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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

การพยาบาล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตั ิเกีย่ วกับการ
ใหการพยาบาลผูปวย หรือปฏิบัติงานการพยาบาลในฐานะผูชวยแพทยในการรักษาบําบัด หรือปฏิบัติงาน
วิชาการเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาและการสงเสริมกิจการพยาบาล โดยเปนผูควบคุมประสานงานการผลิต
เจาหนาที่ที่เกีย่ วกับงานการพยาบาล การศึกษา วิเคราะหเพื่อรับรองและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการบริการงานการพยาบาลที่เกี่ยวของทุกประเภท การตรวจนิเทศ
และพัฒนาความรูความ สามารถของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานการพยาบาล การวางแผนโครงการอํานวยการ
และติดตามประเมินผลในการผลิตพยาบาล และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการพยาบาลที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการพยาบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณการรักษาพยาบาลใหมีพรอมที่จะใชไดทันที พิจารณาอาการผูปวย
วางแผนและใหบริการงานการพยาบาล สังเกตวิเคราะหอาการเปลี่ยนแปลงของโรค ตัดสินใจใหการชวยเหลือ
ในกรณีรีบดวนและรวดเร็ว บันทึกการใหบริการ อาการและความเปนไปของโรคและแจงใหแพทยทราบเมื่อ
จําเปน พิจารณาใหยา อาหารและใหการบริการพยาบาลตามกําหนดเวลา คิดคนหาวิธีปองกันความพิการและ
สงเสริมฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย สงเสริมใหกําลังใจผูปวย ควบคุมดูแลและจัดสิ่งแวดลอมรอบตัวผูป วยให
เหมาะสมถูกสุขลักษณะ จัดทํารายงานการใหการพยาบาล หรือปฏิบัติงานพยาบาลในฐานะผูชว ยแพทยในการ
รักษาบําบัด เชน จัดเตรียมผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึก พิจารณาใหยาระงับความรูสึก ชวยแพทยใน
การใชเครื่องมืออุปกรณประกอบการรักษาบําบัด หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและการปองกันโรค
เชน สอนแนะนําผูปวย ญาติ ประชาชน ถึงวิธีการปฏิบัตติ นใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค ใหบริการ
วางแผนครอบครัว ใหบริการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก และทารกสงเคราะห หรือปฏิบัติงานทางวิชาการการ
พยาบาล เชน การศึกษาวิจยั คนควา เพือ่ ปรับปรุงและกําหนดมาตรฐานในงานการพยาบาล วางแผนโครงการ
ประสานงาน สนับสนุนและอํานวยการผลิตเจาหนาทีท่ างการพยาบาล และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการพยาบาล
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานการพยาบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการพยาบาลที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตั ิหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานการพยาบาล โดยปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
จัดเตรียมเครือ่ งมือเครื่องใช อุปกรณการรักษาพยาบาลใหพรอมที่จะใชไดทันที พิจารณาอาการผูปวย วางแผน
และใหบริการการพยาบาล สังเกตวิเคราะหอาการเปลี่ยนแปลงของโรค ตัดสินใจใหการชวยเหลือในกรณี
รีบดวนและรวดเร็ว บันทึกผลการบริการ อาการและความเปนไปของโรคและแจงใหแพทยทราบเมื่อจําเปน
พิจารณาใหยา อาหาร และใหการบริการพยาบาลตามกําหนดเวลา คิดคนหาวิธีปอ งกันความพิการและสงเสริม
ฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย สงเสริมใหกําลังใจผูปวย ควบคุมดูแลและจัดสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปว ยใหเหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ จัดทํารายงานการใหการพยาบาล หรือปฏิบัติงานพยาบาลในฐานะผูชวยแพทย ในการรักษา
บําบัด เชน จัดเตรียมผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึก ดําเนินการใหยาระงับความรูสึก ชวยแพทยในการใช
เครื่องอุปกรณตาง ๆ ชวยหยิบสงเครื่องมือในการทําศัลยกรรม หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ปองกันโรค เชน สอนแนะนําผูปวย ญาติ ประชาชนถึงวิธีการปฏิบตั ิตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค
ใหบริการวางแผนครอบครัว ใหบริการสงเสริมสุขภาพแมและเด็กและทารกสงเคราะห หรือปฏิบัติงานทาง
วิชาการพยาบาล เชน การศึกษาวิจัย คนควา เพื่อปรับปรุงและกําหนดมาตรฐานการพยาบาล วางแผน
โครงการ ประสานงานอํานวยการ และสนับสนุนการผลิตเจาหนาที่ทางการพยาบาล เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา
1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้ทางการพยาบาล
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาล 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สงั กัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการพยาบาลที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบัติหรือคําสัง่
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานการพยาบาลโดยปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลที่ตองใชความรูความชํานาญงานสูงมากในการศึกษา การพัฒนา และ
การสงเสริมกิจการพยาบาล โดยเปนผูควบคุมประสานงานการผลิตเจาหนาที่เกีย่ วกับงานการพยาบาล
การศึกษาวิเคราะหเพื่อรับรองและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
การบริการพยาบาล ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานการพยาบาล เผยแพรผลงาน
ทางดานการพยาบาล ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่
เกี่ยวของ ในฐานะพยาบาลทางวิสัญญี มีหนาที่วางแผน มอบหมายงาน แนะนํา ควบคุม และปฏิบัติงานทาง
วิสัญญีพยาบาล ซึ่งไดแกการเตรียมผูปว ยกอนการใหยาระงับความรูสึก การจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใชพิเศษ
ในการชวยผูป วยในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หยุดการหายใจ หรือขัดของในระบบหายใจ การใหยาระงับความรูสึก
และควบคุมอาการของผูปวยในระหวางใหยา การควบคุมดูแลอาการและใหการพยาบาลผูปว ยหลังการใหยา
ระงับความรูสกึ กํากับ ควบคุมพยาบาลทางวิสัญญีในโรงพยาบาล วางแผนจัดใหมีพยาบาลวิสญ
ั ญี ผลัดเปลีย่ น
เวรรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้ างการพยาบาล
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาล 4 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ชื่อตําแหนง

พยาบาล 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการพยาบาลที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตั ินอยมาก และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานการพยาบาล โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการพยาบาล
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน งานจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณการ
รักษาพยาบาล พิจารณาอาการผูปวย วางแผนและใหการบริการพยาบาล สังเกต วิเคราะหอาการเปลี่ยนแปลง
ของโรค ตัดสินใจใหการชวยเหลือในกรณีรีบดวนและรวดเร็ว บันทึกผลการบริการ อาการและความเปนไปของ
โรคและแจงใหแพทยทราบเมื่อจําเปน พิจารณาใหยา อาหารและใหการบริการพยาบาลตามกําหนดเวลา คิดคน
หาวิธีปองกันความพิการและสงเสริม ฟน ฟูสมรรถภาพของผูปวย สงเสริมใหกําลังใจผูปวย ควบคุมดูแลและจัด
สิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวยใหเหมาะสมถูกสุขลักษณะ จัดทํารายงานการใหการพยาบาล หรือปฏิบัติงานการ
พยาบาลในฐานะผูชวยแพทยในการรักษาบําบัด เชน ชวยแพทยในการใชเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ หรือ
ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและการปองกันโรค เชน สอนแนะนําผูปวย ญาติ ประชาชนถึงวิธีการปฏิบตั ิ
ตนใหปลอดพนจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค ใหบริการวางแผนครอบครัว ใหบริการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก และ
ทารกสงเคราะหหรือปฏิบัตงิ านทางวิชาการพยาบาล เชน การศึกษา คนควา เพื่อปรับปรุงและกําหนดมาตรฐาน
การพยาบาล วางแผนโครงการประสานงาน สนับสนุน และอํานวยการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่
เกี่ยวของ ใหคําแนะนําฝกสอนและฟนฟูวิชาการแกเจาหนาที่ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห
หรือวิจัยงานทางดานการพยาบาล เปนตน เผยแพรผลงานทางดานการพยาบาล ทําความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานการพยาบาล จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตาม
ที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการ
พยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาล 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
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พยาบาล 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการพยาบาล ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการพยาบาล โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการพยาบาลสูง
มาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงาน
การพยาบาล ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานการพยาบาล ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานการพยาบาล ศึกษา
คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานการพยาบาล เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหั ว หน า หน ว ยงาน นอกจากอาจปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า วข า งต น แล ว ยั ง ทํ า หน า ที่ กํ า หนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
และ 3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด
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ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาล 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหารและ
จัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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พยาบาล 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน
ดานการพยาบาลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดย
ตองปรับเปลีย่ นแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานการพยาบาล โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธกี าร
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการพยาบาล
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานการพยาบาลใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
สังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอ เสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานการพยาบาล
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงานการพยาบาลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ให
คําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานการพยาบาล ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานการพยาบาล เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน
ของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพยาบาล
หรือ งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาล 7 และ จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
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ชื่อตําแหนง

พยาบาล 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงานดาน
การพยาบาลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูป ฏิบัติงานเพือ่ ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเ ชี่ยวชาญในงานการพยาบาล โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง มีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิกหรือ
กําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการพยาบาล
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานการพยาบาล
ปฏิบัติงานวิจยั ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการพยาบาล ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจยั เพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตั ิทางดานการพยาบาล ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานการพยาบาล ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาทีม่ ีความยุงยากมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมากทางดานการพยาบาล และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
การพยาบาลและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการพยาบาล เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานการพยาบาล
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง
เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานพยาบาลทัง้ ในและตางประเทศ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการ
พยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาล 8 แลว
1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการพยาบาลแกหนวยงาน
ที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานการพยาบาลแกหนวยงานทีส่ ังกัดและสวนราชการที่เกีย่ วของ
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ชื่อตําแหนง

พยาบาล 10

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานการพยาบาล โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานการพยาบาล โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดานการ
พยาบาล โดยปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานการพยาบาล กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจยั ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการ
ใหมที่เปนประโยชนตองานการพยาบาลเปนอยางมาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิ างดานการพยาบาล ศึกษาวิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการพยาบาล ศึกษา วิเคราะห วิจัยและ
วินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใน
ดานการพยาบาล และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปน
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทีส่ ําคัญทางดานการพยาบาล เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานการพยาบาล
ที่เหมาะสม และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการพยาบาล
ในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ
เกี่ยวกับงานการพยาบาลทัง้ ในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาล 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานการพยาบาล โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานการพยาบาลแก
หนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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