29

มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

สุขศึกษา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านสุขศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตั ิเกีย่ วกับการศึกษา
วิเคราะห วิจัย คนควา ทางดานสุขศึกษา เพื่อสนับสนุนการใหบริการสาธารณสุขในโครงการตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ กําหนดทองที่และชุมชนเพื่อใหการสุขศึกษา โดยการสํารวจสภาพทองถิ่น สภาพความเปนอยู
การศึกษา ทัศนคติ และความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ของประชาชนเพื่อนํา
ขอมูล มาศึกษาวิเคราะห สําหรับการเรียนการสอน การวางแผนใหการสุขศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนงานสาธารณสุข ประชาสัมพันธ เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนทางดานวิชาการสุขศึกษา ทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โสตทัศนูปกรณ และเอกสารทางวิชาการสุขศึกษาโดยทั่วไป และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่
เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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นักสุขศึกษา 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสุขศึกษาที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวทางปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆและอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานสุขศึกษา โดยปฏิบัตหิ นาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
กําหนดทองที่หรือชุมชนตาง ๆ ที่จะใหการสุขศึกษา โดยการศึกษาสาเหตุ การเกิดโรค การแพรของเชื้อโรค
การปองกันรักษาโรค สภาพความเปนอยู ทัศนคติเกีย่ วกับสุขภาพอนามัย ระดับการศึกษา ความเชื่อทาง
ศาสนา วิเคราะหขอมูลดังกลาวเพื่อประกอบการเรียนการสอน การวางแผนใหการสุขศึกษาที่เหมาะสม ให
คําปรึกษาแนะนําและอบรมเจาหนาที่และประชาชนเกี่ยวกับการสุขศึกษา ควบคุม และแนะนําการผลิต
โสตทัศนูปกรณและเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ และเผยแพรทางวิชาการสุขศึกษา และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานดานสุขศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความรูความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสุขศึกษาที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสัง่ อยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานสุขศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
กําหนดทองที่หรือชุมชนตาง ๆ ที่จะใหการสุขศึกษาแกประชาชนตามโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย ศึกษา
การเกิดโรค การแพรเชื้อ การปองกันรักษาโรค สภาพความเปนอยู ทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ระดับ
การศึกษา ความเชื่อทางศาสนา วิเคราะหขอมูลดังกลาวเพื่อประกอบการเรียนการสอน การวางแผนใหการ
สุขศึกษาอยางเหมาะสม ใหการอบรมเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางดานสาธารณสุขและ
ประชาชนเกี่ยวกับการสุขศึกษา เลือกวิธกี ารดําเนินการควบคุม และแนะนําการผลิตโสตทัศนูปกรณ และ
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ และเผยแพรทางวิชาการสุขศึกษา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 และไดดาํ รงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานดานสุขศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสุขศึกษา
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสุขศึกษา 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. ความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูใ นความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสุขศึกษาที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบตั หิ รือคําสั่งในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานสุขศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน วางแผนใหการสุขศึกษาแกประชาชนตามโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยโดยการกําหนดทองที่หรือชุมชน
ตาง ๆ ที่จะใหการสุขศึกษา ศึกษาสาเหตุการเกิดโรค การแพรเชื้อ การปองกันและการรักษาโรค ศึกษาสภาพ
ความเปนอยูข องชุมชน ระดับการศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
และนําขอมูลเหลานั้นมาศึกษา วิเคราะหวิจัย และคนควาเพื่อประกอบการเรียนการสอน การวางแผน ใหการสุข
ศึกษาอยางเหมาะสม ใหการอบรมแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ สาธารณสุขและประชาชนเกี่ยวกับ
การสุขศึกษา เลือกวิธีการดําเนินการควบคุม และแนะนําการผลิตโสตทัศนูปกรณและเอกสาร เพือ่ การ
ประชาสัมพันธและเผยแพรทางวิชาการสุขศึกษา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดาน
วิชาการสุขศึกษา เผยแพรผลงานทางดานวิชาการสุขศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสุขศึกษา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานสุขศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสุขศึกษา 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสุขศึกษาที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานสุขศึกษา โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรูความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณดานสุขศึกษา โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผนการศึกษา วิเคราะห วิจัย และคนควา การใหการสุข
ศึกษาแกประชาชนตามโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยโดยวางแผนกําหนดทองที่หรือชุมชนตาง ๆที่จะใหการ
สุขศึกษา ศึกษาสาเหตุการเกิดโรค การแพรเชื้อ การปองกันรักษาโรค ศึกษาสภาพความเปนอยูของชุมชน
ระดับการศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และนําขอมูลเหลานัน้
มาศึกษา วิเคราะห วิจัย และคนควาเพื่อประกอบการเรียนการสอน การวางแผนใหการสุขศึกษาอยางเหมาะสม
ใหการอบรมแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณสุขและแกประชาชนเกี่ยวกับการสุขศึกษา เลือก
วิธีการดําเนินการ ควบคุม และแนะนําการผลิตโสตทัศนูปกรณและเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ และเผยแพร
ทางวิชาการสุขศึกษา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานสุขศึกษา เปนตน
เผยแพรผลงานทางดานสุขศึกษา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงาน สุขศึกษา
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบั แตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสุขศึกษา หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสุขศึกษา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสุขศึกษา 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
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ชื่อตําแหนง

นักสุขศึกษา 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานดานสุขศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสุขศึกษา โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสุขศึกษาสูงมาก
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงาน
สุขศึกษา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานสุขศึกษา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานสุขศึกษา ศึกษา คนควา
หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานสุขศึกษา เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสุขศึกษา หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานสุข
ศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสุขศึกษา 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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นักสุขศึกษา 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ หนวยงาน
ดานสุขศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสุขศึกษา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิ ธี การใหมๆ มาใช ในการปฏิ บั ติ งาน ตลอดจนแกไ ขปญหาและตั ดสินใจในงานที่รั บ ผิดชอบใหสํา เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสุขศึกษาสูงมาก
เปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานสุขศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห
หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานสุขศึกษา ควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานสุขศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะ
การดําเนินการเกี่ยวกับงานสุขศึกษา ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานสุขศึกษา เปนตน
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมอื เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสุขศึกษา หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
สุขศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสุขศึกษา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
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นักสุขศึกษา 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานสุขศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูป ฏิบัติงานเพือ่ ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัตงิ านในฐานะผูเ ชี่ยวชาญในงานสุขศึกษา โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตั ิ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานสุขศึกษา โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานสุขศึกษา ปฏิบตั ิ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานสุขศึกษา ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัตทิ างดานสุขศึกษา ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
สุขศึกษา ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุง ยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานสุขศึกษา และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานสุขศึกษา
และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานสุขศึกษา เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานสุขศึกษา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงั กัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานสุขศึกษาทัง้ ในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานสุขศึกษา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
สุขศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสุขศึกษา 8 แลว
1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสุขศึกษาแกหนวยงานที่สังกัด
และสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสุขศึกษาแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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