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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

กายภาพบําบัด

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานบําบัดรักษาผูปว ยดวยเครื่องมือ และวิธีการทาง
กายภาพบําบัด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบําบัดรักษาผูปว ยดวยโรคเกีย่ วกับกลามเนื้อ
โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาทและความพิการตาง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธี
กายภาพบําบัดโดยการใชความรอน แสง เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหาร
รางกาย ตลอดจนการใชเครื่องมือทางกายภาพบําบัดชนิดตาง ๆ เพื่อฟน ฟู ปองกัน ปรับปรุง แกไขสมรรถภาพของ
สวนของรางกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการใหกลับคืนดีทงั้ ทางรูปและทางหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตั ิหรือคําสั่งอยางกวางๆ และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด โดยปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน บําบัดรักษาผูปว ยดวยโรคเกี่ยวกับกลามเนือ้ โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาท และ
ความพิการตางๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยการใชเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบําบัด เชน การใช
ความรอน แสง เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหารรางกาย รวมทั้งการให
คําแนะนําแกญาติหรือผูที่เกี่ยวของกับผูป วยเพื่อฟนฟูสมรรถภาพของสวนของรางกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการ
ใหกลับคืนดีทงั้ ทางรูปลักษณะและทางหนาที่ ตลอดจนการใชเครื่องชวยผูพิการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้ทางกายภาพบําบัด
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานกายภาพบําบัดอยางเหมาะสมแกการปฏิบตั ิงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตั ิหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภ ายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน บําบัดรักษาผูปวยดวยโรคเกี่ยวกับกลามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาท และความ
พิการตาง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยการใชเครือ่ งมือและวิธีการทางกายภาพบําบัด เชน การใชความ
รอน แสง เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหารรางกาย รวมทั้งการใหคําแนะนําแก
ญาติหรือผูที่เกี่ยวของกับผูป วย เพื่อฟนฟูสมรรถภาพของสวนของรางกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการใหกลับคืนดี
ทั้งทางรูปลักษณะและทางหนาที่ ตลอดจนการใชเครือ่ งชวยผูพิการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบําบัดรักษา
ดวยวิธีกายภาพบําบัดที่คอนขางยากมาก เชน ในรายที่ผูปวยมีโรคแทรกซอน หรือโรคเฉพาะทาง เปนตน
ใหคําปรึ ก ษาแนะนํา ในการปฏิ บั ติ ง านแกเ จ าหนาที่ ร ะดับรองลงมาและแกนั ก ศึกษาที่ มาฝ กปฏิบัติง าน
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกายภาพบําบัด
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักกายภาพบําบัด 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบัติ หรือ
คําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน บําบัดรักษาผูปวยดวยโรคเกี่ยวกับกลามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบ
ประสาท และความพิการตาง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยการใชเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบําบัด
เชน การใชความรอน แสง เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหารรางกาย รวมทั้งการ
ใหคําแนะนําแกญาติหรือผูทเี่ กี่ยวของกับผูปวย เพื่อฟนฟูสมรรถภาพของสวนของรางกายที่เสื่อมสมรรถภาพ
หรือพิการใหกลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหนาที่ ตลอดจนการใชเครือ่ งชวยผูพิการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บําบัดรักษาดวยวิธีกายภาพบําบัดที่ยากมาก เชน ในรายที่ผูปวยมีโรคแทรกซอน หรือโรคเฉพาะทาง ซึ่งตอง
ใชเทคนิคพิเศษทางกายภาพบําบัดรักษา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะหงานทางดาน
กายภาพบําบัด เผยแพรผลงานทางดานกายภาพบําบัด ฝกอบรมและใหคาํ ปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้ างกายภาพบําบัด
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักกายภาพบําบัด 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่ ในงานที่มีแนวปฏิบตั ินอยมาก และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานกายภาพบําบัดโดยงานที่ปฏิบตั ิตอ งใชความรูความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกายภาพบําบัด
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน บําบัดรักษาผูปวยดวยโรคเกี่ยวกับกลามเนื้อ โรคทาง
กระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาท และความพิการตาง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ รวมทั้งผูปวยใน
กรณีตา ง ๆ ดังกลาวที่มีโรคแทรกซอน หรือโรคเฉพาะทาง โดยใหการบําบัดรักษาทั้งวิธธี รรมดาและเทคนิค
พิเศษ ตลอดจนการใหคําแนะนําแกญาติหรือผูที่เกี่ยวของกับผูปวยเพื่อฟนฟูสมรรถภาพของสวนของรางกายที่
เสื่อมสภาพหรือพิการใหกลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหนาที่ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือ
วิจัยงานทางดานกายภาพบําบัด เปนตน เผยแพรผลงานทางดานกายภาพบําบัด ทําความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา
ที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือ
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัดหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือ
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด หรืองานที่อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักกายภาพบําบัด 5 แลว จะตองความสามารถในการ
ริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักกายภาพบําบัด 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานกายภาพบําบัดที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานกายภาพบําบัด โดยงานที่ปฏิบตั ิตอ งใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่ นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทเี่ กิดขึ้นใหม ๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกายภาพบําบัดสูง
มาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่ เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงาน
กายภาพบําบัด ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานกายภาพบําบัด ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหั ว หนาหนว ยงาน นอกจากอาจปฏิบัติ งานดั งกล า วข างต นบางแลว ยั งทําหน าที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักภายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือนักกายภาพบําบัด 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
กายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักภายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือนักกายภาพบําบัด 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
และ 3. ไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักภายภาพบําบัด 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ชื่อตําแหนง

นักกายภาพบําบัด 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
กายภาพบําบัดที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานกายภาพบําบัด โดยงานที่ปฏิบตั ิตอ งใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานทีร่ ับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกายภาพบําบัด
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานกายภาพบําบัดใหมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
สังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอ เสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานกายภาพบําบัด
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงานกายภาพบําบัดใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขา
รวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบั แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือ
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ปโดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือ
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักกายภาพบําบัด 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงู มากเปนพิเศษ
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นักกายภาพบําบัด 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานกายภาพบําบัดที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานกายภาพบําบัด โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานกายภาพบําบัด
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานกายภาพบําบัด
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานกายภาพบําบัด ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานกายภาพบําบัด ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานกายภาพบําบัด ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานกายภาพบําบัดและแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานกายภาพบําบัดและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน
เปนที่ป รึกษาในโครงการวิจัยทางดานกายภาพบํ าบัด เป นตน ให การบริการและเผยแพรความรู ทางด าน
กายภาพบําบัด ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด
ทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือ
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนง ในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัดหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือ
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักกายภาพบําบัด 8 แลว
1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานกายภาพบําบัดแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานกายภาพบําบัดแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักกายภาพบําบัด 10

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานกายภาพบําบัดโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานกายภาพบําบัดโดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หน า ที่ หลั กหรื องานที่ ตอ งการความ เชี่ ย วชาญเฉพาะด า นของหนว ยงาน ต อ งพัฒ นาทบทวนและกํา หนด
แนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากรสําหรับ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
กายภาพบําบัดโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ
ในงานกายภาพบําบัด กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตั ิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิค
วิธีการใหมทเี่ ปนประโยชนตองานกายภาพบําบัดเปนอยางมาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวาง
หลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานกายภาพบําบัด
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านกายภาพบําบัด ศึกษา
วิเคราะหหรือวิจัย และวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความ
ยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการในดานกายภาพบําบัดและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานกายภาพบําบัด เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับ
งานกายภาพบําบัดที่เหมาะสม ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการกายภาพบําบัดในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของ
กลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด
ทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด4 หรือ
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือกายภาพบําบัด 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานกายภาพบําบัดหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับกายภาพบําบัด 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและ
มี ป ระสบการณ สู ง มากทางด า นกายภาพบํ า บั ด โดยมี ผ ลงานที่ แ สดงความเป น ผู เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานกายภาพบําบัด โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจน
มี ค วามสามารถในการประเมิ น และวิ เ คราะห ส ถานการณ เ พื่ อ ให คํ า ปรึ ก ษาและข อ เสนอแนะในด า น
กายภาพบําบัดแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

