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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิชาการโภชนาการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการศึกษา
และวิเคราะห วิจัยภาวะดานอาหารและสุขภาพของประชาชน ปญหาโภชนาการดานตาง ๆ เพื่อปรับปรุงแกไข
ภาวะโภชนาการของประชาชน วิจัยรายละเอียดของโรคขาดสารอาหาร วางแผนปองกันและบําบัดโรคขาด
สารอาหาร ทดลองตําหรับอาหารใหมตามหลักวิชาโภชนาการ สงเสริมการผลิตอาหารที่จําเปนแกการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ ทดลองและจัดทําสูตรอาหารราคาถูก ซึ่งมีคุณคาดานโภชนาการ กําหนดรายการอาหาร
ควบคุมการประกอบอาหารเฉพาะโรค เผยแพรและฝกอบรมดานโภชนาการแกประชาชนและเจาหนาที่ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานโภชนาการที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานยากพอสมควรเกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ศึกษา วิเคราะหดานอาหารและสุขภาพของประชาชน ชวยวางแผนดานโภชนาการเพื่อเปนแนวทางปฏิบตั ิ
สําหรับเจาหนาที่ตาง ๆ คนควาทดลองตําหรับอาหารใหมตามหลักวิชาโภชนาการ สงเสริมการผลิตอาหารที่
จําเปนแกการปรับปรุงภาวะโภชนาการ เผยแพรความรูดานโภชนาการแกประชาชนทั่วไป ควบคุมดูแล การ
บริการอาหารแกผูบริโภคจํานวนมาก ควบคุมตรวจสอบการกําหนดรายการอาหาร การประกอบอาหารเฉพาะ
โรค และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานโภชนาการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
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
ปฏิบัติงานโภชนาการที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา
วิเคราะห วิจัยปญหาโภชนาการ วางแผนการปฏิบัติและวิธีการตาง ๆ ในการสํารวจสถานภาพทางโภชนาการ
ของประชาชน เผยแพรวิธกี ารถนอมอาหารใหมตามหลักวิชาการโภชนาการ ตรวจวิเคราะหธาตุอาหารจาก
เลือดและปสสาวะ ตลอดจนการสํารวจอาการแสดงตาง ๆ ของทุโภชนาการทุกชนิด ทดลองและจัดทําอาหาร
เฉพาะโรค ควบคุมตรวจสอบการกําหนดรายการอาหาร เขียนบทความและผลิตอุปกรณเพื่อเผยแพร ความรู
ใหโภชนาศึกษาแกประชาชน และฝกอบรมทางโภชนาการแกเจาหนาที่ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ปรับปรุงแกไข ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโภชนาการ 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานโภชนาการที่คอนขางยากมากโดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวทางปฏิบตั ิ หรือคําสั่งใน
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัยปญหาโภชนาการดานตางๆ เพื่อปรับปรุง แกไขภาวะโภชนาการของประชาชน
วิจัยดานอาหารและสุขภาพของประชาชน วางแผน ควบคุม แนะนํา เผยแพรความรูดานโภชนศึกษาแก
ประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข วางแผนปองกันและบําบัดโรคขาดสารอาหาร คนควาทดลองตําหรับอาหาร
ใหมตามหลักวิชาการโภชนาการ สูตรอาหารราคาถูกซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการ ควบคุมสงเสริมการผลิตอาหาร
ที่มีโปรตีนสูงจากวัตถุดิบในประเทศ ควบคุมการรักษาโรคดวยอาหารและจัดอาหารใหเหมาะสมกับสภาพ
รางกาย วางแผนการปฏิบัตแิ ละวิธีการตาง ๆ ในการสํารวจสถานภาพทางโภชนาการของประชาชน เผยแพร
วิธีการถนอมอาหารใหมตามหลักวิชาการโภชนาการ ตรวจวิเคราะหธาตุอาหารจากเลือดและปสสาวะ ตลอดจน
การสํารวจอาการแสดงตาง ๆ ของทุโภชนาการทุกชนิด ทดลองและจัดทําอาหารเฉพาะโรค ควบคุมตรวจสอบ
การกําหนดรายการอาหาร เขียนบทความและผลิตอุปกรณเพื่อเผยแพรความรู ทางโภชนาการแกประชาชน
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานดานโภชนาการ เผยแพรผลงานทางดานโภชนาการ
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตามปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ
งานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโภชนาการ 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานโภชนาการที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานโภชนาการโดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานโภชนาการ
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุม แนะนําการศึกษา วิเคราะห ปญหาโภชนาการ
การแปรรูปอาหาร การทดลองตําหรับอาหาร วางแผนปองกันและบําบัดโรคขาดสารอาหาร แนะนําการ
ปฏิบัติงานในโครงการดานโภชนาการตาง ๆ กําหนดวิธีการนิเทศงาน แกหนวยงานที่เกี่ยวของ ควบคุมและ
สงเสริมการผลิตอาหารที่มีโปรตีนสูงจากวัตถุดิบในประเทศ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการโภชนาการ
ควบคุมการรักษาโรคดวยอาหาร และการจัดอาหารใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย วางแผนและควบคุมการ
เผยแพรความรูดานโภชนาการแกประชาชนทั่วไป เปนตน ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงาน
ทางดานโภชนาการ เผยแพรผลงานทางดานโภชนาการ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มา
ฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตั ิหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโภชนาการ 5 แลวจะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผน หรือมีความชํานาญในหนาที่และมีประสบการณ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานโภชนาการที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานโภชนาการ โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรูความสามารถ และ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทเี่ กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานโภชนาการสูงมาก
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงาน
โภชนาการ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานโภชนาการ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานโภชนาการ ศึกษา
คนควา หาวิธกี ารในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานโภชนาการ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงาน
ในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบั ผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

53-7

ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโภชนาการ 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานโภชนาการ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานโภชนาการ โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รบั ผิดชอบใหสาํ เร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานโภชนาการ
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานโภชนาการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
หรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานโภชนาการ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงานโภชนาการใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ให
คําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานโภชนาการ ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานโภชนาการ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขา
รวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโภชนาการ 7 แลวจะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานงานโภชนาการ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขนั้ ตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิ านเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานโภชนาการ โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตั ิ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานงานโภชนาการ
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานโภชนาการ
ปฏิบัติงานวิจยั ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานโภชนาการ ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจยั เพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตั ิทางดานงานโภชนาการ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานโภชนาการ ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานงานโภชนาการ และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานงานโภชนาการ และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน
เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานโภชนาการ เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานโภชนาการ
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เปนตน เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนขอมหาวิทยาลัย/
สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานโภชนาการ ทั้งในและตางประเทศ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีก่ ําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโภชนาการ 8 แลว
1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานโภชนาการแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานโภชนาการแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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ชื่อตําแหนง

นักวิชาการโภชนาการ 10

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานโภชนาการ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานโภชนาการ โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่
หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
โภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานโภชนาการ กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการ
ใหมที่เปนประโยชนตองานโภชนาการเปนอยางมาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิ างดานโภชนาการ ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานโภชนาการ ศึกษา วิเคราะหวิจัย และ
วินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในงาน
โภชนาการ และในดานที่เกีย่ วของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานโภชนาการ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานโภชนาการ
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานโภชนาการ ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงั กัด เปนผูแทน
ของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงาน
โภชนาการทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2.มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโภชนาการ 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษและมีประสบการณสงู มากทางดานโภชนาการ โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน
โภชนาการ แกหนวยงานทีส่ ังกัดและสวนราชการที่เกีย่ วของ
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