน าไปทิ้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
     (๓)  เก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่ อจัดท ารายงานการ
ปฏิบัติงานและสถิติผลงานด้านรังสี ตลอดจนแนะน าวิธี
ป้องกันอันตรายจากรังสี 
     (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ให้
ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้าน รั งสี
การแพทย์ เพื่อพัฒนางานวิชาการ การรักษา และ
การบริการผู้ป่วยให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
     (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานรังสีการแพทย์ ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     (๕)  ในฐำนะหัวหน้ ำงำน  นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้อง
ท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง แก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานใน
ด้านรังสีการแพทย์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ ง 
เพื่ อ ให้ ข้ อมู ลทางวิ ชาการประกอบการ
พิจารณามาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
     (๔) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
แล้ วต้องท าหน้ าที่ ก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติ งานติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมายส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง 
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด     

สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้
การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และบรรลุภารกิจ
ที่ก าหนดไว้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับงานรังสีการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจาก 
อาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ 
ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่ อให้การปฏิบัติ งานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการ

ท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ 

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ

โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงาน หรือโครงการ 

ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
      (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือ
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้
     (๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทใน 

การให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่ 
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
( ๑ )  ป ร ะ ส า น ก า ร ท า ง า น ภ า ย ใ น

สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่นโดยมี
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒ )  ให้ข้อคิด เห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่
ประชุมทั้ ง ในและต่างประเทศ เพื่ อเป็น
ประโยชน์และ เกิดความร่ วมมือ ในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
   (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล 
หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจ 
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด 
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่  

ถ่ายทอดความรู้ทางด้านรังสีการแพทย์รวมทั้งตอบปัญหา
และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมลูความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน ์
 
      (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการ เกี่ยวกับด้านรังสีการแพทย์ เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่าง ๆ 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน า  นิ เทศ ฝึกอบรม 
ถ่ า ยทอดความรู้ ท า งด้ า นรั งสี ก า รแพทย์ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 
  (๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่  ให้บริการวิชาการด้ าน รั งสี
การแพทย์ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านรังสีการแพทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใช้
บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา 
และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อพัฒนาความรู้  เทคนิค และทักษะ ให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๒)  ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิ ธีการ
เผยแพร่  ประยุกต์ เทคโนโลยีระดับสากล 
เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
   (๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย และตอบปัญหาที่
ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรังสีการแพทย์ ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
สามารถด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
    (๒)  เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้  ทางด้านรั งสี
การแพทย์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 

 



๕ 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
   ๑.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี 
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางรังสีเทคนิค 
   ๑.๒ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี 
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางรังสีเทคนิค 
   ๑.๓ ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางรังสีเทคนิค 
 และ 
๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสี
เทคนิค 
 
 
 

  ๑.  มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งนักรังสี
การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
    - ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒ 
     - ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักรังสีการแพทย์
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓ 
    - หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
     และ 
   ๓. ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักรังสี
การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด และ 
   ๓. ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

 ๑.  มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ งนัก รั งสี
การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ 
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด และ 
 ๓. ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์  หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

  - ค ว า ม รู้ ค ว ามส า ม า รถ  ทั กษ ะ  แล ะ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไป
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

  - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ งให้ เป็น ไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ ง ให้ เป็น ไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ ง ให้ เป็น ไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 



๖ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ 

หน้ำที่ควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

    -ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ฐ า น ะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเช่ียวชาญ
พิเศษในงานด้านรังสีการแพทย์ 
โดยใช้ความรู้  ความสามารถ 
ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ  แ ล ะ
ประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงาน
เชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี 
หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมี
การวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้าน
หรื อ เ ฉพาะทาง  และน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดย
ต้ อ ง ป ร ะ ยุ ก ต์ ท ฤ ษ ฎี 
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหา
ของงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงาน
ที่ มี ค ว ามยุ่ ง ย ากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่าย
ค ว า ม ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ง า น 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า 
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนนิ
ค ร ะ ดั บ สู ง ร ะห ว่ า ง ส า ข า ที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑. ด้ำนปฏิบัติกำร 
     (๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านรังสีการแพทย์ พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย์ ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อคิดค้นการรักษาและการบริการ และส่งเสริมสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ และสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
    (๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านรังสีการแพทย์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน 
    (๓) เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานรังสีการแพทย์เป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านรังสีการแพทย์ ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานรังสีการแพทย์หรือเพื่อเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านท่ีมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรังสีการแพทย์ และ
ด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่ส าคัญทางด้านรังสีการแพทย์เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
      (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านรังสี
การแพทย์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ค าปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านรังสีการแพทย์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง
ต่างๆ ทางด้านรังสีการแพทย์แก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเช่ียวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานรังสีการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักรังสีการแพทย์ระดับปฏิบัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปี หรือต าแหน่งประเภทอื่นตาม
หลัก เกณฑ์และ เ ง่ือนไขที่  ก .พ .อ . 
ก าหนด และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ หรือ
งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

     -ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่ จ า เป็นส าหรับ
ต า แห น่ ง ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต าม ที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 



๗ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ (ต่อ) 

หน้ำที่ควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

   ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้

บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลใน
การเข้าร่วมประชุมก าหนดนโยบาย หรือ โครงการทางด้านกายภาพบ าบัดเพื่อให้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ 

 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑)  ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ 
จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒)  ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ 
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น

พิเศษ ทางด้านรังสีการแพทย์ในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านรังสีการแพทย์ เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 

 

  

 

 

 

 


