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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
สายงาน          ผูปฏิบัติงานรังสเีทคนิค 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
             สายงานนี้คลุมถงึตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวยเครื่องรังสีเอกซ ลางฟลม ตรวจสอบคุณภาพ
ของภาพบันทึกทางรังสีเพ่ือใหแพทยใชในการวินิจฉัยโรค จัดเตรียมและดูแลเกบ็รกัษาเครื่องมือ อุปกรณในการ
ถายภาพทางรังสี ฟลมรังสีเอกซ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณอ่ืนๆ ที่ใชในการปองกันอันตรายจากรังสี ทํา
รายงานการปฏิบัติงาน สถติิผลงาน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของกับงานรังสีเทคนิค  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 

  
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
 
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 ระดับ 1  
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 ระดับ 2  
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 3 ระดับ 3  
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 4 ระดับ 4  
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 5 ระดับ 5  
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 6 ระดับ 6  
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 7 ระดับ 7  
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 8 ระดับ 8 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 

http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st35b-c1.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st35b-c2.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st35b-c3.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st35b-c4.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st35b-c5.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st35b-c3.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st35b-c4.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st35b-c5.html


23-1 

ชื่อตําแหนง                           ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานรังสีเทคนคิที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติหรือคูมือทีมี่อยูอยางชัดเจน หรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน 
รังสีเทคนิคตาง ๆ เชน พิมพชื่อผูปวยลงบนฟลม เตรียมสารเคมีที่ใชในการลางฟลม จัดทาผูปวยและใหผูปวย
ปฏิบัตติามขั้นตอนและกรรมวิธีในการถายและบันทึกภาพดวยรังสี ถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกาย
ผูปวยตามใบสั่งแพทยดวยเครื่องรังสีเอกซในกรณีที่ไมมีปญหาหรือไมตองใชกรรมวิธีทียุ่งยาก  ลางฟลม 
ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีกอนที่จะสงใหแพทยวินิจฉยั คนหาและเก็บรักษาฟลมรังสีเอกซ 
ทั้งฟลมที่ใชแลวและยังไมไดใชใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานรังสีเทคนคิที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติหรือคูมือทีมี่อยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
รังสีเทคนิคตางๆ เชน ถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยตามใบสัง่แพทยดวยเครื่องรังสีเอกซ 
ลางฟลม ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีกอนที่จะสงใหแพทยวินิจฉัย  ควบคุมดูแลความสะอาด
เรียบรอยของเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณที่เกี่ยวกบัการถายและบันทกึภาพดวยรงัสี รวบรวมและจัดทําสถิติ
ผลงานของหนวยงานที่สังกัด เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานรังสีเทคนคิ หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 แลว จะตองมีความสามารถใน
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานรังสีเทคนคิที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานรังสีเทคนคิตางๆ เชน เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใชในการถายและบันทึกภาพดวยรงัสี จัดทา
ผูปวย ปรับขนาดของลําแสงที่จะใชกับผูปวย ใหผูปวยปฏิบัติตามขั้นตอนและกรรมวิธีในการถายและ
บันทึกภาพดวยรังสี ถายและบันทึกภาพสวนตาง ๆ ของรางกายผูปวยดวยเครื่องรังสีเอกซและเครื่องมืออ่ืน ๆ 
ทั้งในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีที่ตองใชเทคนิคหรือกรรมวิธีที่ยุงยากเพื่อใหไดภาพบันทึกทางรังสีตามที่
แพทยตองการ ควบคุมการลางฟลม ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีกอนที่จะสงใหแพทยวินิจฉัย 
ควบคุมดูแลความเรียบรอย ตลอดจนเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณที่เกีย่วกับการถายและบันทึก 
ภาพดวยรังสีและอุปกรณทีใ่ชในการปองกันอันตรายจากรังสี ตรวจสอบสภาพของหองลางฟลมและควบคุม 
การจัดเก็บฟลมรังสีเอกซ รวมทั้งควบคมุการจัดทําขอมูลและสถติผิลงานของหนวยงานใหมีความถูกตองและ
สะดวกตอการคนหา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
รังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานรังสีเทคนคิที่ยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน 
รังสีเทคนิคตางๆ เชน จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใชในการถายและบันทึกภาพดวยรงัสี จัดทา
ผูปวย ปรับขนาดของลําแสงที่จะใชกับผูปวย ถายและบันทึกภาพสวนตาง ๆ ของรางกายผูปวยดวยเครื่องรงัสี
เอกซที่ใชในการถายและบันทึกภาพ ทั้งในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีที่ตองใชเทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษที่
ยุงยากเพื่อใหไดภาพบันทึกทางรังสีตามทีแ่พทยตองการ ตรวจสอบคณุภาพของภาพบันทึกทางรงัสีกอนที่จะสง
ใหแพทยวินิจฉัย ควบคุม ตรวจสอบ และเก็บรักษาเครือ่งมืออุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการถายและบันทึกภาพทาง
รังสี ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณอ่ืนๆ ที่ใชในการปองกันอันตรายจากรังสี เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3  หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานรังสีเทคนิค หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 2  หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบั
งานสนับสนุนงานรังสีเทคนคิ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานสนับสนุนงานรังสีเทคนคิที่คอนขางยากมาก ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานรังสีเทคนคิตาง ๆ เชน เตรียมเครื่องมืออุปกรณและเครื่องใชในการถายและบันทึกภาพดวยรงัสี  จัดทา
ผูปวย ปรับขนาดของลําแสงที่จะใชกับผูปวย ถายและบันทึกภาพสวนตาง ๆ ของรางกาย ผูปวยดวย
เครื่องรังสเีอ็กซและเครื่องมือชนิดอ่ืน ๆ ทั้งในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีที่ตองใชเทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษ
ที่ยุงยากมาก โดยการใหผูปวยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเขาไปในรางกายกอนถายและบันทึกภาพ
ดวยเครื่องรังสีเอ็กซ เชน การตรวจหัวใจ กระเพาะอาหาร ฯลฯ  ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสี
กอนที่จะสงใหแพทยวินิจฉยั ควบคุมดูแล ตรวจสอบ การเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการถายและ
บันทึกภาพทางรังสี ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ อ่ืนๆ ที่ใชในการปองกันอันตรายจากรังสี ควบคุมการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการจัดทาํสถิต ิรายงานการปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ เปนตน เผยแพรงานดาน
รังสีเทคนิค ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานรังสีเทคนคิ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบตัิงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานรังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 4 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
          2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ 
 

                                                                                ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานรังสีเทคนิคที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใช
ประสบการณและความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคที่ยากมาก  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา  ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาใน 
งานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบตัิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคตางๆ เชน ควบคมุการปฏิบัติงาน
จัดเตรียมเครือ่งมือ เครื่องใช อุปกรณและเครื่องอิเล็กทรอนิกสทางดานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร
นิวเคลียร หรือรังสีฟสิกส  การจัดทาผูปวย การถายและบันทึกภาพสวนตาง ๆ ของรางกายผูปวยดวย
เครื่องรังสีเอ็กซทั้งในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีที่ตองใชเทคนคิหรอืกรรมวิธีพิเศษที่ยุงยาก โดยการให
ผูปวยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทบึแสงเขาไปในรางกายกอนถายและบันทึกภาพ ดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีกอนที่จะสงใหแพทยวินิจฉัยโรค ฉายรังสีเพ่ือบําบัดรักษาผูปวยที่เปนโรคมะเร็ง 
เน้ืองอก กอนทูม ดวยเครื่องโคบอลต 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืน ๆ  ควบคุมการใหปริมาณรังสีแก
ผูปวยตามขนาดที่แพทยตองการดวยวิธีการทางรังสีฟสิกส การใชสารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส
ทางเวชศาสตรนิวเคลียรกับผูปวย เปนตน ศึกษา คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบตังิานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
  1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                  1.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานรังสีเทคนคิ 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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                  1.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงาน 
รังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
          2. กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
                  2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรงัสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานรังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                  2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานสนับสนุนงานรังสีเทคนคิ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานรังสีเทคนิค 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคที่ยากเปนพิเศษ  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคตางๆ เชน ชวย
นักวิชาการหรือนักวิจัยในปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานดานรังสีเทคนิค ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารบัการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานรังสีเทคนิค   ศึกษา คนควา 
หาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน   ศึกษา วเิคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรงัสีเทคนิค 2  และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานรังสีเทคนคิ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานรังสีเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานรังสีเทคนิค 6 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่ และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบรหิารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  
 
                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกีย่วกับงานสนบัสนุนงานรังสีเทคนิคที่ยากมาก 
เปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค 
เปาหมาย ตามที่กําหนดในชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดทําและปรบัเปลี่ยนแผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากมากเปนพิเศษ ซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคตางๆ 
เชน ชวยนักวชิาการหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวธิีการใหมในงานดาน
รังสีเทคนิค ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศกึษาและผูเขารบัการอบรมทางดานรังสีเทคนิค ศึกษา 
คนควาหาวิธกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ใหคําแนะนําในการปรับปรุง
คูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วเิคราะห เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน แกไข
ปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ 
ฝกอบรมใหคาํปรึกษาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ง
ตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรงัสีเทคนิค 2      
ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานรงัสีเทคนิค 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานรังสีเทคนคิ หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรงัสีเทคนิค 2  
ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานรงัสีเทคนิค 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานรังสีเทคนคิ หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานรังสีเทคนิค 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีประสบการณสูง 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 


