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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

วิชาการอาชีวบําบัด

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานอาชีวบําบัด และฟนฟู สมรรถภาพผูปวยโรคจิต โรค
ประสาท ยาเสพติด บุคคลปญญาออน และผูปว ยที่มีบคุ ลิกภาพแปรปรวนหรือพิการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการนิเทศงาน และฝกอบรมวิชาการอาชีวบําบัด เพื่อพัฒนาขาราชการผูปฏิบัติงานดานอาชีวบําบัดใน
หนวยงานจิตเวช และหนวยงานอื่น และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอาชีวบําบัดที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีย่ ากพอสมควรเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด โดยปฏิบตั ิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน ชวยนิเทศงานอาชีวบําบัด เพื่อพัฒนาขาราชการผูป ฏิบัติงานดานอาชีวบําบัดในหนวยงานจิตเวช และ
หนวยงานอื่นเปนตน ชวยกําหนดหลักสูตร และเตรียมอุปกรณ คูมือ และเอกสารที่เกี่ยวของกับ การฝกอบรม
อาชีวบําบัด ชวยจัดทําเอกสารดานอาชีวบําบัดเผยแพรแกประชาชนทั่วไปและหนวยงานที่เกี่ยวของใหเขาใจถึง
คุณประโยชนของงานอาชีวบําบัดตอผูปว ยจิตเวช และผูปวยที่มบี ุคลิกภาพแปรปรวนหรือพิการ และเพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงงาน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานอาชีวบําบัดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
3. มีความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอาชีวบําบัดที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภ ายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด โดยปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
นิเทศงานอาชีวบําบัดและฝกอบรมวิชาการอาชีวบําบัด เพื่อพัฒนาขาราชการผูปฏิบัติงานดานวิชาการอาชีว
บําบัดในหนวยงานจิตเวชและหนวยงานอื่น วางแผนกําหนดหลักสูตร การฝกอบรมวิชาอาชีว บําบัด จัดทํา
เอกสารวิชาการทางดานวิชาการอาชีวบําบัดเผยแพรแกประชาชนทัว่ ไป และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเขาใจ
ถึงคุณประโยชนของงานวิชาการอาชีวบําบัดตอผูปวยจิตเวชและผูป ว ยที่มีบคุ ลิกภาพแปรปรวนหรือพิการ และ
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอาชีวบําบัดที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตั ิหรือคําสั่งในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน นิเทศงานอาชีวบําบัดและฝกอบรมวิชาอาชีวบําบัดเพื่อพัฒนาขาราชการผูปฏิบัติงานดานวิชาการอา
ชีวบําบัดในหนวยงานจิตเวชและหนวยงานอื่น วางแผนกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมวิชาการอาชีวบําบัด
จัดทําเอกสารวิชาการทางดานวิชาการอาชีวบําบัดเผยแพรแกประชาชนทั่วไป และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อให
เขาใจถึงคุณประโยชนของงานวิชาการอาชีวบําบัดตอผูป วยจิตเวช และผูปว ยที่มีบคุ ลิกภาพ แปรปรวน และ
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนแผนกจิตเวชของโรงพยาบาล
เปนตน ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานอาชีวบําบัด เผยแพรผลงานดานอาชีวบําบัด
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่ วกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอาชีวบําบัดที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานอาชีวบําบัด โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ และ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานอาชีวบําบัด โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน นิเทศงานอาชีวบําบัด และฝกอบรมวิชาอาชีวบําบัด เพื่อ
พัฒนาขาราชการผูปฏิบัติงานดานอาชีวบําบัดในหนวยงานจิตเวชและหนวยงานอื่น วางแผนกําหนดหลักสูตร
การฝกอบรมวิชาอาชีวบําบัดจัดทําเอกสารวิชาการทางดานอาชีวบําบัด เผยแพรแกประชาชนทั่วไป และ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเขาใจถึงคุณประโยชนของงานอาชีวบําบัดตอผูปวยจิตเวชและผูปวยที่มีบุคลิกภาพ
แปรปรวน และเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนแผนกจิตเวช
ของโรงพยาบาล ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานอาชีวบําบัด เปนตน
เผยแพรผลงานทางดานอาชีวบําบัดทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงาน
อาชีวบําบัด จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักอาชีวบําบัด 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญในหนาที่และมีประสบการณ
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นักวิชาการอาชีวบําบัด 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานอาชีวบําบัดทีม่ ีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานอาชีวบําบัด โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรูความสามารถ
ความชํานาญงานและประการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทเี่ กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานอาชีวบําบัด
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานอาชีวบําบัด ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานอาชีวบําบัด ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด ศึกษา
คนควา หาวิธกี ารในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงาน
ในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการอาชีวบําบัด 6 แลว จะตองมีความสามารถใน
การบริหารและจัดระบบงาน หรือ มีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
อาชีวบําบัดทีม่ ีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานอาชีวบําบัดโดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รบั ผิดชอบใหสาํ เร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานอาชีวบําบัดสูง
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานอาชีวบําบัดใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอ เสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานอาชีวบําบัด
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงานอาชีวบําบัดใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ให
คําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในความรับผิดชอบ การใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการอาชีวบําบัด 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานอาชีวบําบัดที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานอาชีวบําบัด โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตั ิ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานอาชีวบําบัด.
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานอาชีวบําบัด
ปฏิบัติงานวิจยั ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานอาชีวบําบัด ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจยั เพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตั ิทางดานอาชีวบําบัด ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุง ยากมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมากทางดานอาชีวบําบัด และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
อาชีวบําบัด และในดานที่เกีย่ วของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานอาชีวบําบัด เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานอาชีวบําบัด
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง
เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
หรือรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด ทั้งในและตางประเทศ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตั ริ าชการเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการอาชีวบําบัด 8 แลว
1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานอาชีวบําบัดแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานอาชีวบําบัดแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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