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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

สายงาน                                                          การแพทย 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
          สายงานนี้คลุมถึงตาํแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานหรือใหบริการทางการแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิ
เกี่ยวกับชีวติ สุขภาพและอนามัยของประชาชน หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคแกประชาชน 
งานวิเคราะห วิจัย และชัณสูตรโรค งานวางแผนทางวชิาการแพทย งานตรวจ แนะนํา ใหคําปรกึษาในวชิา 
การแพทย งานใหการศึกษาและฝกอบรมดานการแพทยหรือการสาธารณสุขแกแพทยหรือเจาหนาที่ทางการ
สาธารณสุขหรือเจาหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการแพทยที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานการแพทย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
ซักประวตัิคนไข ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห ชันสูตรโรค ควบคุม การเคลื่อนยายผูปวยตามหลักวิชา 
พิจารณาการใชยา ใหยา ผาตัดทั่วไป ทําคลอด ฟนฟูบําบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย แนะนําและ
สงเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใหผูปวยและประชาชนทั่วไปใหมีสุขภาพสมบูรณ ปฏิบัติการควบคุมปองกัน
โรคติดตอและการระบาดของโรค แนะนําและสงเสริมงานวางแผนครอบครัว ชวยงานวิจัยเกี่ยวกบัการแพทย
และสาธารณสุขทัว่ไป เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        ไดรับปริญญาทางการแพทยหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้และไดรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพสาขาเวชกรรม
จากแพทยสภา 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
 1. มีความรูความสามารถในงานการแพทยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  

           2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
           3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
           4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
           5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
  6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
           7. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 

 8. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา แนะนํา  และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ               

                                                      
                                                                                                ก.พ.อ.กําหนดวันที่  25 พฤศจกิายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการแพทยที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริม่บาง มีคูมือแนวปฏิบตัิหรือคําสั่ง 
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานการแพทย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน สอบถามประวัตคินไข ตรวจรกัษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห ชันสูตรโรค ควบคุมการเคลือ่นยายผูปวย
ตามหลักวชิา พิจารณาการใชยา ใหยา ผาตัดทั่วไป ทําคลอด ฟนฟูบําบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย 
แนะนําและสงเสริมสุขภาพทั้งกายและจติใหผูปวย และประชาชนทัว่ไปมีสุขภาพสมบูรณ ปฏิบตัิการควบคุม
ปองกันโรคติดตอและการระบาดของโรค แนะนําและสงเสริมงานวางแผนครอบครวั ชวยงานวิจัยเกี่ยวกบั
การแพทยและการสาธารณสุขทัว่ไป ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานการแพทย 
เผยแพรผลงานทางดานการแพทย .ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่ และ 
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทย 4 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย 
กวา 1 ป หรือ 
         2. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการแพทย และไดรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมจากแพทยสภา 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับแพทย 4 แลว จะตอง  
            1. มีความรูความเขาใจในหลกัการบริหารงานบุคคล  
            2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
                                                                                                     ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจกิายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการแพทยที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการในงานการแพทย โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถปุระสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการแพทย โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ซักประวตัิคนไข ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห ชันสูตร
โรค ควบคุมการเคลื่อนยายผูปวยตามหลกัวิชา พิจารณาการใชยา ใหยา ผาตัดทัว่ไป ทําคลอด ฟนฟูบําบัด 
ทั้งกายและจติ ออกใบรับรองแพทย แนะนําและสงเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใหผูปวยและประชาชนทัว่ไป 
มีสุขภาพสมบูรณ ปฏิบัติการควบคุมปองกันโรค การติดตอและการระบาดของโรค แนะนําและสงเสริมงาน
วางแผนครอบครัว วิจัยเกีย่วกับการแพทยและการสาธารณสุขทัว่ไป วางแผนทางวิชาการสาธารณสุข ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานการแพทย เปนตน เผยแพรผลงานทางดาน
การแพทยทําความเห็น สรปุรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานการแพทย จัดทําเอกสารวิชาการ 
คูมือเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานการแพทย หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับแพทย 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ        



                                                                                              ก.พ.อ.กําหนดวันที่  25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการแพทย โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ 
ที่เกิดขึ้นใหมๆ  และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการแพทย 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานการแพทย ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานการแพทย  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานการแพทย ศึกษา 
คนควาหาวิธกีารในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานการแพทยเปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงาน 
ในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกบัหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏบิตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
            1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 5 
หรอืเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับแพทย 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหารและ 
จัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสงูมาก ตลอดจนมีความรู ความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง แพทย 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการแพทย โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆ  
มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสนิใจในงานที่รบัผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการแพทย 
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานการแพทยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
หรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานการแพทย 
ควบคมุตรวจสอบการปฏิบตัิงานการแพทยใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน  
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานการแพทย  ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานการแพทย เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขา
รวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัแพทย 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง แพทย 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ โดยตองคิดริเร่ิม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการแพทยโดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานการแพทย ปฏิบตัิ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการแพทย  ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัตทิางดานการแพทย ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตั ิ
งานการแพทย ศึกษา วเิคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานการแพทย และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการแพทย
และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานการแพทย เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานการแพทย ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้  เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกบังานการแพทยทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบตัิหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ                            
               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยงัทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                                                     

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 7 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับแพทย 8 แลว 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการแพทยแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    แพทย 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
             ปฏิบตัิงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพเิศษในงานการแพทย โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนทีย่อมรับใน 
วงวิชาการหรอืวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานการแพทย โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพจิารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรบัโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมนิผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพเิศษและประสบการณสูงมากทางดาน
การแพทยโดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานการแพทย  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัตงิานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการ
ใหมที่เปนประโยชนตองานการแพทยเปนอยางมาก  ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานแพทย  ศึกษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานการแพทย  ศึกษา วิเคราะห วิจัยและ
วินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในดาน
แพทยและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่สําคัญทางดานการแพทย เสนอแนะรูปแบบและเทคนคิเกี่ยวกบังานการแพทยที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการแพทยในระดับชาติหรอื
นานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกดั เปนผูแทนของ
กลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานแพทยทั้งใน
และตางประเทศ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 9 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
 



 
 

36-10 

 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 8 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัแพทย 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานการแพทย โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน 
วงวิชาการหรอืวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดบัชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจน 
มีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานการแพทยแก
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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