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การกําหนดรายละเอียดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ. จัดทําขึ้นตามมาตราวรรค 48 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 ได้ กํ า หนดเรื่ อ งความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
บริ ห ารงานบุ ค คล ซึ่ ง สํ า นั ก งาน ก.พ. ได้ มี ห นั ง สื อ ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวั น ที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และที่ นร ๑๐๐๘/
ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการกําหนดรายละเอียด
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไป
วิชาการ อํานวยการ และบริหาร ของส่วนราชการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓1 มีนาคม
๒๕๕๔ และให้เสนอ อ.ก.พ. กรม เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แล้วรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุข และ ก.พ. ทราบ ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํารายละเอียดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ อํานวยการ และบริหาร โดยได้เชิญตัวแทนสายงาน
ต่าง ๆ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม จํานวน ๖0 สายงาน
เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
สรุปผลการประชุมดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ซึ่ง อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ให้ความเห็นชอบ และรายงานผลการดําเนินการ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุข และ ก.พ. เพื่อทราบ แล้ว
สําหรับแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวขณะนี้ ก.พ. กําลังอยู่ในระหว่าง
พิจารณาดําเนินการ หากดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตาแหน่งประเภทบริหาร อานวยการ วิชาการ และทั่วไป
ลาดับ
ที่

ความรู้ความสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๑

นักบริหาร

๒

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

๓

ผู้อานวยการ/ผู้อานวยการ
เฉพาะด้าน

ความรู้ความสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบัติงาน
- ความรู้ด้านระบบบริหาร
จัดการองค์กร

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับปฏิบัติงานใน
ตาแหน่ง
ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก

สมรรถนะสาหรับผู้บริหาร

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. สภาวะผู้นา
๒. วิสัยทัศน์
๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
๔. ศักยภาพเพือ่ นาการปรับเปลี่ยน
๕. การควบคุมตนเอง
๖. การสอนงานและ
การมอบหมายงาน

- ความรู้ด้านนโยบาย
และการวางแผน
- ความรู้ด้านระบบประกันสุขภาพ
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจ
ราชการและการประเมินผล

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการตรวจราชการ

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. สภาวะผู้นา
๒. วิสัยทัศน์
๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
๔. ศักยภาพเพือ่ นาการปรับเปลี่ยน
๕. การควบคุมตนเอง
๖. การสอนงานและ
การมอบหมายงาน

- ความรู้ด้านระบบบริหาร
จัดการองค์กร

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. สภาวะผู้นา
๒. วิสัยทัศน์
๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
๔. การคิดวิเคราะห์
๕. การสั่งการตามอานาจหน้าที่
๖. ความเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ

๑

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตาแหน่งประเภทบริหาร อานวยการ วิชาการ และทั่วไป
ลาดับ
ที่
๔

๕

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน
นักจัดการงานทัว่ ไป

นักทรัพยากรบุคคล

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
หลักการบริหารงานทัว่ ไป และการ
บริหารจัดการองค์กร

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกีย่ วกับหลักการบริหารงาน ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- ระเบียบสานักนายกว่าด้วยพนักงาน

๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ทัว่ ไป และการบริหารจัดการองค์กร
๓. ทักษะการคานวณ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ๔. ทักษะการจัดการข้อมูล
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
- ระเบียบเกีย่ วกับการเงิน และงบประมาณ
- กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
- กฎ ระเบียบเกีย่ วกับการรักษาความ
ปลอดภัย
- กฎหมายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม

๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๒

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การมองภาพองค์รวม
๓. ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน

๑. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน
๒. ความเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ
๓. การสร้างสัมพันธภาพ

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
นิตกิ าร

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง
ประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
- หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ เรื่องการบริหาร
งานบุคคลลูกจ้างชัว่ คราว
- กฎหมาย ระเบียบ ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ทางด้านนิตกิ าร
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๖

นิตกิ ร

๗

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับนโยบายและ
การจัดทาแผนและติดตามประเมินผล แผน
- พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

๓

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. การสืบเสาะข้อมูล

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. การคิดวิเคราะห์
๒ การมองภาพองค์รวม
๓ ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ

ลาดับ
ที่
๘

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
- พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ

- พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔

๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ ๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๒. การมุง่ ความปลอดภัยและ
ระวังภัย
๓. การคิดวิเคราะห์

นักวิชาการพัสดุ

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านพัสดุ

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการพัสดุ

๑๐ นักวิชาการสถิติ

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
สถิติ

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการสถิติ
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี

๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การตรวจสอบความถูกต้องตาม

พ.ศ.๒๕๔๐

๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

กระบวนงาน
๓. การสืบเสาะหาข้อมูล

๙

๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๔

๑. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๒. การสัง่ การตามอานาจหน้าที่
๓. การมองภาพองค์รวม

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๑๑ นักวิเทศสัมพันธ์

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
วิเทศสัมพันธ์

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการวิเทศสัมพันธ์ ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ ๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี

ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั ๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙

๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทา
สัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลา
ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั และ
ปฏิบตั งิ านในองค์กรระหว่างประเทศ
พ.ศ.๒๕๔๘
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.๒๕๕๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และ การประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙

๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๕

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การสร้างสัมพันธภาพ
๒.การมองภาพองค์รวม
๓. ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๑๒ นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๓ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านเรื่อง
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
การบัญชีและระบบบัญชี

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการเงินการคลัง ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ภาครัฐ
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การตรวจสอบภายใน

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการตรวจสอบ ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
ภายใน

๑. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล
ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๑
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูต้ รวจสอบ
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๖
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงิน
บารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
รายได้สถานศึกษาของรัฐทีไ่ ม่เป็นนิตบิ คุ คล
พ.ศ.๒๕๔๖

๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน

๖

สมรรถนะหลัก
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๓. การมองภาพองค์รวม

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๑๔ นักประชาสัมพันธ์

๑๕ นักวิชาการเผยแพร่

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การประชาสัมพันธ์และการสือ่ สาร

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การเผยแพร่ขอ้ มูลความรู้วชิ าการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการประชาสัมพันธ์ ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐

๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
๓. ทักษะการคานวณ
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการเผยแพร่ข้อมูล ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
พ.ศ.๒๕๔๐
๓. ทักษะการคานวณ
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล งานอาชีพ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
- ประกาศสิทธิผปู้ วุ ย

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ
๒. ความมัน่ ใจในตนเอง
๓. การตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนงาน

๑. การสืบเสาะข้อมูล
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑๖ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
เทคโนโลยีดา้ นโสตทัศนูปกรณ์ และ

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับโสตทัศนศึกษา ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
- พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี

๑. ความเข้าใจผูอ้ นื่
๒. ความผูกพันทีม่ ตี อ่ ส่วนราชการ

การผลิตสือ่ วีดทิ ศั น์

๒๕๕๑
- พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

๓. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๗

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๑๗ นักกายภาพบาบัด

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
วิชาการกายภาพบาบัด

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการกายภาพ

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
บาบัด
- พ.ร.บ. วิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ.๒๕๔๗ ๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การมองภาพองค์รวม
๓. ความเข้าใจผูอ้ นื่

๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม
๑๘ นักกิจกรรมบาบัด

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมบาบัด ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์

กิจกรรมบาบัด มีความรู้
ความสามารถด้านกิจกรรมบาบัด

๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
พ.ศ. ๒๕๔๐ ในส่วนที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ ๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล งานอาชีพ
ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครอบคลุม
ด้านส่งเสริม ปูองกัน บาบัด ฟืน้ ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

- พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒
ตลอดจนกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
- พ.ร.ฎ. กาหนดให้สาขากิจกรรมบาบัด
เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตาม
พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๕
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผูป้ ระกอบ
โรคศิลปะสาขากิจกรรมบาบัด พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศสิทธิผปู้ วุ ย

๘

๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. การสร้างสัมพันธภาพ
๒. การมองภาพองค์รวม
๓. ความเข้าใจในผูอ้ นื่

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน

๑๙ นักจิตวิทยา

ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านทาง
จิตวิทยา

๒๐ นักจิตวิทยาคลินกิ

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านทาง
จิตวิทยาคลินกิ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
จิตวิทยาคลินกิ

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ
- พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับจิตวิทยา
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขา จิตวิทยาคลินกิ
พ.ศ. ๒๕๔๙
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยา
คลินกิ พ.ศ. ๒๕๔๙
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับจิตวิทยาคลินกิ

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์

๑. การคิดวิเคราะห์

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขา จิตวิทยาคลินกิ
พ.ศ. ๒๕๔๙
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง

๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี

๒. การมองภาพองค์รวม

๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๓. ความเข้าใจผูอ้ นื่

กาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยา
คลินกิ พ.ศ. ๒๕๔๙

๙

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การมองภาพองค์รวม
๓. ความเข้าใจผูอ้ นื่

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๒๑ ทันตแพทย์

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
ทันตแพทยศาสตร์
๑. ด้านการสอน
๒. ด้านทันตกรรม

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับทันตแพทย์
- พ.ร.บ. วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๓. ด้านทันตสาธารณสุข

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ

มีสมรรถนะด้านละ ๓ สมรรถนะ
ด้านการสอน

๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ

๓.ความผูกพันทีม่ ตี อ่ ส่วนราชการ
ด้านทันตกรรม
๑.การมองภาพองค์รวม

ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่

๒.ความเข้าใจผูอ้ นื่
๓.การสืบเสาะหาข้อมูล
ด้านทันตสาธารณสุข
๑.การมองภาพองค์รวม
๒.การดาเนินงานเชิงรุก
๓.ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ
๒๒ นักเทคนิคการแพทย์

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
เทคนิคการแพทย์

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์ ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
- พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ ๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี

๑. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

- พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
- พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ .๒๕๕๑

๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน

- พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๐

๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๒๓ พยาบาลวิชาชีพ

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
ด้านการพยาบาล

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ความรู้ดา้ นการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
ด้านการสอน

- พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘
ด้านการสอน

ความรู้ดา้ นการจัดการศึกษาด้าน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

- กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการพยาบาล
และการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

สมรรถนะหลัก
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่
๓. การดาเนินการเชิงรุก

๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๕๐
- พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘
๒๔ นายแพทย์

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

- พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี

๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การมองภาพองค์รวม

๓. ทักษะการคานวณ

๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน

๓. การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่

๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑๑

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๒๕ เภสัชกร

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ

ด้านการคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้าน

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเภสัชกรรม ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
- กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ

สาธารณสุข

เภสัชกรรม

๓. ทักษะการคานวณ

๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน

๓. การตรวจสอบความถูกต้อง

ด้านเภสัชกรรม

- กฎหมายว่าด้วยยา

๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

งานอาชีพ

ตามกระบวนงาน

ด้านเภสัชสาธารณสุข

๒. การสืบเสาะข้อมูล

๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๒๖ นักโภชนาการ

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับโภชนาการ

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์

๑. การตรวจสอบความถูกต้อง

ด้านโภชนบาบัดและโภชนศึกษา

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย

๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี

ตามกระบวนงาน

ด้านหลักการกาหนดอาหาร

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ๓. ทักษะการคานวณ

๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน

๒. ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน

ด้านการบริหารจัดการด้าน

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการ

งานอาชีพ

๓. การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่

โภชนศาสตร์

จัดซื้อจัดจ้าง อาหารสดและแห้งข้าวสาร

๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ

ด้านการประเมินภาวะโภชนาการ

และอาหารทางการแพทย์

ธรรมและจริยธรรม

๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๕. การทางานเป็นทีม

ด้านโภชนบาบัดทางการแพทย์
๒๗ นักรังสีการแพทย์

ด้านโภชนคลินกิ
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
ด้านรังสีการแพทย์ทนี่ ามาใช้กบั
มนุษย์ หรือการปูองกันอันตรายจาก
รังสีทมี่ ตี อ่ ผูป้ วุ ย ผูป้ ฏิบตั งิ าน และ
สิง่ แวดล้อม

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับรังสีการแพทย์
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของ
ผูป้ ระกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
พ.ศ. ๒๕๔๗
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวทิ ยา

๑๒

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม

๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การมองภาพองค์รวม
๓. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๒๘ นักวิชาการพยาบาล

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ด้านฟิสกิ ส์การแพทย์ที่
- พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒
นามาใช้กบั มนุษย์
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
- พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับวิชาการพยาบาล
การวิจยั และพัฒนาด้านการพยาบาล - พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
- พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
- พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

๕. การทางานเป็นทีม

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การมองภาพองค์รวม
๓. ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม

๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การดาเนินการเชิงรุก
๓. การสร้างสัมพันธภาพ

- กฏกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบวิชาชีพ

๒๙ นักวิชาการสาธารณสุข

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การจัดการความรู้ดา้ นสาธารณสุข

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการสาธารณสุข
- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
- พ.ร.บ.โรคพิษสุนขั บ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
- พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕
- พ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๓

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ
- พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

๕. การทางานเป็นทีม

๓๐ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การทดสอบ และการตรวจวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์
การแพทย์
- พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
- พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย พ.ศ.๒๕๓๕
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- พ.ร.บ. เครื่องสาอาง พ.ศ.๒๕๓๕
- พ.ร.บ. การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
- พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.๒๕๒๕

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความยืดหยุน่ ผ่านปรน

๓๑ นักเวชศาสตร์
การสือ่ ความหมาย

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การบาบัด แก้ไข สร้างเสริม ฟืน้ ฟู
ด้านความผิดปกติของการสือ่
ความหมาย

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับเวชศาสตร์
การสือ่ ความหมาย
- พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒
- พ.ร.ฎ.กาหนดให้สาขาการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสือ่ ความหมาย เป็นสาขา
การประกอบโรคศิลปะตาม พ.ร.บ.ประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ ๒๕๔๕
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๖ วรรค ๒
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ,๑๕, ๑๖,
๒๐, ๒๒

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. การดาเนินการเชิงรุก
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ

๑๔

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๓๒ ช่างภาพการแพทย์

๓๓ บรรณารักษ์

๓๔ นักวิชาการศึกษา

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
เวชนิทศั น์และโสตทัศนศึกษา

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับช่างภาพ
การแพทย์
- พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๗ การเปิดเผยความลับของผูป้ วุ ย
รวมทัง้ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสิทธิผปู้ วุ ยตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะหลัก

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับบรรณารักษ์ ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
บรรณารักษศาสตร์และ
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
- พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๓. ทักษะการคานวณ
สารสนเทศศาสตร์
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
- พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ทักษะการจัดการข้อมูล งานอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๔
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
- พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกีย่ วกับ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
การบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา - พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
๓. ทักษะการคานวณ
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล งานอาชีพ
- รัฐธรรมนูญ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑๕

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๒. สุนทรียภาพทางศิลปะ
๓. การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่

๑. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๒. การสืบเสาะหาข้อมูล
๓. การคิดวิเคราะห์

๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การมองภาพองค์รวม
๓. ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๓๕ วิทยาจารย์

๓๖ นักสังคมสงเคราะห์

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การสอน การฝึกอบรม

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
สังคมสงเคราะห์

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะหลัก

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ ๒๕๔๕
๓. ทักษะการคานวณ
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
- พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ ๒๕๓๓
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล งานอาชีพ
- พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ ๒๕๓๕
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
- สิทธิผปู้ วุ ยตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ
ธรรมและจริยธรรม
พ.ศ.๒๕๔๒
๕. การทางานเป็นทีม
- พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
- พ.ร.บ. ผูส้ งู อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ.๒๕๔๖ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๒
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา
และสาธารณสุข
- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

- พ.ร.บ. คุ้มครองผูถ้ กู กระทาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๖

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การสืบเสาะข้อมูล
๓.การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่

๑. การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่
๒. การสืบเสาะข้อมูล
๓. การสร้างสัมพันธภาพ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตาแหน่งประเภทบริหาร อานวยการ วิชาการ และประเภททั่วไป
ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๓๗ เจ้าพนักงานธุรการ

๓๘ เจ้าพนักงานพัสดุ

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
งานสารบรรณ

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านพัสดุ

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกีย่ วกับงานธุรการ

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกีย่ วกับงานพัสดุ

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๑๗

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การดาเนินการเชิงรุก
๒. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๓. ความผูกพันทีม่ ตี อ่ ส่วนราชการ

๑. การสืบเสาะข้อมูล
๒. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๓. การดาเนินการเชิงรุก

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๓๙ เจ้าพนักงานเวชสถิติ

๔๐ เจ้าพนักงานสถิติ

๔๑

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
ระบบงานเวชระเบียน

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
สถิติ

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับงานเวชสถิติ
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการสถิติ
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
๓. ทักษะการคานวณ
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล งานอาชีพ

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการเงินการคลัง

การเงินการคลังภาครัฐ การบัญชี

ภาครัฐ

๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
๓. ทักษะการคานวณ
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑๘

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๓. การสร้างสัมพันธภาพ

๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การสืบเสาะข้อมูล
๓. การตรวจสอบความถูกต้อง

ตามกระบวนงาน

๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การตรวจสอบความถูกต้อง

ตามกระบวนงาน
๓. การสืบเสาะข้อมูล

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๔๒ เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการเผยแพร่

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก

ประชาสัมพันธ์
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
๓. ทักษะการคานวณ
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน

พ.ศ.๒๕๔๐

๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบตั ิ
๑. ความผูกพันที่มีตอ่ ส่วนราชการ

๒. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

๓. ความเข้าใจผูอ้ นื่

งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๔๓

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การถ่ายภาพทางการแพทย์ ผลิตสือ่
วีดทิ ศั น์โสตทัศนูปกรณ์งานเขียน
ภาพการแพทย์

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา

- พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน

พ.ศ.๒๕๕๑
- พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

๑๙

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. ความผูกพันที่มีตอ่ ส่วนราชการ

๒. ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน
๓. การตรวจสอบความถูกต้อง

ตามกระบวนงาน

ลาดับ
ที่
๔๔

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

๔๕ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

๔๖ โภชนากร

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
ด้านทันตสาธารณสุข
ด้านผูช้ ว่ ยทันตแพทย์
ด้านการช่วยในการบริการ
ทันตกรรม
ด้านทันตสาธารณสุข

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
ด้านการคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้าน
สาธารณสุข
ด้านเภสัชกรรม
ด้านเภสัชสาธารณสุข

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
อาหารและโภชนาการ

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับงานทันตกรรม
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การ
บริหารส่วนท้องถิน่ อืน่ หรือสภากาชาดไทย
มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๙
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับงานเภสัชกรรม
- กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม
- กฎหมายว่าด้วยยา

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับกับงาน
โภชนาการ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- กฎหมายเกีย่ วกับอาหาร

๒๐

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
๓. ทักษะการคานวณ
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การสร้างสัมพันธภาพ
๒. การตรวจสอบความถูกต้อง

ตามกระบวนงาน
๓.การดาเนินงานเชิงรุก

๑. ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ
๒. การดาเนินงานเชิงรุก
๓. ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน

๑. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๒. ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน
๓. การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๔๗

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

๔๘

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านทาง
รังสีการแพทย์ทนี่ ามาใช้กบั มนุษย์

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับรังสีการแพทย์
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของ
ผูป้ ระกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
พ.ศ. ๒๕๔๗
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทาง
รังสีวทิ ยา พ.ศ. ๒๕๔๙
- พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
- พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับงานด้าน
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร วิทยาศาสตร์การแพทย์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
- พ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ ๒๕๔๗ ๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

- พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ และที่

แก้ไขเพิม่ เติม
- พ.ร.บ เครื่องมือแพทย์ พ.ศ .๒๕๕๑
- พ.ร.บ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๕

๒๑

งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การมองภาพองค์รวม
๓. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

๑. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน

ลาดับ
ที่
๔๙

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
เวชกรรมฟืน้ ฟู

๕๐ เจ้าพนักงานสาธารณสุข

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การจัดการความรู้ดา้ นสาธารณสุข

๕๑ เจ้าพนักงานอาชีวบาบัด

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การฟืน้ ฟูสภาพร่างกายทาง
อาชีวบาบัด

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
ทางด้านเวชกรรมฟืน้ ฟู
- พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการสาธารณสุข
- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
- พ.ร.บ.โรคพิษสุนขั บ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
- พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
- พ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับงานอาชีวบาบัด
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
- กฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๒๒

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
๓. ทักษะการคานวณ
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การดาเนินการเชิงรุก
๓. ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ

๑. การสร้างสัมพันธภาพ
๒. ความเข้าใจผูอ้ นื่
๓. ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน

๑. การดาเนินการเชิงรุก
๒. การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่
๓. การสร้างสัมพันธภาพ

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๕๒ พยาบาลเทคนิค

๕๓ นายช่างศิลป์

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การพยาบาลขัน้ มูลฐาน

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
ศิลปกรรม ทัศนศิลป์

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับการพยาบาล
- พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับงานช่างศิลป์
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

- พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๕๔ ช่างกายอุปกรณ์

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
ช่างกายอุปกรณ์

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับงานช่างกาย
อุปกรณ์
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ (๑)
- พระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขากายอุปกรณ์
เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตาม พ.ร.บ.
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒

๒๓

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. บริการทีด่ ี
๓. ทักษะการคานวณ
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ นื่
๓. การดาเนินการเชิงรุก

๑. การสร้างสัมพันธภาพ
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ

๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๓. ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบราชการ

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
๕๕ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ - ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์
- พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
- พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การมุง่ มัน่ ความปลอดภัยและ
ระวังภัย
๒. การสืบเสาะข้อมูล
๓. ความมัน่ ใจตนเอง

๕๖ ช่างทันตกรรม

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
ช่างทันตกรรม

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับงานช่างทันตกรรม ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
- พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การมองภาพองค์รวม
๓. ความเข้าใจผูอ้ นื่

๕๗ นายช่างเทคนิค

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
ช่างเทคนิค

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับงานช่างเทคนิค
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๒. ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบราชการ
๓. การสร้างสัมพันธภาพ

๒๔

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๕๘ นายช่างไฟฟ้า

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
ช่างไฟฟ้า

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับงานช่างไฟฟ้า
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
และการแก้ไขเพิม่ เติม
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม มาตรฐานการ
ติดตัง้ ทางไฟฟ้าในสถานทีเ่ ฉพาะบริเวณ
สถานพยาบาล

๕๙ นายช่างโยธา

- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
ช่างโยธา

กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับงานช่างโยธา
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- พ.ร.บ. เกีย่ วกับงานก่อสร้างขององค์กร
ท้องถิน่ กฎกระทรวง ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
งานก่อสร้าง

๒๕

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๒. ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบราชการ
๓. การสร้างสัมพันธภาพ

๑. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
๒. การสร้างสัมพันธภาพ
๓. การสัง่ การตามอานาจหน้าที่

ลาดับ
ที่

ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

๖๐ เจ้าพนักงานห้องสมุด

ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ความรู้ทใี่ ช้ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
และสือ่ สิง่ พิมพ์

ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วกับงานห้องสมุด
- พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐
- พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔
- พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๒๖

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. ทักษะการคานวณ
๔. ทักษะการจัดการข้อมูล

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. บริการทีด่ ี
๓. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ
๔. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. ศิลปะการสือ่ สารจูงใจ
๓. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน

พจนานุกรม
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นของสายงานต่าง ๆ
ในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของสายงานต่างๆ
ในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑. ตาแหน่งประเภทบริหาร, อานวยการ
- นักบริหาร ผู้อานวยการและผู้อานวยการเฉพาะ
- ผู้ตรวจราชการกระทรวง
๒. ตาแหน่งประเภทวิชาการ
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักทรัพยากรบุคคล
- นิติกร
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการสถิติ
- นักวิเทศสัมพันธ์
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักประชาสัมพันธ์
- นักวิชาการเผยแพร่
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
- นักกายภาพบาบัด
- นักกิจกรรมบาบัด
- นักจิตวิทยา
- นักจิตวิทยาคลินิก
- ทันตแพทย์
- นักเทคนิคการแพทย์
- พยาบาลวิชาชีพ
- นายแพทย์
- เภสัชกร

หน้า
๑-๒
๓-๔
๕-๖
๗-๘
๙ – ๑๒
๑๓ – ๑๔
๑๕ – ๑๗
๑๘ – ๑๙
๒๐ – ๒๑
๒๒ – ๒๔
๒๕ – ๒๖
๒๗ – ๒๘
๒๙ – ๓๑
๓๒ - ๓๔
๓๕ - ๓๖
๓๗ – ๓๙
๔๐ – ๔๒
๔๓ – ๔๖
๔๗ – ๕๑
๕๒ – ๕๖
๕๗ – ๖๐
๖๑ – ๖๕
๖๖ – ๖๗
๖๘ – ๗๒

- นักโภชนาการ
- นักรังสีการแพทย์
- นักวิชาการพยาบาล
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
- ช่างภาพการแพทย์
- บรรณารักษ์
- นักวิชาการศึกษา
- วิทยาจารย์
- นักสังคมสงเคราะห์
๓. ตาแหน่งประเภททั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานเวชสถิติ
- เจ้าพนักงานสถิติ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
- โภชนากร
- เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
- เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
- เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานอาชีวบาบัด
- พยาบาลเทคนิค
- นายช่างศิลป์
- ช่างกายอุปกรณ์

๗๓ – ๘๓
๘๔ – ๙๑
๙๒ – ๙๕
๙๖ – ๙๗
๙๘ – ๑๐๐
๑๐๑ - ๑๐๓
๑๐๔ – ๑๐๕
๑๐๖ – ๑๐๗
๑๐๘ – ๑๐๙
๑๑๐ – ๑๑๑
๑๑๒ – ๑๑๔
๑๑๕ – ๑๑๖
๑๑๗ – ๑๑๘
๑๑๙ – ๑๒๐
๑๒๑ – ๑๒๒
๑๒๓ – ๑๒๔
๑๒๕ – ๑๒๖
๑๒๗ – ๑๒๘
๑๒๙ – ๑๓๒
๑๓๓ – ๑๓๖
๑๓๗ – ๑๓๘
๑๓๙ – ๑๔๐
๑๔๑ – ๑๔๓
๑๔๔ – ๑๔๕
๑๔๖ – ๑๔๗
๑๔๘ – ๑๔๙
๑๕๐ – ๑๕๑
๑๕๒ – ๑๕๓
๑๕๔ – ๑๕๕

-

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่างทันตกรรม
นายช่างเทคนิค
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานห้องสมุด

๑๕๖ – ๑๕๗
๑๕๘ – ๑๕๙
๑๖๐ – ๑๖๑
๑๖๒ – ๑๖๓
๑๖๔ – ๑๖๕
๑๖๖ – ๑๖๗

๑

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทบริหาร และอานวยการ
ชื่อตาแหน่ง นักบริหาร ผู้อานวยการและผู้อานวยการเฉพาะ
ชื่อความรู้ : ความรู้เรื่องระบบการบริหารจัดการองค์กร
คาจากัดความ : มีความรู้ในนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล กระทรวง สาธารณสุข ตลอดจนปัญหา
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ความรู้ในหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน
การควบคุม การเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่
และ
สามารถนามาปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานได้ ความรู้ความสามารถในการวางนโยบาย วางแผน
งาน จัดระบบงาน อานวยการ วินิจฉัยสั่งการ ประสานงาน ปกครองบังคับบัญชาและให้คาแนะนาแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องระบบการบริหารจัดการองค์กร และสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้และเข้าใจในหลักการแนวคิด
ทฤษฎีของระบบการบริหารจัดการองค์กร จนสามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
สามารถถ่ายทอด หรืออธิบายให้แก่ผู้อื่นได้
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
ลักษณะงาน หลักการ แนวคิด ทฤษฏีของงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ จนสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และเกิดประโยชน์กับหน่วยงานได้
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาได้ ตลอดจน
สามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับแผนปฏิบัติการและนโยบายเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ขององค์กรได้
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ รวมทัง้ เป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางวิชาการที่
ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ

๒

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทบริหาร และอานวยการ
ชื่อตาแหน่ง นักบริหาร ผู้อานวยการและผู้อานวยการเฉพาะ
ชื่อความรู้ : กฎหมาย กฎระเบียบ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คาจากัดความ : ความรู้เรื่อง กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เช่น
ความรู้เรื่ อง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้น และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติหน้าที่ราชการงานประจา ที่
ปฏิบัติอยู่
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบคาถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงาน
หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความ เข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทบริหาร
ชื่อตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านการตรวจราชการ การประเมินผล การวางแผน การสาธารณสุข
คาจากัดความ : สามารถนาความรู้ด้านการตรวจราชการ การประเมินผล การวางแผน การสาธารณสุข
มาประยุกต์เพื่อผลักดันให้เกิดผลสาเร็จในการดาเนินการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความสามารถเรื่องการวางแผนงานด้านการตรวจราชการและการประ เมินผล และสามารถ
นามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ของงาน ดังกล่าว จนสามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดหรือให้
คาปรึกษา แนะนา แก่ผู้อื่นได้
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความเข้าใจอย่าง ถ่องแท้เกี่ยวกับ
ลักษณะงาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบและเกิดประโยชน์กับหน่วยงานได้
จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ ในระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญใน งานในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนา ได้ ตลอดจน
สามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับแผนปฏิบัติการและนโยบายเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ขององค์การได้
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในร ะดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญใน งานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
อยู่ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อน เป็นพิเศษ

๔

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทบริหาร
ชื่อตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
คาจากัดความ : ความรู้เกี่ยวกับกฎห มายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายเกี่ยวกับการปกครอ ง กฎหมายทางด้านสาธารณสุข
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการตรวจราชการ รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บัติหน้าที่ราชการงานประจา ที่
ปฏิบัติอยู่
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย หรือระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้อง จนสามารถให้คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๕

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านหลักการบริหารงานทั่วไป และการบริหารจัดการองค์กร
คาจากัดความ : ต้องมีความรู้ด้านการวางแผนงาน การบริหารจัดการองค์กร การจัดโครง สร้างภายในองค์กร
การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เทคนิคในการ
สั่งการและอานวยการ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงาน และมีการจัดทารายงานผลงานและประเมินผลงาน พร้อมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ - ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน ฯลฯ
- การวางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
- ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายใน ภายนอกหน่วยงาน และชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกั บข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่ผู้อื่น
- สามารถตอบปัญหาชี้แจง ให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถในการสอนงาน แนะนาให้
คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และสามารถเสนอข้อคิดเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาได้
๓ มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถให้คาปรึกษาแนะนา ถ่ายทอด
ความรู้ นิเทศงานให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เกี่ยวกั บเทคนิควิธีการบริหาร
จัดการต่างๆ ในหน่วยงาน
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถนาปัญหามาวิเคราะห์หาสา เหตุ
และคิดหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมตาม
สถานการณ์ แล้วนาผลการปฏิบัติมาประเมินทบทวนเพื่อนามาวางแผนในการพัฒนาต่อไป
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ปฏิบัติ
ราชการอยู่ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็น ที่ปรึกษาระดับบริหาร
หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อน เป็นพิเศษ

๖

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
คาจากัดความ : ความรู้ เรื่องกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เช่น ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสา นัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ .ศ. ๒๕๒๖ ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และงบประมาณ กฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยง านสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน ระเบียบในการบริหารงานบุคคล กฎหมายเ กี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
๒
๓

๔
๕

มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถค้นคว้ากฎหมาย กฎระเบียบ ฯลฯ
จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ตารา เว็บไซต์ ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ สามารถนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาปรับใช้
ในการแก้ไขปัญหาในทางกฎหมายตามสถานการณ์ต่าง ๆ
และสามารถตอบข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้ที่ติดต่องาน ผู้เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มาให้
คาแนะนา ปรึกษา แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในภาพรวมได้
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ชื่อความรู้: ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ โดย
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรบุคคล หรือการสรรหา หรือการบรรจุแต่งตั้ ง หรือให้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทน หรือการจัดทาทะเบียนประวัติ หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบาเหน็จความชอบ หรือสร้าง
เสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีองค์ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก้ไขปัญหาเบื้องต้น จนสามารถถ่ายทอดได้
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เข้าใจในบริบทขององค์กร วางแผน แก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก จนสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
๔ มีความรู้ความสามารถต ามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาได้
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล สามารถทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ

๘

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระเบี ยบสานักนายกว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ.๒๕๔๗ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ .ศ. ๒๕๓๗ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เรื่อง
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่ปฏิบัติอยู่
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถอธิบายกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในให้ผู้อื่นได้เมื่อมีข้อสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ ตอบข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร บุคคลกฎหมาย รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลจนสามารถให้คาแนะนาปรึกษา
วิเคราะห์
เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นิติกร
ชื่อความรู้ : ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านนิติการ
ความจากัดความ :
ความรู้และความเข้าใจที่ใช้ปฏิบัติงาน การพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย
ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทานิติ กรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน เพื่อดาเนินกา รทางคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง การสอบสวน ตรวจพิจารณา บังคับคดี
ดาเนินเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
 มีความรู้พื้นฐานทางกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่
 มีความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
- กลุ่มกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช การแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.
๒๕๔๒ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ .ศ.๒๕๕๒ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
เงินบารุง พ.ศ. ๒๕๓๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และแก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
- กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้น
- กลุ่มงานนิติการ สานักงานส าธารณสุขจังหวัด เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ .ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ พระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๒๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

๑๐
ระดับ

๒
๓
๔
๕

รายละเอียดของส่วนราชการ
พระราชบัญญัติควบคุ มผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ .ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ.๒๕๕๑ ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเงินบารุง พ.ศ. ๒๕๓๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ .ศ.๒๕๓๕ และแก้ไข
เพิ่มเติม เป็นต้น
- งานนิติการ โรงพยาบาลศูนย์ /ทั่วไป เช่น พระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ
.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศ าลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ .ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ .ศ. ๒๕๓๕
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเงินบารุง พ.ศ. ๒๕๓๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ .ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไข
เพิ่มเติม เป็นต้น
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ จนสามารถถ่ายทอดได้
มีความรู้ความสามาร ถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ อย่างถ่องแท้จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ หรือ
แก้ไขปัญหาทางกฎหมายให้แก่หน่วยงานได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถแก้ไขปัญหารวมทั้งให้คาปรึกษา
แนะนาได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และสามารถให้คาปรึกษาระดับบริหาร รวมทั้ง
ตัดสินใจแก้ปัญหาทางกฎหมาย

๑๑

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นิติกร
ชื่อความรู้ : กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านนิติการ
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านนิติการ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่
ปฏิบัติงานอยู่ เช่น พระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการ แผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ .ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญ ญัติ
สถานพยาบาล พ .ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติยา พ .ศ.๒๕๑๐ พระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ.
๒๕๒๒ พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๒๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบารุง พ.ศ. ๒๕๓๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสา นัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น การค้นคว้าจากหนังสือตอบข้อหารือของหน่วยงานต่าง ๆ
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม คาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา
คาพิพากษาศาลต่าง ๆ เป็นต้น
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
เช่น แก้คาฟูองคดีต่าง ๆ แก้คาอุทธรณ์ ตอบข้อหารือ สามารถวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมทั้งสามารถแนะนา หรือ
ให้คาปรึกษาในภาพรวมได้ เช่น ส ามารถวินิจฉัยข้อกฎหมายที่มีปัญหา หรือที่ขัดแย้งกันให้กับ
หน่วยงานในสังกัดได้

๑๒
ระดับ
๕

รายละเอียดของส่วนราชการ
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น วิเคราะห์ วิจัย
กฎหมายเชิงระบบ สามารถพัฒนากฎหมายให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านการจัดทาแผนและติดตามประเมินผล
คาจากัดความ : ความรู้ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการ
วางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สภาพปัญหาความต้องการ และนโยบาย
ในทุกระดับ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดั บ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความ สามารถ ในการ จัดทาแผนงาน /โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สภาพปัญหา
ความต้องการและนโยบาย
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถอธิบายให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่อง
ดังกล่าวได้
๓ มีความรู้ความสามาร ถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยง และนามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถให้คาปรึกษาแนะนา แก้ไขปัญหา
ที่ยุ่งยากซับซ้อนได้
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และสามารถตั ดสินใจแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนเป็นพิเศษ

๑๔

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่
ปฏิบัติอยู่
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๕

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
คาจากัดความ : ความรู้ ความเข้าใจ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (โครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์
หลักการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ) การเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Data Communication and Computer Networks) ความมั่งคงปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การบริหารจัดกา รโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับการนาคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานกับข้อมูล ข่าวสาร งานกราฟิก มัลติเมเดีย และปัญญาประดิษฐ์
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (โครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์
หลักการทางานของเครื่องคอมพิวเตอ ร์) การเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (data Communication and computernetworks) ความมั่งคงปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนาคอมพิวเตอ ร์มาใช้กับงานกับข้อมูล ข่าวสาร งาน
กราฟิก มัลติเมเดีย สามารถนาองค์ความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่
๑ และสามารถออกแบบชุดคาสั่ง กาหนด
คุณลักษณะของ Hardware จัดระบบติดตั้งเ ชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสารส นเทศ
(Information System) เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนาคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานปัญญาประดิษฐ์ ให้
คาปรึกษา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ สามารถฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ด้าน การบริหารงาน และจัด
ระบบงาน การจัดทาแผนงาน การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประเมินผลถึงวิธีการดาเนินงานด้านสารสนเทศ และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
เกี่ยวกับลักษณะงาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิชาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่๓ และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Project Management) มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิชาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาได้

๑๖
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความรู้ด้านยุทธศาสตร์และก ารวางแผน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวิชาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ และสามารถให้
คาปรึกษา วิเคราะห์วิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อบรรลุเปูาหมายของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเปูาหมายและยุทธศาสตร์
ขององค์กร

๑๗

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอ มพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. ๒๕๔๔ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจาที่ปฏิบัติอยู่
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๘

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ชื่อความรู้ : ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานพัสดุ
คาจากัดความ : ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและขั้นตอนการทางานด้านพัสดุ ได้แก่
การจัดซื้อจัดจ้าง กาหนดมาตรฐาน และคุณภาพการร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การควบคุม การจาหน่าย
การตรวจรับ การเบิก-จ่าย การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ สามารถดาเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างในวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก
สลับซับซ้อน สามารถจัดทะเบียนควบคุมรายการพัสดุของหน่วยงาน การเบิก-จ่ายพัสดุ ให้เป็นไป
ตามระเบียน (ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน)
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถใช้ความรู้มาปฏิบัติงานในเชิงลึก
สามารถตรวจสอบดูแลกากับการจัดซื้อจัดจ้าง และการทา สัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่กาหนด รวมถึงจัดแผนการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อจากัดความ
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาเสนอความเห็นและแนะนา หรือแก้ปัญหาข้อจากัดได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงสามารถติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่หน่วยงานกาหนด
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอยู่ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้ง ให้คาปรึกษาแนะนาได้
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญใ นสายอาชีพที่ปฏิบัติ
ราชการอยู่ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร
หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อน เป็นพิเศษ

๑๙

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการพัสดุ
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ตลอดจนมติ กฎ คาสั่ง
ประกาศ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุขั้นพื้นฐาน
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถตอบข้อหารือ ในการปฏิบัติงาน ใน
ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และเป็นที่ปรึกษา และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎ
ระเบียบพัสดุ
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้คาปรึกษา และวิเคราะห์
ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒๐

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการสถิติ
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านสถิติ
คาจากัดความ : ความรู้ทางด้านสถิติ สามารถปร ะยุกต์ใช้ในงานข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์
เพื่อสนับสนุน งานบริหาร งานบริการ และงานวิชาการ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ

รายละเอียดของส่วนราชการ

๑
๒

มีความรู้ด้านระเบียบวิธีทางสถิติ และสามารถรวบรวม จัดทา จัดเก็บรายงานทางสถิติได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความเข้าใจในหลักวิธีการทางสถิติ
การประมวลผล และนาเสนอข้อมูลทางสถิติได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและนาเสนอเปรียบ เทียบ ตลอดจนความต้องการในการใช้ข้อมูลสารสนเทศทาง
การแพทย์ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่
๓ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงาน
สารสนเทศทางการแพทย์ ให้คาปรึกษาและฝึกอบรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และสามารถกาหนดแผนกลยุทธ์ แนวทางการ
บริหารงานสารสนเทศได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือต้องตัดสินใจแก้ปัญหา
ที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ

๓

๔
๕

๒๑

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการสถิติ
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการสถิติ
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ รวมทั้งกฎ ระเบียบ วิธีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่ปฏิบัติอยู่
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมาย หรือ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปั ญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบคาถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้ เกี่ยวกับงานเวชระเบียนและสถิติ
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับงานเวชระเบียนแ ละสถิติ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือให้คาปรึกษาในภาพรวมของ
งานเวชระเบียนและสถิติได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานเวชระเบียนและสถิติ สามารถให้คาแนะนาปรึกษา
วิเคราะห์เหตุผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๒

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
ชื่อความรู้ : ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
คาจากัดความ : ความรู้ในการติดต่อประสานงานกับต่างปร ะเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับต่างประเทศ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ

รายละเอียดของส่วนราชการ

๑

 ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ และจดบันทึกการประชุม
 รวบรวมและจัดทาข้อมูลเบื้องต้นสาห รับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ
 ดาเนินการเกี่ยวกับการรับและการให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศ
 ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
 ตรวจสอบงานร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ
 ศึกษาวิเคราะห์ ติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศ
 ควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลการดาเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
 พิจารณาร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ
 ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์ในต่างประเทศ
 ควบคุม กากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดาเนินการตามโครงการความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
 ให้คาปรึกษา แนะนา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแก่ผู้อื่น
 ชี้แจงให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานต่างๆ
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ การเสนอความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือ
ด้านต่างประเทศ การแสวงหาและเร่งรัดการดาเนินความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรระหว่าง
ประเทศและนานาชาติ

๒

๓

๔

๒๓
ระดับ

๕

รายละเอียดของส่วนราชการ
 ให้ข้อเสนอแนะ กาหนดแนวทาง และพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลแนวทางการ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
 ให้คาปรึกษา แนะนา เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะในการกาหนดยุทธศาสตร์และ
นโยบายความร่วมมือด้านการต่างประเทศ
 วางแผน ร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบู รณาการแผนงานโครงการในระดับ
กลยุทธ์
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ปฏิบัติ
ราชการอยู่ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร
หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ

๒๔

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
ชื่อความรู้ : ความรู้เรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการจัดประชุมนานาชาติ
คาจากัดความ : ความรู้เ รื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อประชุม ศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานต่างประเทศ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการจัดประชุมนานาชาติ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทาสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ การประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวช าญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๕

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ชื่อความรู้ : ความรู้เรื่องการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ หรือการบัญชีและระบบบัญชี
คาจากัดความ :
- ความรู้เรื่องการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ : มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐ ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สามารถจัดทา ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาด และให้
ข้อเสนอแนะอย่างถูกต้อง
- ความรู้การบัญชี : มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการทางานด้านบัญชี และระบบ
บัญชี รวมทั้งสามารถบันทึกและจัดทารายงานทางบัญชีได้ สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชี ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อผิดพลาดของงบการเงินและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการทางานด้านการเงิน ด้านบัญชี
รวมทั้งสามารถคานวณ หรือลงบันทึกบัญชีพื้นฐานได้
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงิน งานบัญชี ได้ตามกรอบและแนวทางที่กาหนด รวมทั้งอ่านและตีความข้อมูลได้
ถูกต้องตามหลักกฎหมาย กฎระเบียบการเงินการคลัง หรือตามหลักกฎหมายด้านบัญชี
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถปิดบัญชี แยกประเภท จัดทารายงาน
ทางบัญชี และจัดทางบทดลองได้อย่างถูกต้องตามหลักและมาตรฐานทางบัญชี รวมทั้งสามารถให้
คาแนะนาถูกต้องตามหลักกฎหมายบัญชี หรือสามารถตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดของ
การจัดทางบการเงิน งบประมาณ และเสนอแนะข้อควรระมัดระวังในการจัดทางบกา รเงินและ
งบการเงินได้
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบการเงิน และงบประมาณได้ รวมทั้งสามารถให้คาแนะนาและ
ฝึกอบรมให้ผู้อื่นจัดทางบการเงิน และงบประมาณที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานและหลักการได้ หรือ
สามารถตรวจสอบรายงานทางบัญชี แก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี และวางแผนปูองกันปัญหาทางบัญชี
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้าๆ ได้
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในสายอาชีพที่ปฏิบัติราชการ
อยู่ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อน เป็นพิเศษ

๒๖

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ชื่อความรู้ : กฎระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงินการคลังภาครัฐ
คาจากัดความ : ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้า นการเงินการคลังภาครัฐ
ซึ่งต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการคลังภาครัฐกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการงานประจาที่ปฏิบัติอยู่
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรื อระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๗

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน
คาจากัดความ : ความรู้เรื่องกระบวนงานตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารจัดการงบปร ะมาณ การเงิน
การบัญชี การพัสดุ ของทางราชการ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมู
ล ตัวเลข
หลักฐาน และเอกสาร ต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ พัสดุ และ
ทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ รวมทั้งการให้คาแนะนา ตอบข้อซักถาม
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ แก่หน่วยรับตรวจ
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ในกรณีที่
มีการทุจริต ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. ๒๕๔๔ และการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ การให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบ
แก่ผู้อื่นและหน่วยรับตรวจ
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถกากับดูแล การตรวจสอบ และ
การประเมินผลความเกี่ยวข้องขององค์กร การดาเนินการเร่งรัด
ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน งานหรือโครงการของผู้ตรวจสอ บภายในระดับกรม ตามข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกต ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้อื่นและหน่วยรับตรวจ
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารงานการ
ตรวจสอบภายใน และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คาปรึกษาแก่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และหน่วยรับตรวจได้
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารงาน
การตรวจสอบภายใน เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา
ระดับผู้บริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ

๒๘

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
คาจากัดความ :
ความรู้เรื่องกฎหมาย เช่น มาตรฐานสากลวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ .ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิน ระเบียบกระทรวงการคลัง กฤษฎีกา พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่
ปฏิบัติอยู่
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีค วามเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๙

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
คาจากัดความ : การประชาสัมพันธ์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เทคโนโลยี จะต้องมีทักษะการเขียน การพูด การสื่อสาร และการบริการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ด้านการประชาสัมพันธ์ และแนวทางดาเนินตามกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ในขอบเขตบริการ
ของหน่วยงาน และยึดหลักคุณธรรมและคุณภาพ เวลาคามั่นสัญญา เทคโนโลยี การแก้ไขปรับปรุง ความ
รวดเร็ว การติดต่อสื่อสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของการดาเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดดังกล่าว อาจจะมี
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันหรือบางอย่างอาจจ ะประยุกต์ให้ได้ด้วยกัน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์จะต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานในเรื่องการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ

รายละเอียดของส่วนราชการ

๑

๑. ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์
๒. ระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์
ต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะการเขียน การพูด การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และแนวทาง
ดาเนินงานตามกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในขอบเขตการบริการของหน่วยงาน และ
สามารถนางานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

๒

มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถนาเสนอข้อมูล อย่างตรงไปตรงมา
นาเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในการอภิปรายหรือนาเสนอผลงาน
อาจยกเหตุผลความ
เป็นมา ข้อมูล หรือความสนใจของผู้ฟังมาประกอบการพูดหรือการนาเสนอ หรือยกตัวอย่างที่เป็น
รูปธรรม มาประกอบก ารนาเสนอ เช่น ภาพประกอบหรือการสาธิต เป็นต้น แต่ยังมิได้ปรับ
รูปแบบการนาเสนอตามความสนใจและระดับของผู้ฟัง
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
 ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามคู่มือ ข้อกาหนดของหน่วยงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เข้าใจและ
รักษาสิทธิผู้ปุวยและผู้อื่น
 มีความรู้ความสามารถ ทักษะการเขียน การพูด การสื่อสารด้านประสัมพันธ์ และแนวทาง
ดาเนินตามกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในขอบเขตบริการของหน่วยงาน

๓

๓๐
ระดับ

รายละเอียดของส่วนราชการ

๔

มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ สามารถประเมินสถานการณ์ปัญหา
กิจกรรม คิด กล้าตัดสินใจ และจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้การดาเนินการประชาสัมพันธ์ได้
ด้วยตนเอง
เป็นที่ปรึกษาและให้การดูแลผู้บังคับบัญชา และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถ
ปฏิบัติงานให้ภารกิจสาเร็จลุล่วงได้จริง มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
เตรียมการสร้างกลยุทธ์ให้สนองตอบในการร่วมมือการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ และสามารถที่จะปกปูอง
ผู้บังคับบัญชาและชื่อเสียงขององค์กร

๕

๓๑

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
คาจากัดความ : มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบของผู้ประกอบวิชาชีพประชาสัมพันธ์
และกฎระเบียบของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
คาอธิบาย
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้ เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบคาถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงาน
หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือให้คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและที่เกี่ยวข้อง สามารถให้คาป รึกษา วิเคราะห์ผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๓๒

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านการเผยแพร่ข้อมูลความรู้วิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการเผยแพร่ การจัดทาเอกสารข่าวเผยแพร่ความรู้
วิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านสื่อมวลชนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อมูลให้ประชาชนนาไปใช้
ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาพดี การปูองกันควบคุมโรค การฟื้นฟู สมรรถภาพ การลดความเสี่ยง
อันตรายต่อสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และการ
ประเมินผลการเผยแพร่ของสื่อมวลชน
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ

รายละเอียดของส่วนราชการ

๑

สามารถนาองค์ความรู้มาจัดทาเป็นเอกสารข่าว เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพได้ถูกต้อง
ส่งเผยแพร่สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม

๒

มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้วิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งสามารถจัดทา
เอกสารข่าวเผยแพร่ข้อมูลความรู้วิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่เข้าใจง่ายไปสู่ประชาชน
ผ่านทางสื่อมวลชนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้วิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับลักษณะงาน หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี ของงานในสายอาชีพนักวิชาการเผยแพร่ที่ปฏิบัติอยู่ สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดทาเอกสารข่าวเผยแพร่ข้อมูลความรู้วิชาการด้านการแพทย์และไปสู่ประชาชน ผ่านสื่อมวลชน
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภาวะปกติ เพื่อประกอบการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน การควบคุมปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และในภาวะฉุกเฉินเพื่อลดความตื่น
ตระหนก ความเสี่ยงภัยอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งสามารถประเมินผลการเผยแพร่เพื่อนามา
พัฒนาประสิทธิภาพงานได้

๓

๔

และ

มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ข้อมูล
วิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็นข่าวจาก
สื่อมวลชน กระแสสังคม กระแสเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อจัดทาเป็นเอกสารข่าว
สอดแทรกความรู้ วิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
เผยแพร่ไปสู่ประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถแก้ไขปัญหาความ

๓๓
ระดับ

๕

รายละเอียดของส่วนราชการ
เข้าใจคลาดเคลื่อน ข่าวลือ ข่าวผลกระทบด้านลบทางสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพนักวิชาการ
เผยแพร่ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง
ด้านการเผยแพร่ข้อมูลความรู้วิชาการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข ตลอดจนเทคนิคการลด
กระแสความรุนแรงผลกระทบต่อสุขภาพจากข่าวที่ปรากฏทางสื่อมวลชน
กระแสสังคม และ
กระแสเทคโนโลยี สามารถคาดการณ์ผลกระทบสุขภาพและวางยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านการเผยแพร่
ข้อมูลความรู้วิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสู่ประชาชนผ่านสื่อมวลชน
เพื่ อการดูแล
สุขภาพ ส่งเสริมวิธีการมีสุขภาพดี การปูองกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทั้งใน
สถานการณ์ปกติ และฉุกเฉิน ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล

๓๔

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
ชื่อความรู้ : กฎหมาย และระเบียบราชการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ หรือประกาศสิทธิผู้ปุวย
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจา
ที่ปฏิบัติอยู่
๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. ประกาศสิทธิผู้ปุวย
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๕

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านโสตทัศนูปกรณ์ และการผลิตสื่อวีดิทัศน์
คาจากัดความ : มีความสามารถในการใช้ ควบคุม วางแผน ซ่อมบารุง โสตทัศนูปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทักษะความชานาญ วางแผน ผลิตสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย โดยมีทั กษะและความ
ชานาญทาง ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและหลากหลาย
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ

รายละเอียดของส่วนราชการ

๑

วางแผน ควบคุม การใช้อุปกรณ์โสต และแก้ปัญหาได้ วางแผนการผลิตสื่อ
ถ่ายวีดิทัศน์ ตัดต่อ ผลิตเป็นสื่อ VCD DVD Audio CD Mp๓

๒

มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
 สามารถแก้ปัญหาเมื่อมีการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้กับอุปกรณ์เก่า
 มีความสามารถตัดต่อได้หลากหลายโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม
 นาเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดอุปกรณ์ขัดข้องตามหลักทฤษฎีและ
วิชาการ
 มีความสามารถนาสื่อหลายแบบมาประยุกต์
(Mix) เช่น ภาพวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อจัดทาสื่อให้มีความน่าสนใจ
มีความรู้ความสามารถตามที่ กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถนาอุปกรณ์โสตมาประยุกต์ใช้แบบ
หลายเครื่อง หลายประเภท วางแผนงานด้านอุปกรณ์โสต (แผนครุภัณฑ์) ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับองค์กร ควบคุม กากับงาน ผลิตสื่ออย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์

๓

๔
๕

เขียนสคริปต์

๓๖

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
คาจากัดความ : มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
๒

๓

๔

๕

มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่
๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมาย
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ. ๒๕๓๗ ได้ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มีความรู้ความเ ข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
ในทางกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือตอบคาถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมี ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถ
ให้คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๗

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
ชื่อความรู้ : วิชาการกายภาพบาบัด
คาจากัดความ :
ความรู้เกี่ยวกับโรค ขั้นตอนการตรวจประเมินการวินิจฉัย เทคนิควิธีการทาง
กายภาพบาบัด การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์กายภาพบาบัด เพื่อรักษาโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ
ความรู้ในการปูองกัน รักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้ง การส่งเสริมสุขภาพทาง
ร่างกายและจิตใจด้านวิธีทางกายภาพบาบัด
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับโรค ขั้นตอนการตรวจประเมินการวินิจฉัย
เทคนิควิธีการทางกายภาพบาบัด
การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์กายภาพบา บัด ในการตรวจ ประเมิน วินิจฉัย วางแผน รักษา
และประเมินผลการรักษา
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- ให้คาแนะนาต่อผู้ปุวยและญาติ ในการดูแลตัวเองให้เหมาะสมกับโรค
- ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป ชุมชน เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง
- ให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
- สถานการณ์ในหอผู้ปุวยวิกฤตที่ผู้ปุวยมีความซับซ้อนของโรคหรือมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต
เช่น
ไอซียู หอผู้ปุวยโรคหัวใจ ฯลฯโดยความรู้ในการปูองกันภาวะแทรกซ้อน
- ให้ความรู้กับชุมชนในบริบทที่มีความเสี่ยงที่จะเจ็บปุวย เช่น ที่บ้าน(ผู้สูงอายุอาจหกล้มข้อ
สะโพกหัก) ที่โรงเรียน(นักเรียนหลังคด) โรงงาน (โรคปวดข้อและกล้ามเนื้อ)
- สนามกีฬา (การรักษาทางกายภาพบาบัดในการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา)
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
- มีความรู้จากประสบการณ์ ความรู้จากศึกษาอบรมเฉพาะทาง
- การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน
- ให้คาปรึกษาในฐานะตัวแทนวิชาชีพ หรือเป็นคณะทางานในหน่วยงานสาธารณสุข หรือ
องค์กรอื่น
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และ
- สร้างนวัตกรรมทางกายภาพบาบัด

๓๘
ระดับ

รายละเอียดของส่วนราชการ
- คิดค้นวิธีการรักษาใหม่ที่เป็นของตนเอง
- วิจัยทางกายภาพบาบัดที่สามารถนาไปใช้เพื่อใช้ในการส่งเสริม ปูองก้นโรคในระดับสร้าง
สุขภาพต่อสังคมในวงกว้าง
- เป็นที่ปรึกษาหรือคณะทางานของผู้บริหารระดับสูงที่มีบทบาททางด้านสุขภาพ

๓๙

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการกายภาพบาบัด
คาจากัดความ : มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการกายภาพ บาบัด เช่น
พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ.๒๕๔๗
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่
ปฏิบัติอยู่
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔

๕

มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ
ให้คาปรึกษาในภาพรวมได้
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔๐

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักกิจกรรมบาบัด
ชื่อความรู้ : ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกิจกรรมบาบัด
คาจากัดความ : ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกิจกรรมบาบัด มีความรู้ ความสามารถด้านกิจกรรมบาบัด
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครอบคลุมด้านส่งเสริม ปูองกัน บาบัด ฟืน้ ฟูสมรถภาพทางการแพทย์
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ ความสามารถในการการตรวจ ประเมิน ค้นหาปัญหาทางกิจกรรมบาบัด การวางแผน
และให้การบริการทางกิจกรรมบาบัดแก่ผู้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- มีความรู้ ความสมารถ ในการวางแผนการพัฒนากระบวนการบริการทางกิจกรรมบาบัดได้
- ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมบาบัดแก่บุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ส่งเสริม ปูองกัน บาบัด ฟื้นฟู ทางการแพทย์ได้
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
- มีความรู้ ความสามารถที่ชานาญการในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล กระบวนการทางคลินิก
กระบวนการให้บริการทางกิจกรรมบาบัดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ หรือเผยแพร่ได้
- เป็นวิทยากรด้านกิจกรรมบาบัด หรือการพัฒนาระบบบริการหรือกระบวนการบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
- มีผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางกิจกรรมบาบัด หรือการพัฒนาระบบริการ / กระบวนการบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่เผยแพร่ระดับจังหวัดได้
๔
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
- มีความรู้ ความสามารถในการกาหนดกลยุทธ์ แก้ไขปัญหาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ระดับพืน้ ที่ได้
- ให้คาปรึกษา แนะนาเชิงนโยบายด้านกิจกรรมบาบัด
หรือการพัฒนาระบบบริการหรือ
กระบวนการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้กับผู้บริหารองค์กรได้
- สามารถบูรณการความรู้ด้านกิจกรรมบาบัดกับสหวิชาชีพทุกภาคส่วนได้
- มีผลงานวิชาการด้านกิจกรรมบาบัด หรือการแ ก้ไขปัญหาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
เชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับในองค์กรวิชาชีพ
๕
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และ

๔๑
ระดับ

รายละเอียดของส่วนราชการ
- มีความรู้ ความสามารถในการกาหนดกลยุทธ์ที่แก้ไขปัญหาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ระดับสูงได้
- สามารถให้คาปรึกษา แนะนาเชิงนโยบายด้านกิจกรรมบาบัด หรือการพัฒนาระบบบริการหรือ
กระบวนการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้กับผู้บริหารระดับสูงได้
- สามารถบูรณการความรู้กิจกรรมบาบัดกับหน่วยงาน หรือองค์กรทุกภาคส่วนได้
- มีผลงานวิชาการด้านกิจกร รมบาบัด หรือการแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เชิง
ประจักษ์ระดับชาติ

๔๒

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักกิจกรรมบาบัด
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบาบัด
คาจากัดความ : หมายถึงความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่นักกิจกรรมบาบัด ในการให้บริการผู้รับบริการตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง จรรยาบรรณ
ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อคงไว้ซึ่งการบริการตามมาตรฐานวิชาชีพและคานึงถึงสิทธิผู้ปุวย
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ ความรู้ในหลักกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบาบัด ตลอดจน
กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๔๙ ในส่ วนที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ
๒. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศ
๓. พระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขากิจกรรมบาบัดเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕
๔. ระเบีย บกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขากิจกรรมบาบัด พ.ศ. ๒๕๔๘
๕. ประกาศสิทธิผู้ปุวย
๒ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการของกฎหมายในระดับที่ ๑ และ มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ .ศ. ๒๕๔๑ ตลอดจนกฎกระทรวงระเบียบ และ ประกาศ พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๕ และ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตลอดจนกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศ และสามารถนาข้อกฎหมายไป
ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านกิจกรรมบาบัดได้
๓ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการของกฎหมายในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้าง
กระบวนการในการแก้ปัญหา หรือลดความเสี่ยงที่เกิดจากการให้บริการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ถูกต้อง
๔ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการของกฎหมายในระดับที่ ๓ และสามารถให้คาปรึกษาในเชิงนโยบาย
ในกรณีที่เกิดปัญหาทางกฎหมายในวงกว้างแก่ผู้บริหารหน่วยงาน
๕ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการของกฎหมายในระดับที่ ๔ และสามารถให้คาแนะนา ปรึกษาข้อ
กฎหมายในเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔๓

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักจิตวิทยา
ชื่อความรู้ : ความรู้ทางจิตวิทยา
คาจากัดความ : การบาบัดทางจิตวิทยา การประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชน
หรือ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต หรือ การวิจัยเพื่อพัฒนางานและระบบงานสุขภาพจิต
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
- มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎี
และเทคนิคการบาบัด
ทางจิตวิทยา
คาอธิบาย สามารถอธิบ ายแนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยา โดยยกตัวอย่างประกอบ และสามารถ
อธิบายเทคนิคที่เกี่ยวกับการบาบัดทางจิตวิทยาได้
- สามารถแสดงความรู้ แนวคิด ทฤษฏี ทางจิตวิทยาและแนวทางการประยุกต์ใช้
แนวคิดต่าง ๆ เพื่อการส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างถูกวิธี
คาอธิบาย มีความรู้ สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฏี ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในงานส่งเสริมและ
ปูองกันปัญหาสุขภาพจิตได้
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- สามารถใช้เทคนิคการบาบัดทางจิตวิทยาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้รับบริการ
คาอธิบาย สามารถ นาเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้เพื่อบาบัดฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพของ
ผู้รับบริการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ
- สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนตามหลักการทางจิตวิทยาได้
อย่างเหมาะสม
คาอธิบาย สามารถศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาสุขภา พจิตในชุมชนด้วยกระบวนการทาง
จิตวิทยา อันจะนาไปสู่แนวทางการปูองกันและส่งเสริมสุขภาพจิต
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
- สามารถประมวลผล เชื่อมโยงวิเคราะห์และรายงานผลการการบาบัดทางจิตวิทยา
คาอธิบาย สามารถประมวลผล เชื่อมโยง วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการบาบัดและรายงานผลการ
บาบัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานการบาบัด
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ประกอบต่าง ๆ ในชุมชน สังคม เพื่อออกแบบ

๔๔
ระดับ

๔

๕

รายละเอียดของส่วนราชการ
แนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาอธิบาย สามารถนาเอาข้อมูลปัญหาสุขภาพ จิตที่เกิดขึ้นในชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบแนว
ทางแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตให้กับชุมชนรวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในแนวทางแก้ไขด้วย
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
- สามารถนาผลการบาบัดทางจิตวิทยาไปใช้ในการวางแผนการช่วยเหลือการบาบัดทาง
จิตวิทยา
คาอธิบาย นาผลการบาบัดไปวางแผนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของผู้รับบาบัดได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้รับการบาบัด
- สามารถบูรณาการงานสุขภาพจิตตามหลักวิธีการต่าง ๆ ทางจิตวิทยาได้อย่างเหมาะสม
คาอธิบาย สามารถบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกับพหุภาคีเครือข่ายที่เกี่ ยวข้อง เช่น ชุมชน
องค์กรเอกชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นต้น
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และ
- สามารถประเมินผล วิเคราะห์ผลสรุปที่ได้จากการบาบัดทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนา
และกาหนดกระบวนการ วิธีการบาบัดทางจิตวิทยา
คาอธิบาย มีการศึกษาวิจัย เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการบาบัดและปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุง
แก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ
เกี่ยวกับเทคนิคการบาบัดได้
- สามารถประเมินและวิเคราะห์ผลการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนตามแนวท างที่
กาหนดไว้พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนางานในระดับต่างๆ
คาอธิบาย มีการประเมินผลการดาเนินงานและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
ผลกระทบจากการ
ดาเนินงานการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน รวมทั้งข้อเสนอแนะ อันจะนาไปสู่การปรับปรุง
แก้ไข เพื่อพัฒนางานหรือนาไปสู่การศึกษาวิจัยหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔๕

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักจิตวิทยา
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับจิตวิทยา
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจก ฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก พ .ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. ๒๕๔๙
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบ
โรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิกได้
๓ มีความรู้ความเข้ าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมายเรื่อง จรรยาบรรณหรือตอบคาถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้หน่วยงานหรือ
ให้คาปรึกษาในภาพรวมได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ใน ระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจ กฎหมายหรือระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนาหรือให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย และเรื่อง
จรรยาบรรณ สามารถให้คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔๖

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักจิตวิทยา
ชื่อความรู้ : เรื่องเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก
คาจากัดความ : มีความรู้ควา มเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือกฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการกาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทาง
จิตวิทยาคลินิก
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการกาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิกได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานได้
๓ มีความรู้ความความเข้ าใจตามที่ กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
ในทางกฎหมายหรือตอบคาถามข้อสงสัยในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยา
คลินิก รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การกาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก สามารถให้คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล
และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔๗

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก
ชื่อความรู้ : ความรู้ทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก
คาจากัดความ : การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐาน
วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก การบาบัดทางจิตวิทยา การประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนางานสุขภาพจิต
ชุมชน หรือ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต หรือ การวิจั ยเพื่อพัฒนางานและระบบงาน
สุขภาพจิต
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ สามารถนาองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
- มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการ ในการใช้และแปลผลการ
ตรวจทางจิตวิทยา
คาอธิบาย ใช้เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
- มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎี และเทคนิคการบาบัดทาง
จิตวิทยา
คาอธิบาย สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยา โดยยกตัวอย่างประกอบ และสามารถอธิบาย
เทคนิคที่เกี่ยวกับการบาบัดทางจิตวิทยาได้
- สามารถแสดงความรู้ แนวคิด ทฤษฏี ทางจิตวิทยาและแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิด
ต่างๆ เพื่อการส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างถูกวิธี
คาอธิบาย มีความรู้ สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฏี ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในงานส่งเสริมและ
ปูองกันปัญหาสุขภาพจิตได้
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกให้ตรงกับความต้องการ
หรือสภาพปัญหาของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม
คาอธิบาย เลือกใช้เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกได้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาของ
ผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม
- มีความสามารถในการใช้เทคนิคการบาบัดทางจิตวิทยาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้รับบริการ
คาอธิบาย สามารถนาเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้เพื่อบาบัดฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพของ

๔๘
ระดับ

๓

๔

รายละเอียดของส่วนราชการ
ผู้รับบริการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ
- สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนตามหลักการทางจิตวิทยาได้
อย่างเหมาะสม
คาอธิบาย สามารถศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนด้วยกระบวนการทาง
จิตวิทยา อันจะนาไปสู่แนวทางการปูองกันและส่งเสริมสุขภาพจิต
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
- สามารถวิเคราะห์และเลือกเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกให้สอดคล้องกับความ
ต้องการหรือสภาพปัญหาของผู้รับบริการ สามารถวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางจิตวิทยา
คลินิกได้ถูกต้อง แม่นยาสอดคล้องตามมาตรฐานทางวิชาการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
คาอธิบาย วิเคราะห์จากสภาพปัญหาทางจิตใจ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ พฤติกรรมการ
ปรับตัว ความเครียด หรือพยาธิสภาพทางสมอง และการวิเคราะห์ผลการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา
คลินิก การเขียนรายงานตามมาตรฐานของการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
- มีความสามารถในการประมวลผล เชื่อมโยงวิเคราะห์และรายงานผลการการบาบัดทาง
จิตวิทยา
คาอธิบาย สามารถประมวลผล เชื่อมโยง วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการบาบัดและรายงานผลการบาบัด
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานการบาบัด
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ ในชุมชน สังคม เพื่อออกแบบแนว
ทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาอธิบาย สามารถนาเอาข้อมูลปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบแนว
ทางแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตให้กับชุมชนรวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในแนวทางแก้ไขด้วย
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
- มีความสามารถในการประมวลผล เชื่อมโยง วิเคราะห์และรายงานผลการตรวจด้วย
เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก มีความสามารถในการนาผลวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนการ
ช่วยเหลือในการบาบัดทางจิตวิทยา
คาอธิบาย เมื่อทาการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกแล้วสามารถนาผลการต รวจโดยเครื่องมือ
ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกชนิดต่าง ๆ มาประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรายงานผลที่
ถูกต้องในกรณีผู้ปุวยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งนาความรู้ความสามารถในการประมวลผลและ
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวางแผนช่วยเหลือและบาบัดทางจิตวิทยาต่อไป
- มีความสามารถนาผลการบาบัดทางจิตวิทยาคลินิกไปใช้ในการวางแผนการช่วยเหลือ
การบาบัดทางจิตวิทยา
คาอธิบาย นาผลการบาบัดไปวางแผนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของผู้รับบาบัดได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้รับการบาบัด

๔๙
ระดับ

๕

รายละเอียดของส่วนราชการ
- สามารถบูรณาการงานสุขภาพจิตตามหลักวิธีการต่างๆ ทางจิตวิทยาได้อย่างเหมาะสม
คาอธิบาย สามารถบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกับพหุภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน องค์กร
เอกชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และ
- มีความสามารถในการติดตามประเมินผลคุณภา พของเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยา
คลินิก มีความสามารถในการปรับปรุงหรือพัฒนาเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก
คาอธิบาย มีการศึกษา วิจัยเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก หรือการวิจัยที่มีการใช้เครื่ องมือทางจิตวิทยาคลินิก รวมทั้งมี
ความสามารถหรือดัดแปลงเครื่องมือทางจิตวิทยาให้มีความเหมาะสม ทันสมัย หรือมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการสร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางจิตวิทยาคลินิก
- มีความสามารถในการประเมินผล วิเคราะห์ผลสรุปที่ได้จากการบาบัดทางจิตวิทยา
และมีความสามารถในการพัฒนา กาหนดกระบวนการ วิธีการบาบัดทางจิตวิทยา
คาอธิบาย มีการศึกษาวิจัย เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการบาบัดและปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุง
แก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ
เกี่ยวกับเทคนิคการบาบัดได้
- สามารถประเมินและวิเคราะห์ผลการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนตามแนวทางที่
กาหนดไว้พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนางานในระดับต่างๆ
คาอธิบาย มีการประเมินผลการดาเนินงานและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบจากการ
ดาเนินงานรวมทั้งข้อเสนอแนะ อันจะนาไปสู่การปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนางานหรือนาไปสู่การ
ศึกษาวิจัยหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕๐

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาคลินิก
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. ๒๕๔๙
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรค
ศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิกได้
๓ มีความรู้ความเข้ าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมายเรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพหรือตอบคาถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
หน่วยงานหรือให้คาปรึกษาในภาพรวมได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจ กฎหมายหรือระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนาหรือให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย และเรื่อง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถให้คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๕๑

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก
ชื่อความรู้ : เรื่องเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือกฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทาง
จิตวิทยาคลินิก
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการกาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิ กได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานได้
๓ มีความรู้ความความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
ในทางกฎหมายหรือตอบคาถามข้อสงสัยในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยา
คลินิก รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การกาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก สามารถให้คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล
และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕๒

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง ทันตแพทย์ (ด้านการสอน)
ชื่อความรู้ : ทันตแพทยศาสตร์
คาจากัดความ : ความรู้ในด้าน การตรวจ วินิจฉัย และให้การบาบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมปูองกัน เกี่ยวกับ
โรค หรือ ความผิดปกติในช่องปาก และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ในระดับบุคคลและชุมชน
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีวุฒิการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต และสามารถนาองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้
พฤติกรรม ตรวจวินิ จฉั ย รักษาฟื้นฟู ส่งเสริมปูองกันโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
ระดับพื้นฐาน หรือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม หรือทันตสาธารณสุข เบื้องต้น เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฏีใน
สาขาทันตแพทย์ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดได้
พฤติกรรม ให้คาแนะนา ตอบปัญห าและชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรม หรือทันตสาธารณสุข เพื่อให้
ผู้ปุวยและญาติ ผู้สนใจทั่วไป และชุมชน เพื่อให้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และ
สามารถนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับ ๒ และมีความรู้ ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
หลักหลักการ แนวคิด ทฤษฏีในสาขาทันตแพทย์ จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ช่องปากในบริบทต่างๆได้
พฤติกรรม ใช้ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์และความรู้ที่ศึกษาเพิ่มเติม นามาประยุกต์ใช้ในการบริการ
ทันตกรรม หรือ ทันตสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ และสามารถ
แก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนทางทันตกรรมและทันตสาธารณสุข รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาได้
พฤติกรรม ใช้ความรู้ทางทันตกรรม หรือ ทันตสาธารณสุข และความรู้ที่
ศึกษาเพิ่มเติม นามา
ประยุกต์ใช้ในการบริการทันตกรรม สามารถให้คาปรึกษา รับการส่งต่อผู้ปุวยเพื่อการตรวจวินิจฉัยและ
รักษา หรือ แก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุข ที่ยุ่งยากซับซ้อน

๕๓
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพทันตแพทย์ แล ะ
เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษ
พฤติกรรม ใช้ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์และประสบการณ์ความรู้ ความสามารถด้านทันตกรรม
ทันตสาธารณสุข เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับชาติ
คาอธิบาย มีการประเมินผลการดาเนินงานและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบจากการดาเนินงาน
การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน รวมทั้งข้อเสนอแนะ อันจะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนางาน
หรือนาไปสู่การศึกษาวิจัยหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕๔

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง ทันตแพทย์ (ทันตกรรม และ ทันตสาธารณสุข)
ชื่อความรู้ : ทันตแพทยศาสตร์
คาจากัดความ : ความรู้ในด้าน การตรวจ วินิจฉัย และให้การบาบัดรักษา ฟื้ นฟูสภาพ ส่งเสริมปูองกัน เกี่ยวกับ
โรค หรือความผิดปกติในช่องปาก และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ในระดับบุคคลและชุมชน
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีวุฒิการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต และสามารถนาองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบั ติหน้าที่
ราชการได้
พฤติกรรม ตรวจวินิฉัย รักษาฟื้นฟู ส่งเสริมปูองกันโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ระดับพื้นฐาน
หรือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม หรือทันตสาธารณสุข เบื้องต้น เพื่อให้ได้องค์ความรู้
ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฏีใน
สาขาทันตแพทย์ รวมทั้งสามารถถ่ายทอด ให้คาแนะนาแก่ผู้ปุวยและญาติ รวมถึงชุมชนได้
พฤติกรรม ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรม หรือทันตสาธารณสุข เพื่อให้
ผู้ปุ วยและญาติ ผู้สนใจทั่วไป และชุมชน เพื่อให้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ และ
สามารถนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับ ๒ และมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลัก
หลักการ แนวคิด ทฤษฏีในสาขาทันตแพทย์ จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพช่อง
ปากในบริบทต่างๆได้
พฤติกรรม ใช้ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์และความรู้ที่ศึกษาเพิ่มเติม นามาประยุกต์ใช้ในการบริการ
ทันตกรรม หรือ ทันตสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพทันตแพทย์ และ
สามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนทันตกรรม หรือ ทันตสาธารณสุข รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาได้
พฤติกรรม ใช้ความรู้ทางทันตกรรม หรือ ทันตสาธารณสุข และความรู้ที่ศึกษาเพิ่มเติม นามา
ประยุกต์ใช้ในการบริการทันตกรรม สามารถให้คาป รึกษา รับการส่งต่อผู้ปุวยเพื่อการตรวจวินิจฉัยและ
รักษา หรือ แก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุข ที่ยุ่งยากซับซ้อน
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพทันตแพทย์ และ
เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษ าระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษ

๕๕
ระดับ

รายละเอียดของส่วนราชการ
พฤติกรรม ใช้ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์และประสบการณ์ความรู้ ความสามารถด้านทันตกรรม
ทันตสาธารณสุข เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับชาติ

๕๖

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง ทันตแพทย์
ชื่อความรู้ : ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรร ม
พ.ศ. ๒๕๓๗
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบวิชาชีพตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
๒ มีความรู้ความความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบเมื่อมีข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่
๓ มีความรู้ความความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความความเข้าใ จตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถ
ให้คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕๗

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ชื่อความรู้ : ด้านเทคนิคการแพทย์
คาจากัดความ : ความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ
วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาง
ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้าน เคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา ธนาคารเลือด
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก อณูชีววิทยา เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ ฯลฯ เพื่อนาผลมาใช้ในการวินิจฉัย
ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรงและติดตามกา รรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การปูองกันโรค
การส่งเสริมสุขภาพ
- ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การกาหนดคุณลักษณะ และการควบคุม
การใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ายาต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์
- ความรู้เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาแนะนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์
- ความรู้ในการทาวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคการแพทย์
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน เทคนิคการแพทย์ และสามารถนาองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในก าร
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ โดย
- มีความรู้ระดับปริญญาตรีด้านเทคนิคการแพทย์ โดยสามารถรายงานผลการวิเคราะห์ หรือทางาน
ตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- มี ความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ โดยสามารถรายงานและแปลผลการวิเคราะห์ ที่ยุ่งยากได้
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยให้คาอธิบาย และชี้แจงแนว
ปฏิบัติของระบบคุณภาพได้
- ความรู้เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาแนะนา และฝึกอบรมเกี่ยวกั บวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์แก่
ผู้อื่นได้
- ความรู้ในการนางานประจาไปทาวิ จัยและพัฒนาด้านเทคนิคการแพทย์ และสามารถถ่ายทอดและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ผู้อื่นได้

๕๘
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
- มีความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ โดยสามารถรายงานและแปลผลการวิเคราะห์ ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ได้
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยสามารถประยุกต์ใช้
ข้อกาหนดในการทางานหรือตรวจประเมิน
- มีความรู้เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาแนะนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์
ให้คาปรึกษา อานวยการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานรวมถึง ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- มีความรู้ในการทาวิจัยเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาในองค์กร และสามารถเผยแพร่ผลงานระดับจังหวัดหรือ
เขต
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
- มีความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ โดยสามารถให้คาปรึกษา แนะนากับ สหสาขาวิชาชีพอื่นได้
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยสามารถบูรณาการ ปรับปรุง
แก้ไข หรือทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาแนะนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์
รวมทั้งเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพหรือ สหสาขาวิชาชีพ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
- มีความรู้ในการทาวิจัยเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาในองค์กร และสามารถเผยแพร่ผลงานระดับประเทศ
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และ
- มีความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีความ
เชี่ยวชาญ อย่างลึกซึ้งในทฤษฎีหลักวิชาการและมีประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานวิชาชีพในลักษณะ
เป็นผู้นาทางวิชาการ หรือเป็นงานที่ต้องการ การตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนของ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ได้เป็นพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงานคุณภาพห้องปฏิบัติการของเครือข่ายโดยต้องควบคุม
กากับ ประสานติดตามแผนพัฒนาคุณภาพเครือข่าย รวมทั้งใ ห้คาปรึกษา แนะนา เพื่อผลักดัน เร่งรัด
ให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
- มีความรู้เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาแนะนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ในระดับองค์กรวิชาชีพหรือผู้บริหารเครือข่าย
- มีความรู้ในการทาวิจัยเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาในองค์กรหรือเครือข่าย และสามารถเผยแพร่ผลงาน
ระดับสากล
- มีความรู้ ในวิชาชีพทาให้สามารถคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่ๆหรือวิธีการใหม่
ให้เกิดความก้าวหน้า สามารถนามาปรับใช้ให้เกิดผลในทา งปฏิบัติ และพัฒนาต่อยอดไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง และบูรณาการภารกิจในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผล

๕๙

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ชื่อความรู้ : เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
คาจากัดความ : ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆที่ต้องใช้ในการปฏิ บัติงานของนักเทคนิค
การแพทย์ เช่น พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ .ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ .ศ.
๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ .ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติหลักประกั น
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจสาระสาคัญในเรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของนักเทคนิคการแพทย์ เช่น พระราชบั ญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ .ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ .ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๕ และกฎหมาย กฎระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๒ มีความรู้ความ เข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบได้เมื่อมีข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของ
นักเทคนิคการแพทย์ เช่น พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ .ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ .ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ .ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ .ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ .ศ. ๒๕๔๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ .ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ .ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ .ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ .ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งสามารถแนะนาหรือให้คาปรึกษาในภาพรวมแก่บุคลากรในหน่วยงานได้

๖๐
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ .ศ. ๒๕๔๗ พระราชบั ญญัติสถานพยาบาล พ .ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕

๖๑

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)
ชื่อความรู้ : การพยาบาลและการผดุงครรภ์
คาจากัดความ : ความรู้ความสามารถด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล ครอบคลุม
การส่งเสริม ปูองกัน รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน โดยสามารถประเมินสภาวะสุขภาพ วินิจฉัย
ปัญหา วางแผนการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล ประเมินผลและบันทึกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
๒ มีความรู้ ความสามารถ ตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- มีความสามารถในการคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อน ปรับปรุงบริการพยาบาล และถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลได้
- สามารถปรับใช้เครื่องมือพิเศษ ให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะ
ที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
- มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาล/ผลงานวิจัย
- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ระบบ หรือรูปแบบบริการพยาบาลเฉพาะทางที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน
- มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้า อ้างอิง หรือใช้ข้อมูลจากภายนอก ภายใต้การบริการจัดการ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อกาหนดแนวทางพัฒนามาตรฐานงานทางการพยาบาล
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
- มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและให้คาปรึกษาในงานที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ที่ยุ่งยากซับซ้อน
- มีความรู้ความสามารถการแก้ไขปัญหาสุขภาพในระดับพื้นที่ได้
- มีความรู้ความสามารถบูรณาการความรู้กับสหสาขาวิชาชีพ
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และ
- มีความรู้ความสามารถในการให้คาปรึกษา แนะนาเชิงยุทธศาสตร์แก่ผู้บริหารระดับสูงได้

๖๒

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการพยาบาล
คาจากัดความ : มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ .ศ. ๒๕๒๘ เกี่ยวกับ
ความสาคัญของกฎหมายวิชาชีพ ลักษณะของกฎหมายวิชาชีพ และความหมายและขอบเขตของการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ .ศ.๒๕๒๘ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่ปฏิบัติอยู่
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพก ารพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ .ศ. ๒๕๒๘ ได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่ กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถ นาพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ .ศ. ๒๕๒๘ ไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางกฎหมาย หรือ ตอบข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ สามารถแนะนาหรือให้คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไ
ว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ .ศ. ๒๕๒๘ จนสามารถให้คาแนะนา
ปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖๓

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)
ชื่อความรู้ : การจัดการศึกษาด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับอุดมศึกษา
คาจากัดความ : มีความรู้ความสามารถเรื่องการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ
การเรียนการสอน การจัดทาแผนการสอน เทคนิค และวิธีการสอน
การวัดและประเมินผลเพื่อการวิจัย และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนทาง
การพยาบาลศาสตร์ การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ - นาความรู้ความเข้าใจทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
มาจัดการเรียนการสอน
- สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- สามารถวางแผนการสอน ให้คาปรึกษา ติดตามและประเมินผลการสอน เพื่อให้การสอนบรรลุวัตถุประสงค์
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- ให้บริการวิชาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนและ
จัดทาเอกสารคาสอน
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเพื่อพัฒนา ปรับปรุง การสอน ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
- มีความสามารถในการถ่ายทอดทางการพยาบาล เพื่อให้เกิดทักษะ จนสามารถให้บริการสุขภาพทั้ง ๔ มิติ
คือ ปูองกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกภาวะสุขภาพ
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนได้บริหาร
จัดการ ควบคุมกากับ การจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางวิชาการที่ย ากเป็นพิเศษและมีความซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการหรือ
ประสบการณ์สูง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง การสอน การอบรม ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรทางด้านสุขภาพ เกิดการเสริมสร้างทักษะ
และองค์ความรู้ที่ทันสมัย
๔ มี ความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถเป็นผู้ให้คาปรึกษา เพื่อนาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจส่วนราชการ

๖๔
ระดับ

๕

รายละเอียดของส่วนราชการ
- สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาพยาบาลที่ยุ่งยาก รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาได้ โดยมีการกาหนด
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากบริบทเชิงซับซ้อนจากปัจจัยภายนอก
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และสามารถให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย และตอบ
ปัญหาที่สาคัญ หรืออานวยการถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาล และการศึกษาพยาบาล
- สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ
วางแผนแก้ไข วางแผนปูองกัน ที่มีผลกระทบต่อระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

๖๕

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)
ชื่อความรู้ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คาจากัดความ :
หมายถึง กฎหมายที่มีผลต่อการจัดการศึกษา เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๙ พระราชบัญญัติวิชาชีพ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกั บการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่ปฏิบัติอยู่
เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ พระราชบัญญัติวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัยใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๙ พระราชบัญญัติวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ.๒๕๒๘
๓ มีความรู้ความเ ข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทางกฎหมาย
หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้คาปรึกษาใน
ภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้คาแนะนา
ปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖๖

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นายแพทย์
ชื่อความรู้ : ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณสุข
คาจากัดความ : มีความรู้ความสามารถด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุมด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค วินิจฉัยและรักษา รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ - ให้การตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยทั่วไป
- ให้คาแนะนาผู้ปุวยและญาติในด้านส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค
๒ มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- วางแผนให้คาแนะนา และเป็นหัวหน้าทีมสุขภาพได้
- เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้และผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ของทีมสุขภาพ
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับ ๒ และ
- มีการนาความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ หรือเผยแพร่ได้
- เป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
- มีผลงานวิชาการเผยแพร่ระดับจังหวัด
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับ ๓ และ
- สามารถกาหนดกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ได้
- ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารองค์กร
- สามารถบูรณาการความรู้กับสหสาขาวิชาชีพทุกภาคส่วน
- มีผลงานวิชาการเผยแพร่ระดับเขต
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับ ๔ และ
- ให้คาปรึกษา แนะนาเชิงยุทธศาสตร์แก่ผู้บริหารระดับสูง
- มีผลงานวิชาการทางการแพทย์ และสาธารณสุขเชิงประจักษ์ระดับชาติ

๖๗

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นายแพทย์
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจา
ที่ปฏิบัติอยู่
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาใน
ทางกฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖๘

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง เภสัชกร
ชื่อความรู้ : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
คาจากัดความ : วิชาการเภสัชศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับ การควบคุมคุณภาพ ประเมินและกากับดูแลความ
ปลอดภัย และความสมประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
วัตถุอันตราย สารระเหย เครื่องสาอางและเครื่องมือแพทย์ โดยดาเนินการกาหนดคุณภาพมาตรฐาน
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ และการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานที่ประ กอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
การบริการสุขภาพ รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนา การตรวจสอบติดตามและแก้ไขปัญหา การฝึกอบรม
ให้คาปรึกษา แนะนา เผยแพร่ความรู้ และข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบธุรกิจ
และประชาชนทั่วไป
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีวุฒิทางเภสัชศาสตร์บัณฑิต และสามารถปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางในการดาเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยครอบคลุมในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ
๒
มีความรู้ความสา มารถที่กาหนดไว้ใน ระดับที่ ๑ และเข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยสามารถวิเคราะห์และอธิบาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีฯ ให้
ผู้ร่วมงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เข้าใจได้
๓
มีความรู้ควา มสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถประยุกต์และวิจัย หลั กการ แนวคิด
และทฤษฎีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยระบุข้อดี ข้อเสีย ของรูปแบบ
การดาเนินงานที่เหมาะสมในปัจจุบันได้ อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพพื้นที่ ได้
๔
มีความรู้ควา มสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถกาหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในพื้นที่ โดยที่ปัญหาดังกล่าว
มีความยุ่งยากซับซ้อนในหลายมิติ ที่เกี่ยวพันกับองค์กร ผู้ประกอบการ และประชาชน ผู้บริโภค
โดยองค์อื่นๆ หรือพื้นที่ข้างเคียงสามารถนากลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้แก้ไขปัญหาของตนเองได้
๕
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข โดยสามารถให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารในการกาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย รูป แบบการ
ดาเนินงาน หรือบัญญัติกฎหมาย ในการคุ้มครองผู้บริโภคได้

๖๙

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง เภสัชกร
ชื่อความรู้ : เภสัชกรรม
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ควบคุมระบบภ ายในสถานบริการ
ตั้งแต่การคัดเลือก จัดซื้อ จัดหา ควบคุม เก็บรักษา การกระจายและการใช้ ยา และความรู้ในการผสม การผลิต
ยา การเตรียมยาและสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดาสาหรับผู้ปุวยเฉพาะราย รวมทั้งการผลิตยาสมุนไพร
ความรู้งานเภสัชกรรมในการจ่ายและส่งมอบยา การให้คาปรึกษ าแนะนา ตอบปัญหา ติดตาม และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ การสอน และให้การฝึกอบรม การติดตามปัญหาและอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
การตรวจติดตามระดับยาในเลือดของผู้ปุวย การประเมินการใช้ยา การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ปุวย
รวมทั้งการดูแลผู้ปุวยที่บ้านและในชุมชน รวมตลอดถึงการมีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีกระบวนการจัดทา วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร การสร้าง
แผนการเรียนการสอน และการวัดผลอย่างมีระบบ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ - ส่งมอบและให้คาแนะนาการใช้ยาแก่ผู้ปุวยได้
- ผสมยาตามสูตรตารับได้
- ควบคุมเก็บรักษายาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้
- สามารถสอน ให้คาปรึกษา เพื่อให้การสอนบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒ มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- ระบุปัญหาในคาสั่งใช้ยา และสื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องได้
- วางแผนการผลิตได้
- จัดการระบบยาของสถานบริการได้
- ส่งต่อปัญหาการใช้ยาที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ปุวยได้
- วิเคราะห์แนวโน้มการใช้ยา และวางแผนการจัดหาได้
- เปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาต่าง ๆ ได้
- มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ทางเภสัชกรรม ได้สอดคล้องกับภาวะของการปฏิบัติงานทางด้าน
เภสัชกรรม
๓ มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
- คิดค้นและพัฒนาสูตรตารับยา
- เสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาที่เกิดขึ้นกับผู้ปุวย หรือระบบยาได้

๗๐
ระดับ

๔

๕

รายละเอียดของส่วนราชการ
- วางแผนแก้ไขปัญหาการใช้ยาในสถานบริการได้ และพัฒนาระบบงานได้
- สามารถประยุกต์รูปแบบหรือระบบการให้บริการด้านเภสัชกรรมเพื่อปรับระบบการเรียนการสอน
ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
- ผลิตยาเตรียมแก่ผู้ปุวยเฉพาะรายได้
- ให้คาปรึกษาในการผลิตยาแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้
- ใช้ความรู้ในการใช้ยาเฉพาะทางในการให้คาปรึกษาได้
- มีความรู้ในการจัดการระบบยา และสามารถให้ปรึกษาในระดับจังหวัด
- สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนทางด้านเภสัชกรรมที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้ง
ให้คาปรึกษาแนะนาในการกาหนดระบบการจัดการการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และ
- เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบยา การพัฒนาเภสัชสารับยาในระดับประเทศ
- วางแผนการปูองกัน แก้ไขปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม การขาดแคลนยา ปัญหาคุณภาพยา
ในระบบบริการระดับประเทศได้
- สามารถนาเสนอนโยบายในการจัดการเรียนการสอนทางด้านเภสัชกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาทาง
ด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการศึกษาต่อเนื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนในระดับกระทรวง

๗๑

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง เภสัชกร
ชื่อความรู้ : เภสัชสาธารณสุข
คาจากัดความ : วิชาการเภสัชศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการประสานการพัฒนานโยบายด้านยาและเภสัชกรรม
ในระดับต่าง ๆ การวางแผน การพัฒนาสมรรถนะเภสัชบุคลากร การกาหนดและกากับมาตรฐานทางวิชาการ /
วิชาชีพ การวางกลยุทธ์ กลวิธีและรูปแบบปฏิบัติ การพัฒนาเทคนิคบริการ การนิเทศเพื่อควบคุมกากับ การ
พัฒนาและประเมินคุณภาพการบริหารและบริการ การพัฒนาพฤติกรรมการใช้ยาของประชาชน
ระบบการ
จัดหาและกระจายยา การสนับสนุนสถานบริการระดับรอง การพัฒนาระบบยาในระดับปฐมภูมิ กา รให้ความรู้
ด้านยาแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชน การประสานและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบยา
งานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค ในระดับสากล
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีวุฒิทางเภสัชศาสตร์บัณฑิต และสามารถปฏิบั ติงานตามกรอบแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริม
พัฒนาระบบยา งานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค
๒
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และเข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการดาเนินงาน
ส่งเสริม พัฒนาระบบยา งานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสามารถวิเคราะห์และ อธิบาย
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีฯ ให้เภสัชกรและทีมงานด้านสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง
๓
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถประยุกต์และวิจัย หลักการ แนวคิด
และทฤษฎีด้านการดาเนินงานส่งเสริม พัฒนาระบบยา งานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคโดย
ระบุข้อดี ข้ อเสีย ของรูปแบบการดาเนินงานที่เหมาะสมในปัจจุบันได้ อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพพื้นที่ ได้
๔
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถกาหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการ
แก้ไขปัญหาการดาเนินงานส่งเสริม พัฒนาระบบยา งานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่
โดยที่ปัญหาดังกล่าวมีความยุ่งยากซับซ้อนในหลายมิติ ที่เกี่ยวพันกับองค์กร ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนผู้บริโภค โดยองค์อื่นๆ หรือพื้นที่ข้างเคียงสามารถนากลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้แก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้
๕
มีความรู้ควา มสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญในในการดาเนินงานส่งเสริม
พัฒนาระบบยา งานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารในการ
กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย รูปแบบการดาเนินงาน หรือบัญญัติกฎหมาย ในการคุ้มครองผู้บริภคได้
โ

๗๒

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง เภสัชกร
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรม
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจก ฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม, กฎหมายว่าด้วยยา
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กฎหมายว่าด้วยยา
๒
๓
๔

๕

มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้
เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗๓

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักโภชนาการ
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านโภชนบาบัดและโภชนศึกษา
คาจากัดความ : ความรู้และความเข้าใจเรื่องอาหารและโภชนาการ อาหารกับภาวะโรคต่าง ๆ การประเมิน
ภาวะโภชนาการในผู้ปุวย การวางแผนให้โภชนบาบัดและการติดตามประเมินผลให้คาปรึกษาแนะนา หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร อาหารแลกเปลี่ยนสาหรับผู้ปุวย
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีควา มรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหารและโภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโรค หลักการ
สุขาภิบาลอาหาร
๒ มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถอธิบายขั้นตอนการประเมินภาวะ
โภชนาการ การวางแผนให้โภชนบาบัด และการติดตามประเมินผล สามารถให้โภชนศึกษา
/
คาแนะนาพื้นฐานด้านอาหารแก่ผู้ปุวย/ประชาชน
๓ มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่
๒ และสามารถวิเคราะห์ผลการประเมินภาวะ
โภชนาการและวางแผนกาหนด กาหนดอาหารให้ถูกต้องตามภาวะโรค สภาพผู้ปุวย
๔ มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
- สามารถวางแผน กาหนด และประเมินผ ลการให้โภชนบาบัดแก่ผู้ปุวยวิกฤต หรือผู้ปุวยที่มีปัญหา
ยุ่งยากซับซ้อน
- สามารถให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่ทีมสหสาขา
๕ มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้ด้าน
โภชนบาบัด เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกองค์กร

๗๔

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักโภชนาการ (นักกาหนดอาหาร)
ชื่อความรู้ : หลักการกาหนดอาหาร
คาจากัดความ :
หลักการกาหนดอาหาร หมายถึง บทบาทของ นักโภชนาการ (นักกาหนดอาหาร )
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้เบื้องต้นในการกาหนดอาหารทั้งในสภาวะปกติและสภาวะเจ็บปุวย
รายการอาหารแลกเปลี่ยน การดัดแปลงอาหาร หลักการให้คาแนะนาที่เหมาะสมในแต่ละวัยและพยาธิสภาพ
รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีอาหารที่ปลอดภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดสาหรับผู้ปุวยในโรงพยาบาล
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีองค์ความรู้เรื่องหลักการกาหนดอาหาร และสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติราชการได้ในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ในการจัดอาหาร ตามแผนงานที่กาหนดใน บทบาทของ นักโภชนาการ (นัก
กาหนดอาหาร) โดยมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้เบื้องต้นในการกาหนดอาหารทั้งใน
สภาวะปกติและสภาวะเจ็บปุวย จากรายการอาหารแลกเปลี่ยน ได้อย่างถูกต้อง และร่วมบริการให้
คาปรึกษาด้านอาหารโภชนาการ โภชนบาบัดและร่วมกาหนดอาหารเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติใน
โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของ
ผู้ปุวยเพื่อการบาบัดรักษาโรค เพื่อให้ผู้ปุวยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแผนการ
รักษาของแพทย์
๒ มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีองค์ความรู้เรื่องหลักการกาหนดอาหาร และ
สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติราชการได้ในการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ในการกาหนดอาหาร ตาม
แผนการรักษาทางการแพทย์ในบทบาทของนักโภชนาการ (นักกาหนดอาหาร ) โดยมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงความรู้ในการกาหนดอาหาร หลักการให้คาแนะนา การเผยแพร่ความรู้
ด้านอาหารที่ เหมาะสมในแต่ละวัย และพยาธิสภาพ รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีอาหารที่
ปลอดภัยทั้งระบบ และบริการให้คาปรึกษาด้านอาหารโภชนาการ โภชนบาบัดและร่วมกาหนด
อาหารเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติในโรงพยาบาล /สถานพยาบาล ตลอดจนวางแผนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคของผู้ปุวยเ พื่อการบาบัดรักษาโรค เพื่อให้ผู้ปุวยมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตนตามแผนการรักษาของแพทย์
๓ มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และเป็นผู้ให้คาปรึกษา แนะนา ปัญหาสาคัญด้าน
อาหารและโภชนาการ โภชนบาบัดและการกาหนดอาหารที่ซับซ้อน
แก่ผู้ปุวยรายบุคคลใ น
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ตลอดจนวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้ปุวยเพื่อการ

๗๕
ระดับ

๔

๕

รายละเอียดของส่วนราชการ
บาบัดรักษาโรค เพื่อให้ผู้ปุวยมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแผนการรักษาของ
แพทย์รวมถึง การพัฒนาฐานข้อมูล และวางระบบข้อมูลด้านอาหาร โภชนาการ โภชนบาบัด และ
การกาหนดอาหาร การวิจัย
เพื่อนามาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และเป็นผู้กาหนด และวางแนวทาง การพัฒนา การ
ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการกาหนดอาหารแก่ผู้ปุวย เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านโภชนบาบัดที่ซับซ้อน
ได้ ตลอดจนวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้ปุวย เพื่อการบาบัดรักษาโรค รวมถึง
การเผยแพร่ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ โภชนบาบัด และการกาหนดอาหารแก่ผู้ปุวยใน
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบการจัดการด้านอาหาร โภชนาการ
โภชนบาบัด และการกาหนดอาหาร รวมถึงการเป็นวิทยากรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
พัฒนารูปแบบการวิจัยด้านอาหาร โภชนาการ โภชนบาบัด และการกาหนดอาหารในรูปแบบใหม่ๆ
ประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ และคิดค้นสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าของ
ตนเองทางเทคโนโลยีด้านอาหาร โภชนาการ โภชนบาบัด และการกาหนดอาหาร ในการแก้ปัญหาใน
หน่วยงาน
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ปฏิบัติ
ราชการอยู่ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็น ที่ปรึกษาระดับบริหาร
หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อน เป็นพิเศษ

๗๖

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักโภชนาการ
ชื่อความรู้ : การประเมินภาวะโภชนาการ
คาจากัดความ : การประเมินภาวะโภชนากา ร หมายถึง วิธีการและเทคนิคการประเมินภาวะโภชนาการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินทางโภชนาการในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน การ
ประเมินประวัติการบริโภคอาหาร การใช้ตารางคุณค่าอาหาร การประเมินความต้องการพลังงาน โปรตีนและ
สารอาหารอื่นๆ การวิเคราะห์ทางชีวเคมีเพื่อตรวจสอบและติดตามภาวะโภชนาการของมนุษย์ การแปลผลการ
ประเมินทางโภชนาการ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีองค์ความรู้เรื่อง การประเมินภาวะโภชนาการ และสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติราชการได้ใน
การปฏิบัติงานช่วย การจัด เตรียมเอกสาร แผ่นพับความรู้ ในเรื่องโรคต่างๆ การจดบันทึกข้อมูล
การให้คาแนะนาผู้ปุวยเพื่อนาไปปฏิบัติตนเองในด้านโภชนบาบัด และการรวบรวม การลงบันทึก
ข้อมูลการประเมินภาวะโภชนาการผู้ปุวย ได้อย่างถูกต้อง

๗๗

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักโภชนาการ
ชื่อความรู้ : หลักการกาหนดอาหาร
คาจากัดความ : หลักการกาหนดอาหาร หมายถึง บทบาทของ นักโภชนาการ(นักกาหนดอาหาร) จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้เบื้องต้นในการกาหนดอาหารทั้งในสภาวะปกติและสภาวะเจ็บปุ วย รายการ
อาหารแลกเปลี่ยน การดัดแปลงอาหาร หลักการให้คาแนะนาที่เหมาะสมในแต่ละวัยและพยาธิสภาพ รวมถึง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีอาหารที่ปลอดภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดสาหรับผู้ปุวยในโรงพยาบาล
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีองค์ความรู้เรื่องหลักการกาหนดอาหาร และสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติราชการได้ในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ในการจัดอาหาร ตามแผนงานที่กาหนดใน บทบาทของ นักโภชนาการ (นัก
กาหนดอาหาร) โดยมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้เบื้องต้นในการกาหนดอาหารทั้งใน
สภาวะปกติและสภาวะเจ็บปุวย จากรายการอาหารแลกเปลี่ยน ได้อย่างถูกต้อง และร่วมบริการให้
คาปรึกษาด้านอาหารโภชนาการ โภชนบาบัดและร่วมกาหนดอาหารเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติใน
โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของ
ผู้ปุวยเพื่อการบาบัดรักษาโรค เพื่อให้ผู้ปุวยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแผนการ
รักษาของแพทย์

๗๘

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักโภชนาการ
ชื่อความรู้ : โภชนบาบัดทางการแพทย์
คาจากัดความ :
โภชนบาบัดทางการแพ ทย์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและการเจ็บปุวยกับ
โภชนาการ เมตาบอลิซึมของพลังงานและสารอาหารในภาวะของโรค โภชนบาบัดสาหรับผู้ปุวยโรคต่างๆ ที่
สัมพันธ์กับโภชนาการ (โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรค ตับ โรคไต โรคมะ เร็ง และโรคเอชไอวี /เอดส์ ) โภชนาการสาหรับผู้ปุวยผ่าตัดและภาวะวิกฤติ
โภชนาการสาหรับภาวะติดเชื้อ การกาหนดอาหารและการให้อาหารทางปากและทางสายให้อาหาร การให้
อาหารทางหลอดเลือดดา การฝึกปฏิบัติการกาหนดและดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคเพื่อการปูองกันและรักษา
โรค การติดตามและประเมินผลการให้โภชนบาบัด
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีองค์ความรู้เรื่อง โภชนบาบัดทางการแพทย์ และสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติราชการได้ในการ
ปฏิบัติงานในการจัดอาหารตามที่กาหนดและมีความสัมพันธ์ระหว่างโรคที่เจ้บปุวย ได้แก่ พลังงาน
และสารอาหาร โภชนบาบัดสาหรับผู้ปุวยโรคต่างๆ ที่สัมพันธ์กับโภชนาการ ตามแผนงานที่
กาหนดให้ อย่างถูกต้อง

๗๙

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักโภชนาการ
ชื่อความรู้ : ด้านโภชนคลินิก
คาจากัดความ : ด้านโภชนคลินิก หมายถึง ปฏิบัติงานในคลินิกโรคต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอาหาร โดยเน้นการ
ประเมินภาวะโภชนาการ การกาหนดอาหาร และการวางแผนอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เทคนิคและ
กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทางาน
กับแพทย์เป็นสหสาขาวิชาชีพและใช้เทคนิค กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารร่วมกับ
กิจกรรมอื่นๆ ในการบาบัดและรักษา รวมทั้งการประเมินและติดตามผลการรักษา
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีองค์ความรู้ เรื่อง ด้านโภชนคลินิก และสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติราชการได้ในการปฏิบัติงาน
ช่วยในคลินิกโรคต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอาหาร โดยเน้นการจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้ปุวยเข้าแฟูม และ
เอกสารความรู้ด้านโภชนบาบัดสาหรับโรคต่างๆ อย่างเป็นระบบ สะดวกแก่การปฏิบัติงาน

๘๐

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักโภชนาการ
ชื่อความรู้ : โภชนาการในวัยต่างๆ
คาจากัดความ : โภชนาการในวัยต่างๆ หมายถึง ความสาคัญของโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นม
บุตร ทารก เด็กวัยต่าง ๆ ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
กายวิภาคและสรีรวิทยา การกาหนดรายการอาหาร ปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องและไม่สมดุลทาง
โภชนาการ การปูองกันภาวะทุพโภชนาการในวัยต่างๆ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีองค์ความรู้เรื่อง โภชนาการในวัยต่างๆ และสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติราชการได้ในการจัด
อาหารตราที่กาหนดให้ แก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก เด็กวัยต่างๆ ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
ความต้องการพลังงานและสารอาหาร ในภาวะเจ็บปุวยได้ถูกต้อง

๘๑

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักโภชนาการ
ชื่อความรู้ : การบริหารจัดการด้านโภชนศาสตร์ ทางการแพทย์เพื่อกาหนดอาหารสาหรับผู้ปุวยในโรงพยาบาล
คาจากัดความ :
การบริหารจัดการด้านโภชนศาสตร์ ประกอบด้วย โภช นบาบัด โภชนบริการ ที่ใช้ความรู้
เกี่ยวกับศาสตร์ด้านอาหาร เพื่อการรักษา การพัฒนาสูตรอาหารในการบาบัด การรักษา ผู้ปุวยตามแผนการรักษา
ทางการแพทย์
โภชนศาสตร์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆที่มีความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร
โภชนาการและสภาวะการ เจ็บปุวย การประเมินภาวะโภชนาการ การวางแผนและการให้ความรู้และคาปรึกษา
ด้านโภชนบาบัด ตลอดจนการติดตามประเมินผลการให้โภชนบาบัดในผู้ปุวยตามแผนการรักษาทางการแพทย์
การกาหนดอาหาร คือ การใช้ความรู้ด้านโภชนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารทางการแพทย์ ในการวางแผน การ
จัดซื้ อ/จัดหา อาหาร /วัตถุดิบที่มีความปลอดภัย ในการการเตรียม การผลิต การให้บริการ การพัฒนาและ
ดัดแปลงสูตร ตารับอาหาร รวมถึงการผลิต /การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ ที่เหมาะสมกับผู้ปุวยตาม
สภาวะการเจ็บปุวย โดยมีรายการอาหารแลกเปลี่ยนในการดัดแปลงอาหารสาหรับผู้ปุวยได้อย่างถูกต้อง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
 มีความรู้ความสามารถให้บริการโภชนบาบัดทางการแพทย์โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาหารบาบัดโรค ตามแผนการรักษาทางการแพทย์สาหรับผู้ปุวยได้
 สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานด้านบริการ การจัดการ ตามแผนงานที่กาหนด
๒ มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน อาหาร โภชนาการ และโภชนบาบัดทางการแพทย์ แก่ผู้ปุวยและ
ญาติผู้ปุวยได้ในโรคเรื้อรังที่ต้องควบคุมการบริโภคอาหาร
 ดาเนินการผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้าน อาหาร โภชนาการ และโภชนบาบัด
ทางการแพทย์ได้
 เป็นผู้ให้คาปรึกษาด้านอาหาร โภชนาการ และโภชนบาบัดทางการแพทย์ แก่บุคคลากร
ทางการแพทย์ได้
๓ มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
 วางแผน กาหนด และประเมินภาวะโภชนาการผู้ปุวยร่วมกับทีมผู้ให้การรักษา
ด้านโภชนบาบัดแก่ผู้ปุวยที่มีโรคที่แทรกซ้อน หรือซับซ้อนได้
 จัดทา ทดลอง หรือเสนอแนะการดัดแปลงอาหาร และการพัฒนาสูตรอาหารที่ให้ทางสาย
ให้อาหาร ซึ่งเป็นอาหารทางการแพทย์ ที่เหมาะสมกับผู้ปุวยโรคต่างๆ ได้

๘๒
ระดับ

๔

รายละเอียดของส่วนราชการ
 สอน/ฝึกอบรมนิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนดแผนงานการวิจัย หรือร่วมงานวิจัยกับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและนอกโรงพยาบาล
 ให้คาปรึกษาผู้ปุวยในคลินิกผู้ปุวยเบาหวาน และคลินิกอื่นๆ ร่วมกับแพทย์ โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย และกาหนดแนวทางการให้ความรู้ในการปรับพฤติกรรม
การบริโภคที่เหมาะสมกับภาวะเกิดโรคของผู้ปุวย
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และประยุกต์องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และพัฒนาโรงพยาบาล
เครือข่าย ในด้านบริหาร บริการ วิชาการ
 นาเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และหลักกา รปฏิบัติโภชบาบัดทางเลือกด้วย
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารทางการแพทย์ แก่หน่วยงาน และเครือข่ายได้
 เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ บทความทางวิชาการ โภชนาการและโภชนบาบัด ที่เป็น
อาหารทางการแพทย์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร หนังสือ ที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศได้
 วิเคราะห์ และจัดทาแผนงาน หรือกาหนดแผนงานเชิงนโยบาย หรือดาเนินงานนโยบาย
มอบหมาย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๘๓

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักโภชนาการ
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
คาจากัดความ : เป็นระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารสดและแห้ง ข้าวสาร และอาหารทางการแพทย์
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ - มีความรู้และเข้าใจในระเบียบสานักนาย กรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยวิธีทางพัสดุ เช่น การจัดซื้อโดยวิธีการตกลงราคา สอบราคา และประกวดราคา
- มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย การคุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดภัย
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความเข้าใจตามข้อกฎหมาย ระเบียบ
ว่าด้วยการพัสดุ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒ และสามารถอธิบายขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ให้แก่บุคคลอื่นได้ทราบ
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถบอกระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และสามารถแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
สด แห้ง ได้อย่างถูกต้องตามที่ระเบียบกาหนด

๘๔

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์
ชื่อความรู้ : การปูองกันอันตรายจากรังสีที่มีผลต่อผู้ปุวย ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม
คาจากัดความ : มีความรู้ ความเข้าใจถึงการปูองกันอันตรายจากรังสีที่มีผลต่อผู้ปุวย ผู้ปฏิบัติงาน และ
สิ่งแวดล้อม ในงานด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยรู้ถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการที่ต้องทาขณะปฏิบัติงาน การเลือกวิธี และใช้อุปกรณ์ปูองกัน
รังสีเฉพาะบุคคลอย่างถูกต้อง สร้างสภาวะแวดล้อมที่ทาให้มีความปลอดภัยทางรังสีในการให้บริการ ต ลอดจน
รู้หลักการการจัดการกาจัดกากรังสีและการปนเปื้อนทางรังสีที่ถูกต้อง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปูองกันอันตรายจากรังสีในระดับพื้นฐานและสามารถนาองค์ความรู้
มาใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ปฏิบัติได้
๒ มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีของการปูองกันอันตรายจากรังสีในสาขาที่ปฏิบัติ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้ร่วมงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้
๓ มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในร ะดับที่ ๒ และมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
เกี่ยวกับการปูองกันอันตรายจากรังสีในสาขาที่ปฏิบัติโดยสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้ เช่น สร้างนวัตกรรม หรือพัฒนาเทคนิค วิธีการปูองกันอันตรายจากรังสี เป็นต้น
๔ มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในร ะดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในการปูองกันอันตราย
จากรังสี และสามารถแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนรวมทั้งให้คาปรึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ได้
๕ มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการปูองกัน
อันตรายจากรังสี เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้บริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่
ยากและซับซ้อน เช่น วางแผน จัดซื้อ ออกแบบเครื่องมือ และอาคารสถานที่ตามหลักการปูองกัน
อันตรายจากรังสี เป็นต้น

๘๕

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ( ปฏิบัติงานด้านรังสีรักษา )
ชื่อความรู้ : ความรู้ทางรังสีการแพทย์ที่นามาใช้กับมนุษย์
คาจากัดความ : ความรู้ทางรังสีการแพทย์ที่นามาใช้กับมนุษย์ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา
รังสีชีววิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา การสร้ างภาพทางการแพทย์ การจัดท่าทางรังสี เครื่องมือทางรังสีวิทยา
การประกันคุณภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น จรรยาบรรณวิชาชีพ การปูองกันอันตรายจากรังสี พื้นฐานการ
วิจัย เป็นต้นโดยสามารถนาความรู้มาปฏิบัติงานในวิชาชีพรังสีการแพทย์
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ วุฒิการศึกษาระดับปริญญา หรือเทียบเท่า ทางรังสีเทคนิคตามที่ ก.พ. กาหนด สามารถนาองค์ความรู้
ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านรังสีรักษาได้ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางรังสีรักษาได้
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กา หนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ของงานทางรังสีรักษา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
ลักษณะงาน หลักการ แนวคิ ด ทฤษฎีของงานทางรังสีรักษา จนสามารถนาองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ เช่น สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนาเทคนิค วิธีการในการทางานได้
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในงานทางรังสีรักษาในงาน
ที่ปฏิบัติอยู่ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คาปรึกษาแก่แก่บุคลากรทาง
การแพทย์ได้ หรือมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในระดับองค์กรวิชาชีพ
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานทางรังสีรักษา
เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็น ที่ปรึกษาแก่ผู้บริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อน เป็นพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่
เผยแพร่ในระดับภาค

๘๖

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ( ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์)
ชื่อความรู้ : ความรู้ทางรังสีการแพทย์ที่นามาใช้กับมนุษย์
คาจากัดความ : ความรู้ทางรังสีการแพทย์ที่นามาใช้กับมนุษย์ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา
รังสี ชีววิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา การสร้างภาพทางการแพทย์ การจัดท่าทางรังสี เครื่องมือทางรังสีวิทยา
การประกันคุณภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น จรรยาบรรณวิชาชีพ การปูองกันอันตรายจากรังสี พื้นฐานการ
วิจัย เป็นต้นโดยสามารถนาความรู้มาปฏิบัติงานในวิชาชีพรังสีการแพทย์
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ วุฒิการศึกษาระดับปริญญา หรือเทียบเท่า ทางรังสีเทคนิคตามที่ ก .พ. กาหนด สามารถนา องค์
ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือ
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ของงานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้
๓ มีความรู้ความ สามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
ลักษณะงาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ปฏิบัติงานอยู่ จนสามารถนา
องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ เช่น สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาเทคนิค วิธีการในการทางานได้
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในงานทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คาปรึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์
ได้ หรือมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในระดับองค์กรวิชาชีพ
๕ มีความรู้ความสามาร ถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้บริหาร หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อน เป็นพิเศษ หรือมีผลงาน
วิชาการที่เผยแพร่ในระดับภาค

๘๗

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัย )
ชื่อความรู้ : ความรู้ทางรังสีการแพทย์ที่นามาใช้กับมนุษย์
คาจากัดความ : ความรู้ทางรังสีการแพทย์ ที่นามาใช้กับมนุษย์ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา
รังสีชีววิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา การสร้างภาพทางการแพทย์ การจัดท่าทางรังสี เครื่องมือทางรังสีวิทยา
การประกันคุณภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น จรรยาบรรณวิชาชีพ การปูองกันอันตรายจากรังสี พื้นฐานการ
วิจัย เป็นต้นโดยสามารถนาความรู้มาปฏิบัติงานในวิชาชีพรังสีการแพทย์
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา ทางรังสีเทคนิคหรือเทียบเท่าตามที่ ก.พ. กาหนด และสามารถนาองค์
ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เช่น สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางรังสีฯ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถถ่ายภาพรังสีตามคาสั่งแพทย์ หรือทันตแพทย์ ได้ เป็นต้น
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดั บที่ ๒ และมีความรู้ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
ลักษณะงาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานทางรังสีการแพทย์ จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้า
กับสถานการ ณ์ต่างๆได้ เช่น สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน หรือพัฒนา
เทคนิค วิธีการในการทางาน หรือ มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่แก่ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในงานทางรังสีการแพทย์
และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คาปรึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้ หรือมี
ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในระดับองค์กรวิชาชีพ
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่
๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานทางรังสี
การแพทย์ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความ รู้ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้บริหาร หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อน เป็นพิเศษ หรือมีผลงาน
วิชาการที่เผยแพร่ในระดับภาค

๘๘

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (สายงานฟิสิกส์การแพทย์ที่รวมอยู่ในวิชาการรังสีการแพทย์ )
ชื่อความรู้ : ความรู้ทางฟิสิกส์การแพทย์ที่นามาใช้กับมนุษย์
คาจากัดความ : ความรู้ทางฟิสิกส์การแพทย์ ประกอบด้วย ควอนตัมฟิสิกส์ แม่เหล็กไฟฟูา กายวิภาค
พื้นฐาน สรีระพื้นฐาน พื้นฐานการสร้างภาพทางรังสี การวัดปริมาณรังสี การคานวณปริมาณ พื้นฐานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ พื้นฐานการสร้างภาพทางรังสี การวิเคราะห์ข้อมูลทางรังสี พื้นฐานการปูองกันอันตรายจากรังสี
การตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือทางด้านรังสีรักษา ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้านรังสีวินิจฉัย
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามที่ ก.พ. กาหนด และสามารถนาองค์ความรู้ที่ศึกษา
มาใช้ในการ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเครื่องกาเนิดรังสี สอบปรับเทียบมาตรฐาน (Calibrate)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณรังสี วัด และคานวณปริมาณรังสีจากเครื่องกาเนิดรังสีในหน่วยงาน เพื่อ
หาการกระจายของรังสี ปริมาณรังสีที่ผู้ปุวยได้รับจากการตรวจวินิจฉัย และการให้รังสีเพื่อการรักษา
ผู้ปุวย ดาเนินการเกี่ยวกับการวัดรังสีส่วนบุคคลของบุคลากรในหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกียวข้
่ องกับ
การใช้รังสีและสารกัมมันตรังสีทั้งหมด ให้คาแนะนาผู้ปุวย บุคลากรอื่นในโรงพยาบาลตลอดจน
ประชาชนทั่วไปถึงอันตรายจากรังสีและการปูองกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น ร่วมทาการวางแผนการ
รักษาในงานรังสีรักษาตลอดจนร่วมทาการวางแผนการให้สารกัมมันตรังสีในงานเวชศาสตร์นิ วเคลียร์
ร่วมในกระบวนการทางฟิสิกส์การแพทย์ในการใช้ข้อมูลเชิงชีวฟิสิกส์เพื่อการพยากรณ์โรคจากการตรวจ
วินิจฉัยด้วยภาพรังสี หรือการตรวจเชิงวิเคราะห์ปริมาณในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ ใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพฟิสิกส์การแพทย์ในระดับชานาญการ ใน
สายฟิสิกส์การแพทย์สาขานั้นๆ และใช้ประสบการณ์ ความชานาญช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงาน
ค่อนข้างบ่อย ซึ่งอาจจาเป็นต้องริเริ่มวิธีการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติงาน ในฐานะหัวหน้า
หน่วยงานระดับต้น หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดได้
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ เป็นผู้รอบรู้และชานาญการพิเศษ มีการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในงาน ที่รับผิดชอบเป็นประจา มีการวางแผนกากับติดตาม เสนอแนะแนวทางกา ร
ปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานหรือปฏิบัติราชการในบังคับบัญชาโดยตรงต่อ
หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือสูงกว่า และมีความรู้ความเข้าใจอย่าง ถ่องแท้เกี่ยวกับลักษณะงาน
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพ ที่ปฏิบัติอยู่ จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้

๘๙
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ปฏิบัติโดย
สามารถตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่ยาก และซับซ้อนมาก ที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อ
ระบบกลยุทธ์ของส่วนราชการ มีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ ยวชาญเป็นที่ยอมรับ และสามารถ
แก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาได้
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ในสายวิชาการขั้นสูงมากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานโดยจาเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือ
แก้ไขปัญหาในทางวิชาชีพที่ยาก และซับซ้อนสูงมาก โดยกากับ ดูแลงานที่เป็นหน้าที่หลัก และ
จัดสรรทรัพยากรสาหรับโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ติดตาม ประเมินผล ประสานงาน เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์แล ะองค์ความรู้ รวมทั้งเป็น ที่
ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและ
ซับซ้อน เป็นพิเศษ

๙๐

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์
ชื่อความรู้ : ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
คาจากัดความ : ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางรังสีการแพทย์ ได้แก่
พระราชกฤษฎีกา กาหนดให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะ พ .ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค พ .ศ. ๒๕๔๗ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องกาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๙
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กาหนดให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาการประกอบ
โรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ประกาศกระทรว งสาธารณสุข เรื่องกาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา
พ.ศ. ๒๕๔๙
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ๓ ฉบับนี้ รวมทั้งสามารถแนะนาหรือให้คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญจนสามารถให้คาแนะนา
ปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙๑

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (สายงานฟิสิกส์การแพทย์ที่รวมอยู่ในวิชาการรังสีการแพทย์ )
ชื่อความรู้ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์การแพทย์
คาจากัดความ : เป็นกฎหมายที่ต้องรู้และทาความเข้าใจและเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์
การแพทย์
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
- พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมี ความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙๒

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการพยาบาล
ชื่อความรู้ : การวิจัยและพัฒนา ( Research and Development )
คาจากัดความ : มีความรู้ ความเข้าใจในการทางานงานที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ซึ่งดาเนินการอย่างเป็นระบบ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทั้งความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การสาธารณสุข มนุษย์ วัฒนธรรม และสังคม
และการใช้ความรู้เหล่านี้ เพื่อประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ และสามารถนากระบวนการวิจัยและพัฒนาม า
ใช้ในการพัฒนา/สร้าง/ผลิตผลงานวิชาการทางการพยาบาล มาตรฐานการพยาบาล และระบบบริการพยาบาล
ให้นาสู่การปฏิบัติได้จริงในหน่วยงานบริการพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางการวิจัยและพัฒนางาน วางแผน ควบคุม ติดตามและให้คาปรึกษา ในการวิจัยภายใน
ทีงานรวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
 อธิบายความสาคัญและประโยชน์ของการทาวิจัยและพัฒนาในหน่วยงาน
 ระบุกระบวนการและขั้นตอนในการทาวิจัยหรือพัฒนาได้
 ยกตัวอย่างงานวิจัยหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและเสนอความคิดเห็นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
 ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจ แบบสอบถาม ให้สัมภาษณ์กับผู้วิจัยหรือผู้ที่ต้องการ
พัฒนางาน
 อานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการวิจัยและ
พัฒนางาน
 เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตนและนามาวิเครา
ะห์
เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น
 นาผลการวิจัยหรือผลการพัฒนางานที่ผู้อื่นนาเสนอมาประยุกต์ใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบได้
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
 วางแผนการทาวิจัยและพัฒนางานของหน่วยงานร่วมกับทีมงานและผู้บังคับบัญชาได้
 ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนางานในสายวิชาชีพที่ตนปฏิบัติงาน

๙๓
ระดับ

๔

๕

รายละเอียดของส่วนราชการ
 ควบคุม ติดตามแผนงานวิจัยและพัฒนาของทีมงานให้สามารถดาเนินการได้บรรลุตาม
แผนงานที่กาหนดไว้
 ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับวิทยาการวิจัย หรือกระบวนการในการพัฒนางานแก่ทีมงานได้
 นาเสนอและถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องได้
 แก้ไขปัญหา/อุปสรรคเบื้องต้นในการทาวิจัยและพัฒนาได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
 ชี้แจงและสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรรับทราบและเข้าใจนโยบายการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทาวิจัยและพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง
 ประเมินคุณค่าของงานวิจัยและพัฒนาที่มีต่อวิชาการแพทย์ขององค์กรได้
 สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ผลการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และ
 กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นตัวขับเคลื่อนความเป็นผู้นาทาง
วิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน
 ส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้บุคลากรในองค์กรมีการทาวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร
 สร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นาทางการวิจัยทางการแพทย์เพื่อพัฒนาวิชาการบาบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝุายกายให้เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายพันธมิตรทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของความร่วมมือใ นการวิจัยทางการแพทย์ใน
เครือข่ายพันธมิตรทั้งในระดับสถาบันภายในประเทศและสากล

๙๔

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการพยาบาล
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (Low & Regulation Knowledge)
คาจากัดความ : มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ให้คาปรึกษา คาแนะนา หรือข้อคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถตีความ และวิเคราะห์
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ ชื่อกฎหมาย หรือ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้แก่
๑. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘
๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
๓. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
๔. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
๖. กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆใน เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน
 ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจาวันได้
 รวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาจากการปฏิบัติงานได้
 ให้ข้อมูลและแนะนาพร้อมตอบข้อซักถามเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
 รวบรวมและนาข้อกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสามารถอ้างอิงข้อกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง
 ให้คาปรึกษาการบังคับใช้กฎหายได้ชัดเจน และสามารถสอนงานผู้ที่เกี่ยวข้องได้
 สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค เฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานได้ โดยอ้างข้อกาหนดและ
กฎหมายได้อย่างถูกตอง
 ใช้ข้อกฎหมายในการสั่งการได้อย่างถูกต้อง

๙๕
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
 เสนอแนะแนวทางในการนากฎหมายไปกาหนดเป็นข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติและ
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
 วิเคราะห์และตีความข้อกฎหมาย แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายที่มีความซับซ้อนได้
 ให้คาปรึกษา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านข้อกฎหมายแก่หน่วยงานภายนอก
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
 ปรับปรุง พัฒนากฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 กาหนดวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของก ฎหมาย โดยใช้ความรู้
ด้านกฎหมาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนได
 สามารถบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และ
 กาหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนากฎหมายรองรับการปฏิบัติงานขององค์กร
 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 เป็นผู้แทนระดับกระทรวงและระดับประเทศในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
งานที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร

๙๖

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชื่อความรู้ ความรู้ด้านการจัดการความรู้ด้านสาธารณสุข
คาจากัดความ ความรู้ในการวิเคราะห์ รวบรวม และบริหารจัดการความรู้ด้านสาธารณสุข ทั้ง ๔ ประเภท คือ
รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟื้นฟู รวมทั้งบทเรียนต่างๆ ที่ได้มา เพื่อให้สามารถจัดทาเป็นข้อมูล
สาธารณสุขที่แบ่งปัน และถ่ายทอดให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประโยชน์สูงสุด
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้และความเข้าใจถึงแนวคิด รูปแบบ ความสาคัญองค์ประกอบ รวมทั้ งหลักการในการจัดการ
ความรู้ โดยสามารถอธิบายถึงแนวคิด ความหมายของการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง
๒

๓

๔

๕

มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และเมื่อได้รับความรู้เรื่องสาธารณสุขเรื่องใดๆ
มา สามารถนาความรู้ที่ได้รับมานั้นประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ แ ละสามารถถ่ายทอดให้ความรู้ที่
เข้าใจง่ายนาไปปฏิบัติได้ รวมทั้งสามารถตอบข้อซักถามเบื้องต้นแก่ผู้อื่นได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และเมื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณสุข
ได้แล้ว ก็สามารถแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขนั้น ๆ ได้ โดยสามารถให้คา แนะนาและเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุง เพื่อการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถนาความรู้ด้านสาธารณสุขที่ได้
ปรับปรุงเพื่อจัดการความรู้แล้วแล้วนาไปฝึกอบรมและสอนให้ผู้อื่นมีความรู้ความเข้าใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนาไปปฏิบัติใช้จริงในงานได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และสามารถประยุกต์ความรู้ เพื่อคิดค้นเรื่อง
สาธารณสุขใหม่ๆ ให้กับหน่วยงานและองค์กรได้ โดยอาจเป็นการคิดค้นเทคโนโลยีการจัดการความรู้
เพื่อการวางแผนและกาหนดเป็นแนวทางในการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมขององค์กรได้

๙๗

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข
คาจากัดความ : เป็นความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งเป็นความรู้ที่จะนาไปแก้ไขปัญหาสา ธารณสุขในองค์กรและชุมชนได้ เช่น พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ พระราชบั ญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ .ศ. ๒๕๒๓ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญ ญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฯลฯ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราช การงานประจาที่
ปฏิบัติอยู่
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙๘

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านการทดสอบ และการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คาจากัดความ : สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธนาคาร
เลือด และพยาธิวิทยากายวิภาค รวมถึงการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความสามารถในการทดสอบ ตรวจ ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ
เครื่องมือ เทคโนโลยี โดยมีการควบคุมการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กา รบังคับ
ใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- นาผลการตรวจวิเคราะห์มาตรวจสอบความถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอด
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคที่เกี่ ยวข้องกับองค์ความรู้ในด้านวิเคราะห์ ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการติดตาม และประเมินผล
การบริหารจัดการงานต่าง ๆ รวมถึงสามารถถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องได้
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีระบบและเป็นไปตามขั้นตอนตามมาตรฐาน
- สามารถประเมินการทางานของบุคลากรในระบบรองลงมา
- กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของหน่วยงาน และติดตามผลการดาเนินการ
- การประเมินผล แปลผล วิเคราะห์ผล ติดตาม และวางแผนพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
- พัฒนาหรือให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับวิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุข
โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็น
ข้อมูลในการปูองกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝูาระวังการระบาดของโรค การ
ประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจน
ประกอบการพิจารณาทางอรรถคดีเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
- พัฒนา หรือบูรณ าการการวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ในเรื่องที่ยากหรือมีความ
ซับซ้อนเป็นพิเศษ หรือที่ไม่เคยมีมาก่อน ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ
หรือการสั่งสม
ประสบการณ์ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์

๙๙
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๕ มีความรู้ความสามารถ ตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในสายอาชีพที่ปฏิบัติ
ราชการอยู่ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็น ที่ปรึกษาระดับบริหาร
หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อน เป็นพิเศษ
(โปรดอธิบายเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมแบบใดจึงจะสะท้อนว่ามีความรู้ในระดับที่สามารถให้คาปรึกษา
ระดับบริหาร (ยุทธศาสตร์ / นโยบาย) ได้ และแก้ไขปัญหาที่ที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษ)
- มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเป็ นที่ปรึกษาในการวางแผนและกาหนดนโยบาย หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในระดับชาติ
และนานาชาติ

๑๐๐

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อความรู้ : กฎ ระเบียบ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
คาจากัดความ : ความรู้ในเรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบราชการ และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เช่น พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ .ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจก ฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ งานประจาที่
ปฏิบัติอยู่
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถหาคาตอบในทาง
กฎหมายได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในร ะดับที่ ๒ และสามารถตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้แก่หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเข้าใจในกฎหมาย หรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสา มารถแนะนาหรือให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐๑

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านการบาบัด แก้ไข สร้างเสริม ฟื้นฟู ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คาจากัดความ : เป็นความรู้ความสามารถสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ
การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ซึ่งประกอบด้วย งานด้านการแก้ไขการได้ยินและการทรงตัว และ
งานด้านการแก้ไขความผิดปกติทางภาษา การพูด และการกลืน โดยมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
วินิจฉัย บาบัดรักษา แก้ไข ฟื้นฟูและสร้างเสริมสมรรถภาพ ส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการปูองกันโรค
รายละเอียดคาจากัดความในแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาในสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และสามารถนาองค์
ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ โดยมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ คือ
๑. การบริการผู้ปุวย มีความสามารถในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑.๑ ตรวจวินิจฉัย บาบัดรักษา แก้ไข ฟื้นฟูและสร้างเสริมสมรรถภาพได้ตามขอบเขตของ
วุฒิการศึกษา
๑.๒ สร้างงาน พัฒนางาน และดาเนินกิจกรรมบริการอย่างต่อเนื่อง
๑.๓ รวบรวมข้อมูล สรุปและวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปุวย
๒. การบริหารจัดการ มีความสามารถในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
๒.๑ วางแผนและดาเนินการด้านโครงสร้างและระบบการทางานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
๒.๒ วางระบบการบันทึกข้อมูลผู้ปุวยตามมาตรฐานวิชาชีพและองค์กรกาหนด
๒.๓ วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการทางาน
๓. ด้านการประเมินตนเอง : มีความรู้ความสามารถในการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง
ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของ
งานในสายวิชาชีพที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดได้ โดยมีความรูความสามารถในด้
้
านต่างๆ คือ
๑. มีความรู้และประสบการณ์ความชานาญงานในวิชาชีพสูง
๒. การให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องต่าง ๆ แก่บุคลากร ผู้ใช้บริการและประชาชน
๓. รวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสามารถสื่อสารความรู้ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

๑๐๒
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๓ มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
ลักษณะงาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ จนสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ให้เข้าสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ คือ
๑. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่เกี่ยวกับงานด้าน
การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายอย่างชานาญงานเป็นพิเศษ
๒. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
๓. ศึก ษาค้นคว้าในงานสาขาที่ตนเองสนใจ สามารถนาผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่องานหลัก หรือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนางาน
๔. ในคาแนะนาปรึกษาแก่องค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกหน่วยงาน
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอยู่ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาได้ โดยมี
ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ คือ
๑. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่เกี่ยวกับงานด้าน
การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายอย่างเชี่ยวชาญ
๒. การคิดแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย
อาจศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง การสังเกต ทดลอง ติดตามและวิเคราะห์ผลอย่าง
ต่อเนื่อง
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอยู่ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็น ที่ปรึกษาระดับ
บริหารหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนเป็นพิเศษ
ในระดับ
นโยบาย โดยมีความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีความรู้และมีแนวคิดที่สอดคล้องกับขีด
ความสามารถและทรัพยากรของประเทศ มีความรอบรู้เรื่องการศึกษาวิจัย แนวทางการแก้ไข
และผลการศึกษาที่นานาประเทศเคยปฏิบัติมาก่อน

๑๐๓

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
คาจากัดความ : ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ .ศ. ๒๕๔๒ และประกาศในพระราช .กาหนดให้สาขาการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญั ติประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖ วรรค ๒ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ,๑๕, ๑๖ ๒๐, ๒๒ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่ออก
ตามมาในภายหลัง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่ปฏิบัติอยู่
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับ ที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบคาถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือ ระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนาหรือให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐๔

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง ช่างภาพการแพทย์
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
คาจากัดความ : มีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิต และให้บริการสื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น
จัดทาภาพ เสียง ศิลปะ ออกแบบกราฟ ฟิค วีดิทัศน์ นิทรรศการ หุ่นจาลอง ฯลฯ เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค
ของแพทย์ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งเพื่อการเรียนการสอนแก่บุคลากรทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ นาความรู้ด้านเวชนิทัศน์ และโสตทัศนศึกษามาจัดทาภาพ เสียง ศิลปะ ออกแบบ กราฟฟิค ฯลฯ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถให้ความรู้ทางวิชาการด้านเวช
นิทัศน์และโสตทัศนศึกษาให้กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งผู้รับบริการ เช่น การจัดทาภาพ เสียง ศิลปะ
ออกแบบกราฟฟิค วีดิทัศน์ นิทรรศการ ฯลฯ ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถจัดทาสื่อทางการ
แพทย์โดยนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ เช่น การจัดทาภาพวีดิทัศน์ การผ่าตัดผ่าน
อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่ อวินิจฉัยโรคของแพทย์ รวมทั้งการเรียนการสอนแก่บุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขได้
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาสื่อทางการแพทย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา และงบประมาณ รวมทั้งให้
คาปรึกษาแนะนางานด้านเวชนิทัศน์ และโสตทัศนศึกษาได้
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และ มีความรู้ความสามารถในการสั่งสม
ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการให้คาปรึกษาในระดับผู้บริหารด้านเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
เพื่อแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยุ่งยากและซับซ้อนเป็นพิเศษได้

๑๐๕

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง ช่างภาพการแพทย์
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗ การเปิดเผยความลับของผู้ปุวย รวมทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้ปุวยตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่
ปฏิบัติอยู่
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนาหรือให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐๖

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง บรรณารักษ์
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คาจากัดความ :
ความรู้และความเข้าใจในงานบรรณารักษ์ การบริหารจัดการงานห้องสมุด การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ
การจัดเก็บ การสืบค้นเอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ ของห้องสมุด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้และความเข้าใจในระบบงานของห้องสมุด และวิธีการจัดการห้องสมุด และสามารถจัดแบ่ง
ประเภทหมวดหมู่ของเอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ ของห้องสมุดได้
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถจัดเก็บเอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ
ได้อย่างเป็นระบบตามที่กาหนดไว้ และมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้คาแนะนาแก่
ผู้ใช้บริการห้องสมุดถึงวิธีการใช้ห้องสมุ ด การสืบค้น การยืม- คืน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สามารถถ่ายทอดได้
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และให้บริการยืม-คืน สืบค้นเอกสาร หนังสือ และ
สื่อต่างๆ ของห้องสมุดได้ และสามารถสอนในรายละเอียดถึงวิธีการแบ่งประเภท การจัดเก็บ และการ
ทาเครื่องมือช่วยค้นได้อย่างถูกต้อง
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสืบค้น การจัดเก็บเอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ รวมทั้งสามารถฝึกอบรมให้
ผู้อื่นดาเนินงานของห้องสมุดได้ และสามารถเสนอแนะแนวทางเลือกใหม่ๆ ในงานห้องสมุด
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และสามารถกาหนดนโยบาย และแผนงานการ
บริหารจัดการงานห้องสมุดได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามนโยบายขององค์กรได้ และสามารถ
จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่า

๑๐๗

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง บรรณารักษ์
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับบรรณารักษ์
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ.๒๕๓๗ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้อง เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัติ ว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ.
๒๕๕๐ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานห้องสมุด
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่
๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมาย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานห้องสมุดได้
เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่
๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
ในทางกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานห้องสมุด หรือตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานห้องสมุด รวมทั้งสามารถ
แนะนา หรือ ให้คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่
๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ.๒๕๓๗ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงา นห้องสมุด
จนสามารถให้คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐๘

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อความรู้: ความรู้ด้านการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา
คาจากัด ความ: มีความรู้ความสามารถในการจัดทานโยบายการจัดการศึกษา กาหนดระบบการจัดการศึกษา
จัดทาแผนการผลิต นาเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทานโยบายการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุก
สาขาระดับประเทศ พัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกันคุณภาพ การศึกษา พัฒนาหลักสูตรการศึก ษา พัฒนา
แบบเรียน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรด้านการ
สอนและสายสนับสนุนการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมุ่งประสิทธิผล
ประสิทธิภาพของ
ผลสัมฤทธิ์ ด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ ทรัพยากร รวมทั้งการตร วจสอบ ติดตาม ประเมินผลระบบ
การจัดการศึกษา
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ด้านการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสามารถนาองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการ
บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาขั้นต้นได้
๒ มีความรู้ความสาม ารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของ
งานในการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดได้
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่าง ถ่องแท้เกี่ยวกั บลักษณะงาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในการบริหาร
การศึกษาที่ปฏิบัติอยู่ จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ และ สามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้
คาปรึกษาแนะนาได้ โดยมีการกาหนดระบบการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากบริบทเชิงซับซ้อนของ
ปัจจัยภายนอก
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ปฏิบัติหน้า ที่ราชการอยู่ เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้ง
เป็นที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและ
ซับซ้อน เป็นพิเศษ โดยมีวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ วางแผนแก้ไข วางแผนปูองกัน (บริหารความเสี่ยง)
ที่มีผลกระทบต่อระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และความสามารถในการแก้ไขความ
ขัดแย้งด้านการผลิตและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

๑๐๙

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
คาจากัดความ : หมายถึง กฎหมายที่มีผลต่อการจัดการศึกษา เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสุข ภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่
ปฏิบัติอยู่ เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรื อระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑๐

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง วิทยาจารย์
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านการสอน การฝึกอบรม
คาจากัดความ :
มีความรู้เรื่องการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบและจัดทาแผน
การเขียนโครงการ เทคนิคและวิธีการ สื่อการอบรม การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ - สามารถรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการสอน การฝึกอบรม
- สามารถเขียนโครงการการอบรมได้
- สามารถจาแนกเทคนิค วิธีการสอน การฝึกอบรมได้
- สามารถสร้างสื่อการสอน การฝึกอบรมเบื้องต้นได้
- สามารถ สอน อบรม ให้คาปรึกษา ติดตามและประเมินผล การสอน การฝึกอบรมเพื่อให้การอบรม
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- สามารถปรับปรุงหลักสูตรอบรมได้
- สามารถ ออกแบบ เขียนแผนงาน แนะนาการเขียนโครงการการอบรมได้
- สามารถแนะนาเทคนิคและวิธีการฝึกอบรมแก่ผู้อื่นได้
- สามารถสร้าง/เลือกสื่อการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไ
ว้ในระดับที่ ๒ และสามารถสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมได้
- บริหารจัดการ ควบคุมกากับ การฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการฝึกอบรม
- สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบ การเขียนแผนการอบรม โครงการอบรม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้
- สามารถเลือก/ประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการฝึกอบรม ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้อบรม
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการอยู่ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้ง ให้คาปรึกษาแนะนาได้
๕ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ปฏิบัติราชการอยู่
เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งเป็น ที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อน เป็นพิเศษ

๑๑๑

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง วิทยาจารย์
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสาธารณสุข
คาจากัดความ : หมายถึง กฎหมายที่มีผลต่อการจัดการศึกษา เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ราชการงานประจาที่
ปฏิบัติอยู่ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ
.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องได้
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ
ให้คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑๒

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์
คาจากัดความ : ความรู้ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ วิธีการทางสังคมสงเคราะห์ การค้นหาข้อเท็จจริง
การประเมินวินิจฉัยปัญหาทางสังคม เพื่อให้บริการสังคมในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้ช่วยเหลือตนเองได้
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
 คันหาข้อเท็จจริง และประเมินปัญหาทางสังคมเบื้องต้น เพื่อวินิจฉัยปัญหาอย่างเหมาะสม
 ให้บริการสังคมและพิทักษ์สิทธิ์ในเบื้องต้น (การแนะนา การให้คาปรึกษา การให้กาลังใจ
การสนับสนุน อุปกรณ์ที่จาเป็น) แก่กลุ่มเปูาหมาย ระดับบุคคล ครอบครัว และกลุ่ม
 รวบรวม จัดเก็บข้อมูล การให้บริการสังคมสงเคราะห์เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงานด้านสังคม
สงเคราะห์
 ประสานงานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือ
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
 ใช้หลักการกระบวนการในการค้นหาข้อเท็จจริง และประเมินวินิ จฉัยปัญหาสังคม ที่สลับซับซ้อน
มากขึ้น
 ให้บริการสังคมและพิทักษ์สิทธิ์ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน โดย
ใช้วิธีการ เทคนิคของสังคมสงเคราะห์ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม
 สามารถถ่ายทอดให้คาปรึกษาด้านบริ การสังคมสงเคราะห์ แก่สมาชิ กในทีมหรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง
 วิเคราะห์ข้อมูล บริการสังคมสงเคราะห์ เพื่อการวางแผนและพัฒนางาน
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
 สามารถประยุกต์หลักการ วิธีการ กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ มาใช้ในการประเมินวินิจฉั ย
ให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่กลุ่มเปูาหมายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะวิกฤต ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ความรุนแรงปัญหาเพื่อวางแผนปูองกันเพื่อให้บริการเชิงรุก
 เป็นวิทยาบรรยายความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ทั้งในและนอกหน่วยงาน
 ศึกษาค้นคว้าวิจัยในงานสังคมสงเคราะห์

๑๑๓
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
 ให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่กลุ่มเปูาหมายที่มีปัญหารุนแรง วิกฤต ซึ่งจาเป็นต้องใช้ความรู้
ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแก้ไขและช่วยเหลือ
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์ทางสังคม เพื่ อกาหนดกลยุทธ์ เชิงรุก เพื่อปูองกัน
ปัญหา การช่วยเหลือและเฝูาระวัง
 มีส่วนร่วมในการกาหนดยุทธศาสตร์ นโยบายสวัสดิการสังคม เพื่อกาหนดทิศทางงานสวัสดิการ
สังคม ในระดับมหาภาค
 ให้คาปรึกษาด้านการพัฒนาบริการ การพัฒนาองค์ความรู้ และระบบงานแก่ครอบครัว
กลุ่มชุมชน ภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายประชาชน

๑๑๔

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
คาจากัดความ : ความรู้ ความเข้ าใจ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิการรักษาได้แก่ พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติประกันสังคมพ .ศ.๒๕๓๓ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ .ศ.๒๕๓๕ สิทธิผู้ปุวยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ .ศ.๒๕๔๒ สิทธิด้านสวัสดิการ ได้แก่
พระราชบั ญญัติคุ้มครองเด็ก พ .ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ .ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติจัดสวัสดิการสังคม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว
เพื่อพิทั กษ์สิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ปุวยและครอบครัว กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิด้านสวัสดิการสังคม
ในการปฏิบัติงาน
๒ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
 ให้บริการพิทักษ์สิทธิและคุ้มครองสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาล
และสวัสดิการสังคมแก่
กลุ่มเปูาหมาย
 ประสานงานให้กลุ่มเปูาหมายได้รับบริการทางสังคมตามกฎหมายแก่กลุ่มเปูาหมาย
๓ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
 สามารถอธิบายให้รายละเอียด ตอบข้อสงสัย แก่ ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการให้บริการตามกฎหมายสวัสดิการสังคม
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ
 สามารถให้คาแนะนา ปรึกษา ด้านกฎหมายสวัสดิการสังคม แก่หน่วยงาน ทั้
งภายในและ
ภายนอก
 มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมายหรือระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการ กับปฏิบัติราชการ

๑๑๕

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านงานสารบรรณ
คาจากัดความ : ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ การร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทาน
หนังสือ รวบรวมข้อมูลการจัดเก็บ จนถึงการทาลายเอกสาร
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง กระบวนการงานธุรการและงานสารบรรณ ในระดับพื้นฐาน และ
สามารถนาองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๒
มีความรู้ความสามารถตาม ที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ว่าด้วย
งานสารบรรณ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้หรือตอบคาถามได้
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับ
ลักษณะงานตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
๔
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงาน หรือมีทักษะในงาน จนสามารถได้รับการยอมรับในองค์กร

๑๑๖

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อความรู้ : กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
คาจากัดความ :
มีความรู้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ .ศ. ๒๕๒๖ หรือ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรั กษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒
มีความรู้ความเข้าใจตา มที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถตอบคาถาม และ
แก้ปัญหาเบื้องต้นได้
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถตอบ หรือการแก้ไข
ปัญหาได้ทันที หรือยุ่งยากซับซ้อน
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที๓่ และมีความรู้ความสามารถตอบระเบียบงานสารบรรณ
ข้อกฎหมาย ได้อย่างแม่นยา ถูกต้อง
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑๗

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ชื่อความรู้ : ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
คาจากัดความ : มีความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งประกอบด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุม การตรวจ
รับ การเบิก-จ่าย การเก็บรักษา ซ่อมแซม บารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา
๒
๓
๔

มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามลักษณะงาน และสามารถร่างหนังสือโต้ตอบได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถรู้วิ ธีการกาหนดขั้นตอนกระบวน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้คาปรึกษาได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และควบคุม กากับ การปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบได้อย่างถูกต้อง

๑๑๘

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการพัสดุ
คาจากัดความ : ความรู้ในเรื่องระเบียบพัสดุ ตลอดจนมติ กฎ คาสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบสานักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุขั้นพื้นฐาน
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถตอบข้อหารือในการปฏิบัติงาน ในความ
รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
๔ มีความรู้ความเข้าใจตามที่ กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และเป็นที่ปรึกษา และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบพัสดุ
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้คาปรึกษา และวิเคราะห์
ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๑๑๙

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านระบบงานเวชระเบียน
คาจากัดความ : มีความรู้ระบบงานเวชระเบียน ด้านการจัดทา จัดเก็บ และการให้บริการเวชระเบียน
สาหรับผู้มารับบริการ ผู้ให้บริการและหน่วยงานอื่นที่ร้องขอการใช้เวชระเบียน อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
และ มีความพึงพอใจทั้งภายในและภายนอกหน่ว ยงาน และมีการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ มีความรู้
ความชานาญในการให้รหัสโรค (ICD-๑๐) และรหัสหัตถการและการผ่าตัด (ICD-๙-CM) ตามคู่มือการให้
รหัสและคู่มือ Standard Coding Guideline เพื่อให้ได้ข้อมูลทางคลินิกใช้ประกอบการเบิกจ่ายตามระบบ
DRG อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวางมาตรการในการปูองกันโรค
ตลอดจนการวางแผนเกี่ยวกับสาธารณสุขของประเทศในด้านอื่น ๆ ด้วย
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ

รายละเอียดของส่วนราชการ

๑

 จัดทาประวัติผู้ปุวยใหม่
 มีระบบการจัดเก็บเวชระเบียนได้ หรือ
 มีการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการอย่างง่ายได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
 จัดทาประวัติผู้ปุวยใหม่ข้อมูลมีความสมบูรณ์ตามแนวทางพัฒนางานเวชระเบียนผู้ปุวยนอก
 มีระบบการจัดเก็บและค้นหาเวชระเบียนที่ได้มาตรฐาน เช่น เรียงแบบ Terminal Digit หรือ
 ให้รหัสโรคและรหัสหัตถการตามหลัก ICD-๑๐ ECD-๙-CM ได้ด้วยตนเอง
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถแก้ปัญหาเมื่อ ระบบการเตือนการ
เก็บผิดที่ เช่น การติดสีที่สติ๊กเกอร์เพื่อการสังเกตได้ง่าย ในกรณีเกิดผิดและการค้นหาได้ง่าย หรือมี
ความสามารถประยุกต์ใช้รหัส ICD-๑๐ ในระบบที่แตกต่างหรือใช้ระบบรหัสที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนด ไว้ในระดับที่ ๓ และมีระบบ Check in/Check out หรือ
Control card ควบคุมการให้บริการเวชระเบียนได้ หรือสามารถแปลและแปลงคาวินิจฉัยโรคของ
แพทย์ให้เป็นรหัส ICD-๑๐ ในกรณีผู้ปุวยโรคที่ซับซ้อนหรือเวชระเบียนที่มีข้อมูลมากได้อย่างถูกต้อง

๒

๓

๔

๑๒๐

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการสถิติ
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งกฎ ระเบียบ วิธีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือระเบียบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการงานประจาที่ปฏิบัติอยู่
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมาย หรือ
ระเบียบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารได้ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบคาถา มข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้เกี่ยวกับงานเวชระเบียน
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ เข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับงานเวชระเบียน รวมทั้งสามารถแนะนา หรือให้คาปรึกษาในภา พรวมของงานเวช
ระเบียนได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับงานเวชระเบียน สามารถให้คาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล
และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒๑

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ
ชื่อความรู้ : ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาสถิติ
คาจากัดความ : จัดทา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล เพื่อสามารถเป็น ฐานข้อมูลในการจัดทาสถิติได้อย่า ง
ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ประโยชน์สูงสุด
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ด้านข้อมูลเพื่อการจัดทาสถิติที่ไม่ซับซ้อนมากนักในการปฏิบัติงาน
๒
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และตรวจสอบข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาก เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลในการทาสถิติในการปฏิบัติงาน
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีการวางแผน ประเมินผล และแก้ปัญหา
ขัดข้องในการจัดทาสถิติในการปฏิบัติงาน
๔
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ การแปล การนาเสนอ
ข้อมูล และการจัดทารายงานสถิติ เพื่อแสดงข้อมูลสถิติ ตรงตามวัตถุประสงค์

๑๒๒

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการสถิติ
คาจากัดความ : ความรู้ความเข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติระเบี ยบข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐
รวมถึงกฎระเบียบวิธีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ
ให้คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒๓

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชื่อความรู้ : ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ การบัญชี
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจในระเบียนและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
หรือการทางานด้านบัญชี หรือระบบบัญชี หรืองบประมาณ รวมทั้งการจัดทารา ยงานทางบัญชีได้อย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐาน
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการทางานด้านบัญชี หรือการเงิน
หรืองบประมาณ รวมทั้งคานวณ และลงบันทึกบัญชีพื้นฐานได้
๒
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถควบคุมเอกสารทางบัญชี และ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี หรือการเงิน หรืองบประมาณ ได้
อย่างถูกต้อง และสามารถจัดทางบการเงิน รวมทั้งสรุปรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ สามารถตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข
ข้อผิดพลาดของการจัดทารายงานทางบัญชี งบการเงิน งบประมาณ
๔
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารการเงินการคลั งภาครัฐ และวางแผนปูองกันปัญหาไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ซ้าได้ วางแผนให้สอดคล้องกับหน่วยราชการได้

๑๒๔

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ
คาจากัดความ : ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้ านการเงินการคลังภาครัฐ
ซึ่งต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการคลังภาครัฐกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการงานประจาที่ปฏิบัติอยู่
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบีย บในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒๕

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ชื่อความรู้ : ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คาจากัดความ : รวบรวม ติดตาม ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน โครงสร้างองค์กร เผยแพร่ผ่าน
สื่อรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรวบรวมข้อมูล
 จัดทาประเด็นที่จะดาเนินการสื่อสาร
 ทาเอกสารชี้แจง/ ประชาสัมพันธ์
 ชี้แจงเรื่องทั่ว ๆ ไปให้ผู้รับบริการ
 ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนเผยแพร่
๒
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถ สารวจ รวบรวม และกาหนด
แผนให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
๓

๔

มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ สามารถวางแผน รวมทั้งจัดลาดับ
ความสาคัญ ดาเนินการในกิจกรรมให้บรรลุเปูาหมาย รวมทั้งนาความรู้ใหม่ ๆ มาบูรณาการใน
งานประชาสัมพันธ์
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และ
ความชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือเฉพาะทางในระดับสูงมากจนได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ

๑๒๖

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ชื่อความรู้ : กฎหมาย และระเบียบราชการที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อมูลข่าวสาร และสามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
พระราชบัญญัติระเบียบข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้
เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถ
ให้คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒๗

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ชื่อความรู้ : ความรู้เรื่องการถ่ายภาพทางการแพทย์ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ โสตทัศนูปกรณ์ งานเขียนภาพการแพทย์
คาจากัดความ : มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพทางการแพทย์ ภาพทั่วไป สามารถผลิตสื่อวีดิทัศน์
และเทปเสียง ควบคุมและสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์ ผลิตสื่องานภาพการแพทย์และงานกราฟฟิค
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
 ด้านถ่ายภาพ
 ด้านวีดิทัศน์
 ควบคุมและใช้โสตทัศนูปกรณ์
 ผลิตสื่อ เขียนภาพทางการแพทย์/กราฟฟิค
๒
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
 มีประสบการณ์และการชานาญงาน
- มีเทคนิคในการถ่ายภาพได้ตรงตามวัตถุประสงค์
- สามารถตัดต่อวีดิทัศน์นาไปใช้งานได้
- สามารถประยุกต์โสตทัศนูปกรณ์ แก้ไขปัญหาได้
- สามารถผลิตสื่อ โดยใช้โปรแกรมกราฟฟิคได้หลากหลายโปรแกรม
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
 มีเทคนิคการถ่ายภาพทางการแพทย์อย่างถูกต้อง
 สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้หลากหลายโปรแกรม
 วางแผน ปฏิบัติ ประเมินงานโสตทัศนูปกรณ์
 สามารถผลิตงานที่มีความซับซ้อน
 รวบรวมสถิติ
๔
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถวิเคราะห์ การแปล การนาเสนอ
ข้อมูล และการจัดทารายงานสถิติ เพื่อแสดงข้อมูลสถิติ ตรงตามวัตถุประสงค์

๑๒๘

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
คาจากัดความ : ปฏิบัติงานภายใต้ของเขตกฎหมาย โดยใช้องค์ค วามรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒

๓

๔

๕

 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมา ย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่
๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
ในทางกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือตอบคาถามข้ อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒๙

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงานที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
ชื่อความรู้ : ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข
คาจากัดความ : ความรู้ในด้าน การส่งเสริมปูองกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่ เกี่ยวข้องทั้งระดับบุคคล
และชุมชน
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรทันตาภิบาล หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์
(ทันตสาธารณสุข ) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข ) และ
สามารถนาองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
พฤติกรรม มีความรู้ และความสามารถ ในการประเมินสภาวะสุขภาพช่องปากระดับบุคคล และ
รวบรวมจัดทาสถิติรายงานทางทันตสาธารณสุข
๒
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์และ
ความชานาญหรือมีทักษะเฉพาะทาง
พฤติกรรม มีความรู้ความสาม ารถจัดทาแผนปฏิบัติการทันตสาธารณสุขที่สามารถแก้ไขปัญหา
ด้านทันตสาธารณสุขได้ สรุปรายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุขเพื่อประเมินผลการดาเนินงานได้
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ ความสามารถประสบกา รณ์และ
ชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิคหรืองานฝีมือเฉพาะทางระดับสูงในองค์ความรู้ดังกล่าว
พฤติกรรม สามารถถ่ายทอดความรู้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขแก่บุคลากร
อื่นๆ ได้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนาไปประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพงาน
๔
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์และ
ชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิคหรืองานฝีมือเฉพาะทางในระดับสูงมากจนได้รับการยอมรับ
ระดับชาติ
พฤติกรรม สามารถนาเสนอผลงานดีเด่นด้านการจัดทาแผนปฏิบัติกา
รแก้ไขปั ญหาด้าน
ทันตสาธารณสุขในระดับประเทศ

๑๓๐

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยทันตแพทย์)
ชื่อความรู้ : ความรู้ทางผู้ช่วยทันตแพทย์ / ความรู้ในการช่วยในการบริการทันตกรรม
คาจากัดความ : ความรู้ใน การช่วยปฏิบัติงานบริการทันตกรรม
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ และสามารถนาองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
พฤติกรรม ดาเนินงาน เตรียมเครื่องมือให้ สะอาดปราศจากเชื้อ
พร้อมใช้เพื่อให้การบริการ
ทันตกรรมได้อย่างเหมาะสม
๒
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์และ
ความชานาญหรือมีทักษะเฉพาะทาง
พฤติกรรม ให้คาแนะนา ผู้ปุวยและญาติ เพื่อให้ทราบข้อมูลหลังการรับบริการ สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้ถูกต้องลดภาวะแทรกซ้อนหลังการบริการ รวมถึง การเก็บและบารุงรักษาเครื่องมือให้เพียงพอ
พร้อมใช้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์และ
ชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิคหรืองานฝีมือเฉพาะทางระดับสูงในองค์ความรู้ดังกล่าว
พฤติกรรม ประยุกต์ใช้ประสบการณ์และศึกษา ค้นคว้า การวางระบบการดาเนินงานช่วยข้าง เก้าอี้
ทาฟัน หรือมีนวตกรรมช่วยให้การบริการทันตกรรมได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
๔
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์และ
ชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิคหรืองานฝีมือเฉพาะทางในระดับสูงมากจนได้รับการ
ยอมรับระดับชาติ
พฤติกรรม มีผลงานหรือคิดค้นนวตกรรม ด้านผู้ช่วยทันตแพทย์นาเสนอในร ะดับประเทศ หรือ
มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์และยอมรับระดับชาติ

๑๓๑

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

(ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและ หน่วย บริการปฐมภูมิ)
ชื่อความรู้ : ความรู้ทางทันตสาธารณสุข
คาจากัดความ : ความรู้ในด้าน การตรวจ วินิจฉัย วางแผนการส่งเสริมปูองกัน โรคในช่องปากทั้งระดับ
บุคคล ชุมชนและรักษาโรคในช่องปากขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรทันตาภิบาล หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์
(ทันตสาธารณสุข ) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข ) และ
สามารถนาองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
พฤติกรรม มีความรู้ และความสามารถ ในการประเมินสภาวะสุขภาพช่องปากระดับบุคคล และ
รวบรวมจัดทาสถิติรายงานทางทันตสาธารณสุข
๒
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์และ
ความชานาญหรือมีทักษะเฉพาะทาง
พฤติกรรม มีความรู้ความสาม ารถจัดทาแผนปฏิบัติการทันตสาธารณสุข ที่สามารถแก้ไขปัญหาด้าน
ทันตสาธารณสุขได้ สรุปรายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุขเพื่อประเมินผลการดาเนินงานได้
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์และ
ชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิคหรืองานฝีมือเฉพาะทางระดับสูงในองค์ความรู้ดังกล่าว
พฤติกรรม สามารถถ่ายทอดความรู้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขแก่บุคลากรอื่นๆ
ได้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนาไปประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพงาน
๔
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไ ว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์และ
ชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิคหรืองานฝีมือเฉพาะทางในระดับสูงมากจนได้รับการ
ยอมรับระดับชาติ
พฤติกรรม สามารถนาเสนอผลงานดีเด่นด้านการจัดทาแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้าน
ทันตสาธารณสุขในระดับประเทศ

๑๓๒

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทันตกรรม
คาจากัดความ :
มีความรู้ความเข้าใจในก ฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย : ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง
กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย
มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙
ปฏิบัติงานตาม : ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง
ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย มอบหมาย
ให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในควา มควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๙
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบเมื่อมีข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแน ะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓๓

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชือ่ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
คาจากัดความ : การใช้วิชาด้านเทคนิคเภสัชกรรม และ/หรือ หลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ใน
การช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย สารวจ วิเคราะห์ และกากั บดูแลความปลอดภัย
และความสมประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
วัตถุอันตราย สารระเหย เครื่องสาอางและเครื่องมือแพทย์ โดยช่วยควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ และตรวจสอบเอกสารการอนุญาตเกี่ยวกับสถานที่ประก อบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ การบริการสุขภาพ และช่วยเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้
ประกอบธุรกิจ และประชาชนทั่วไป
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีวุฒิทางด้านเทคนิคเภสัชกรรม และ/หรือ หลักสู ตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และช่วย /
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางในการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
โดยครอบคลุมในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ
๒
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และช่วยอธิบาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีฯ
ให้ผู้ร่วมงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เข้าใจตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุขได้
๓
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย ของรูปแบบ
การดาเนินงานที่เหมาะสมในปัจจุบันของการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธาร ณสุข
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพพื้นที่ ได้
๔
มีความรู้ควา มสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถอธิบายและดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์ ในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ได้

๑๓๔

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านเภสัชกรรม
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจในการใช้วิชาด้านเทคนิคเภสัชกรรม และ /หรือ หลักสูตรเจ้า
พนักงานเภสัชกรรม ในการช่วย เภสัชกร ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ควบคุมระบบยาใน
สถานบริการตั้งแต่ การคัดเลือก จัดหา ควบคุมเก็บรักษา การกระจายยา และการใช้ยา และความรู้
ในการผสม การผลิตยา การเตรียมยา และสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดา สาหรับผู้ปุวยเฉพาะราย
รวมถึงการผลิตยาสมุนไพร ความรู้งานเภสัชกรรมในการจ่ายยา และส่ งมอบยา การให้การบริบาลทาง
เภสัชกรรมและผู้ปุวยรวมถึงการดูแลผู้ปุวยที่บ้านและในชุมชน
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีวุฒิทางด้านเทคนิคเภสัชกรรม และ /หรือ หลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และช่วย เภสัช
กร/สนับสนุน - การส่งมอบและให้คาแนะนาการใช้ยาแก่ผู้ปุวยได้ - การผสมยาตามสูตรตารับ
ได้อย่าถูกต้อง - การควบคุมเก็บรักษายาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้
๒
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และช่วย เภสัชกร/สนับสนุน - การระบุปัญหา
ในคาสั่งใช้ยาและสื่ อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ - การวางแผนการผลิตได้ - จัดการระบบยา
ของสถานบริการได้ - ส่งต่อปัญหาการใช้ยาที่เกิดขึ้ น หรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ปุวยได้ - วิเคราะห์
แนวโน้ มการใช้ยาและวางแผนการจัดหาได้ - เปรียบเที ยบข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาต่าง ๆ ได้
- การส่งมอบและให้คาแนะนาการใช้ยาแก่ผู้ปุวยใน รพ.สต. ได้
๓
มีความรู้ควา มสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และช่วย เภสัชกร /สนับสนุน – คิดค้นและ
พัฒนาสูตรตารับยา - เสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การใช้ยา ที่เกิดขึ้นกับระบบยาได้
- วางแผนแก้ไขปัญหาการใช้ยาในสถานบริการได้ และพัฒนาระบบงานได้
๔
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และช่วย เภสัชกร/สนับสนุน – ผลิตยาเตรียม
แก่ผู้ปุวยเฉพาะรายได้

๑๓๕

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านเภสัชสาธารณสุข
คาจากั ดความ : การใช้วิชาด้านเทคนิคเภสัชกรรม และ/หรือ หลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ใน
การช่วยการประสานการพัฒนานโยบายด้านยาและเภสัชกรรมในระดับต่าง ๆ โดยช่วยในการวางแผน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และรูปแบบปฏิบัติ การพัฒนาเทคนิคบริการ เพื่อควบคุมกากับ และ
การพั ฒนาพฤติกรรมการใช้ยาของประชาชน สนับสนุนการจัดหาและกระจายยาในสถานบริการระดับ
รอง ช่วยในการให้ความรู้ด้านยาแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชน ช่วยในการประสานงานใน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีวุฒิทางด้านเทคนิคเภสัชกรรม และ /หรือ หลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และสามารถ
ช่วย/สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริม พัฒนาระบบยา
งานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค
๒
มีความรู้ความส ามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และช่วยปฏิ บัติในด้านการส่งเสริม พัฒนา
ระบบยา งานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสามารถอธิบาย หลักการฯ ให้
ทีมงานด้านสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องได้
๓
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย ของรูปแบบ
การดาเนินงานเภสัชสาธารณสุขที่เห มาะสมในปัจจุบันได้ อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพพื้นที่ ได้
๔
มีความรู้ควา มสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถอธิบายกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานส่งเสริม พัฒนาระบบยา ง านเภสัชกรรมและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในพื้นที่ได้

๑๓๖

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรม
คาจากัดความ : ความรู้ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม กฎหมายว่าด้วยยา
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กฎหมายว่าด้วยยา
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กา หนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับ ที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓๗

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง โภชนากร
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
คาจากัดความ : ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ความรู้เรื่องอาหารผู้ปุวย ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การ
เตรียมการผลิต บริการ และสุขาภิบาลอาหาร
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้เรื่องอาหารผู้ปุวย และการเลือกวัตถุ ดบิ การเตรียม การผลิต บริการที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ โภชนบาบัด และหลักสุขาภิบาล
๒
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้เรื่องหลักการจัดอาหารผู้ปุวย
๓
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ในการคานวณอาหารอาการผู้ปุวย
๔
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ในการดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับ
ภาวะของผู้ปุวย และแผนการรักษาของแพทย์

๑๓๘

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง โภชนากร
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านระเบียบพัสดุและความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับอาหาร
คาจากัดความ :
- ความรู้ด้านระเบียบพัสดุ หมายถึง การบริหารจัดการ ด้านอาหารที่เป็นวัตถุดิบ เครื่องปรุง
อาหารแห้ง ตามระเบียบพัสดุ กาหนดโดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างถูกต้อง
- ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร หมายถึง การนาข้อกฎหมายมาจัดหาอาหารสดและอาหารแห้งที่
มีความปลอดภัยต่อชีวิตผู้บริโภค และเพียงพอ ถูกต้องตามกฎหมายอาหารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
- ความรู้ด้านระเบียบพัสดุ
- ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และนาความรู้มาปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดหา
วัตถุดิบที่เป็นอาหารสด อาหารแห้ง อย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเป็นอาหารที่ปลอดภัย
เพื่อผู้บริโภคและผู้ปุวยในโรงพยาบาล
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง อาหารสด
และอาหารแห้ง วัตถุดิบ เครื่องปรุง รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบพัสดุให้มีความถูกต้อง
โปร่งใส และเป็นคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ปลอดภัย
๔
มีความรู้ความเข้าใจต ามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้เกี่ยวกับ ตรวจสอบ วางแผน
วิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารจัดการ จัดซื้อ จัดหาอาหารสด แห้ง และวัตถุดิบ รวมทั้งวัสดุ
ครุภัณฑ์ เพื่อควบคุมกาหนดงบประมาณ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มี คุณภาพ เพียงพอ ปลอดภัย
เหมาะสม การจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และมีกรรมการตรวจรับที่เกี่ยวข้องโดยตาแหน่ง
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓๙

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
ชื่อความรู้ : ความรู้ทางรังสีการแพทย์ที่นามาใช้กับมนุษย์
คาจากัดความ : ความรู้ทางรังสีการแพทย์ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์พื้นฐาน กายวิภาคพื้นฐาน สรีระ
พื้นฐาน พื้นฐานเครื่องมือรังสีการแพทย์ พื้นฐานการปูองกันอันตรายจากรังสี
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาทางรังสีเทคนิคหรือเทียบเท่า ตามที่ ก.พ.
กาหนด สามารถนาองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบั ติหน้าที่ราชการได้ ในด้านรังสีวินิจฉัย
หรือ ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือด้านทางรังสีรักษาได้
๒
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ของงานทางรังสีการแพทย์ในสาขาที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานได้
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะงาน
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานทางรังสีการแพทย์ในสาขาที่ปฏิบัติอยู่
จนสามารถนามา
ประยุกต์ ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น สามารถประดิษฐ์อุปกร ณ์เพื่อประกอบการ
ปฏิบัติงาน หรือพัฒนาเทคนิค วิธีการในการทางานได้ เป็นต้น
๔
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความชานาญในงานทางรังสีการแพทย์ใน
สาขาที่ปฏิบัติอยู่ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คาปรึกษาแก่วิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ได้

๑๔๐

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
ชื่อความรู้ : ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
คาจากัดความ : ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบีย บต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางรังสีการแพทย์ ได้แก่
พระราชกฤษฎีกา กาหนดให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะ พ .ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๙
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กาหนดให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาก าร
ประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ .ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขารังสีเทคนิค พ .ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกาหนดเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทางรังสีวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๙
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบ
อื่น ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ๓ ฉบับนี้ รวมทั้งสามารถแนะนาหรือให้คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ควา มเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญจนสามารถให้คาแนะนา
ปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๔๑

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
คาจากัดความ : ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และควบคุมคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปประกอบการวิ นิจฉัย
และการรักษา การคุ้มครองผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑ - รวบรวมข้อมูลผลงานประกอบการวางแผนหรือการจัดทารายงาน เพื่อพัฒนางาน
- ให้บริการข้อมูล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่ องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเพื่อให้ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๒ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภา พ และมี
ความชานาญงาน หรือทักษะเฉพาะทาง เช่น การทาหั ตถการโดยการเจาะโลหิตอย่างแม่นยา
การเก็บส่งตรวจถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมายที่ผู้บังคับบัญชากาหนด หรือเปูาหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ติดตามและประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐ าน เช่น การควบคุมคุณภาพ
การตรวจภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ
- กาหนดคุณภาพลักษณะเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และดูแลรักษา
เครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
๓ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
- ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ รายงานผล
หรือปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
- ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ทาให้ผู้รับบริการพึงพอใจ เช่น การ
นาเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ที่มีเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ในการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลโดย
ใช้ระบบสารสนเทศสาหรับห้องปฏิบัติการ
- มีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะตัว เช่น มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาและรักษาเครื่องมืออัตโนมัติ
๔ มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓

๑๔๒
ระดับ

รายละเอียดของส่วนราชการ
- กาหนดเปูาหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิม เช่น การคิดค้นวิธีการ
ตรวจใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ หรือปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น สามารถแก้ไขปัญหายุ่งยากซับซ้อนได้
- ศึกษา วิจัย พัฒนาแนวทางและประยุกต์ใช้แนวทา งปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
โดยการเทียบเคียงคุณภาพการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
เพื่อให้เป็นแบบอย่างและที่ปรึกษาในการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
- ให้คาปรึกษาแนะนาวินิจฉัย ชี้แจงและตอบปัญหาที่สาคัญ หรือการถ่ายทอดฝึกอบรมความรู้
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

๑๔๓

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
คาจากัดความ : ความรู้เรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เช่น พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ
. ศ . ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ .ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องมือแพ
ทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๕ และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับก ารปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่
ปฏิบัติอยู่
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๔๔

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
ชื่อความรู้ : ความรู้ในงานเวชกรรมฟื้นฟู
คาจากัดความ : มีความรู้ในการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยและผู้พิการ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความสามารถในงานเวชกรรมฟื้นฟู โดยสามา รถแยกประเภทผู้ปุวย พร้อมให้การฟื้นฟู
สมรรถภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถใช้เทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพให้
เหมาะสมกับสภาพผู้ปุวย ผู้พิการ
๓
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถทราบกระบวนก ารฟื้นฟูสมรรถภาพ
แบบองค์รวมได้
๔
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถพัฒนาปรับปรุงกระบวนการฟื้นฟู
สมรรถภาพได้

๑๔๕

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านเวชกรรมฟื้นฟู
คาจากัดความ : มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๗ (การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์) ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับ ๑ และสามารถหาคาตอบใน พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนา พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และสามารถแนะนาหรือให้คาปรึกษาในภาพรวม
ได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ระดับที่ ๔ และสามารถวิเคราะห์เหตุผลและแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

๑๔๖

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชือ่ ความรู้ : ความรู้ด้านการจัดการความรู้ด้านสาธารณสุข
คาจากัดความ : ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน และสามารถถ่ายทอดให้กับ
บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
๑. ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
๒. ความรู้ด้านการปูองกันและควบคุมโรค
๓. ความรู้ด้านสถิติสาธารณสุขเบื้องต้น
๒
๓
๔

มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถ ถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณสุข
ให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถประยุกต์ความรู้และวิธีการเพื่อจัดทา
เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณสุขแก่กลุ่มเปูาหมายอย่างเหมาะสม
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
บุคคล/งบประมาณมีความสามารถในการประสานงานกับ อปท./ผู้นาชุมชน และองค์กรเอกชน
รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่

๑๔๗

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการสาธารณสุข
คาจากัดความ :
เป็นความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งเป็นความรู้ที่จะนาไปแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในองค์กรและชุมชนได้
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่
ปฏิบัติอยู่
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
๓. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
๔. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบ ในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามาร ถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๔๘

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบาบัด
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านการฟื้นฟูสภาพร่างกายทางอาชีวบาบัด
คาจากัดความ : การดูแลรักษา บาบัด ผู้ปุวยที่มีปัญหาทางด้านการใช้ชีวิตประจาวันให้กลับมาเป็นปกติ
หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด โดยใช้ความรู้ทางด้านกายวิภาคเบื้องต้น
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
- ความรู้เรื่องกายภาคเบื้องต้นและโรคต่างๆ
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสภาพร่างกาย เพื่อการรักษาทางอาชีวบาบัด
- ความรู้ด้านพัฒนาการทางด้านร่างกาย
- ความรู้ทางด้านดัดแปลงเครื่องช่วยต่างๆ ให้เหมาะสมกับความพิการของแต่ละคน
- มีความรู้ในเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
- มีความรู้ในการฝึกกิจวัตรประจาวันเพื่อให้ผู้ปุวยใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ
๒
มีความรู้ความสามารถที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- มีความรู้ในด้านการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ประยุกต์วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจาวัน
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับ ๒ และ
- มีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอดเกี่ยวกับการดูแลผู้พิการแก่ญาติ ผู้ปุวย ผู้ดูแลผู้ปุวย
และ อสม. ผสส. ในชุมชน
๔
มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และ
ความชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือเฉพาะทางในระดับสูงมากจ นได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ

๑๔๙

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบาบัด
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายทางอาชีวบาบัด
คาจากัดความ :
มีความรู้ความ เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงาน ประจาที่
ปฏิบัติอยู่
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๕๐

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง พยาบาลเทคนิค
ชื่อความรู้ : ความรู้การพยาบาลขั้นมูลฐาน
คาจากัดความ : ความรู้ความสามารถในเรื่องการพยาบาลขั้นมูลฐานหรือการพยาบาลผู้ปุวยที่มีปัญหาไม่ซับซ้อน
ภายใต้การกากับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความสามารถในการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒
มีความรู้ ความสามารถ ตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- มีความรู้ความสามารถในการเฝูาระวัง อาการเปลี่ยนแปลง สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้
๓
มีความรู้ ความสามารถ ตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
- มีความรู้ความสามารถในการกาหนดแผนปฏิบัติงาน และเป็นผู้ร่วมทีม ในการดูแลผู้ปุวยที่ได้รับการ
ตรวจด้านเครื่องมือพิเศษ
- มีความรู้ ความสามารถ ในการสร้างผลงาน /นวัตกรรมที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานการพยาบาล
ผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔
มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ใ นระดับที่ ๓ และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และ
ความชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือเฉพาะทางในระดับสูงมากจนได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ

๑๕๑

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง พยาบาลเทคนิค
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการพยาบาล
คาจากัดความ : มีความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ เกี่ยวกับ
ความสาคัญของกฎหมายวิชาชีพ ลักษณะของกฎหมายวิชาชีพ และความหมายและขอบเขตของการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ .ศ. ๒๕๒๘ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่ปฏิบัติอยู่
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคา ตอบในทางกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กา หนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถ นาพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ไปประยุกต์เพื่อแก้ ปัญหาทางกฎหมาย หรือตอบข้อ
สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ สามารถแนะนา หรือ ให้คาปรึก ษาใน
ภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่
๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ จนสามารถให้คาแนะนา
ปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๕๒

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง นายช่างศิลป์
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านศิลปกรรม ทัศนศิลป์
คาจากัดความ : มีความรู้เรื่องศิลปกรรม ทัศนศิลป์ เช่น การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ตกแต่งบอร์ด ปูาย
โฆษณา ฉากเวที นิทรรศการ งานประชาสัมพันธ์ ควบคุมการออกแบบงานศิลป์ เป็นต้น หรือมีความรู้
ด้านการเขียนแบบครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เช่น งานตกแต่งภายใน การจัดสภาพแวดล้อม เป็นต้น
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้พื้นฐานในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๒
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงาน หรือมีทักษะเฉพาะทาง
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝี มือเฉพาะทางระดับสูง ในองค์
ความรู้ดังกล่าว
๔
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และ
ความชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือเฉพาะทางในระดับสูงมากจนได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ

๑๕๓

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง นายช่างศิลป์
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านช่างศิลป์
คาจากัดความ :
มีความรู้เรื่องระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หรือพระราชบัญญั ติสถานพยาบาล พ .ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎ ระเบียบต่าง ๆ
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประ จาที่
ปฏิบัติอยู่
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๕๔

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านช่างกายอุปกรณ์
คาจากัดความ : มีความรู้ด้านการตรวจประเมิน วินิจฉัย ออกแบบ ดัดแปลงแก้ไข คัดกรองผู้ปุวย หรือ
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว คัดเลือกวัสดุและส่วนประกอบที่นามาผลิตกายอุปกรณ์
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
สามารถตรวจ ประเมิน ออกแ บบ ผลิตกายอุปกรณ์ เบื้องต้น เช่น ขาเทียมใต้เข่า แขนเทียม
ระดับข้อศอก เป็นต้น
๒
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถควบคุม ตรวจสอบ คัดกรองการ
ปฏิบัติงาน การศึกษา ค้นคว้า ออกแบบ ผลิตกายอุปกรณ์ เสริมเทียม ระดับค่อนข้างยาก เช่น
ขาเทียมเหนือเข่า แขนเทียมเหนือข้อศอก เป็นต้น
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถควบคุม ตรวจสอบ คัดกรองกา ร
ปฏิบัติงาน การศึกษา ค้นคว้า ออกแบบ ผลิตกายอุปกรณ์เสริมเทียม ระดับค่อนข้ างยาก เช่น
ขาเทียมเหนือเข่า ๒ ข้าง แขนเทียมระดับไหล่ หรือเหนือข้อศอก ๒ ข้าง เป็นต้น
๔
มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และ
ความชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือเฉพาะทางในระดั บสูงมากจนได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ

๑๕๕

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์
ชื่อความรู้ : กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับช่างกายอุปกรณ์
คาจากัดความ : มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๐ (๑) และพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขากายอุปกรณ์เป็นสาข าการประกอบโรคศิลปะ ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติส่งเสริมแ ละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ.๒๕๕๐ มาตรา
๒๐ (๑) และพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขากายอุปกรณ์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๕๖

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
คาจากัดความ : ความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้างของ เครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานและจัด
ระบบงาน รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนาคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานกับข้อมูล ข่าวสาร และงานกราฟฟิก
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่อง โครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์หลักการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (data Communication and computernetworks) กฎหมาย
และจรรยาบรรณสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนาองค์ความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๒
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนาคอมพิวเตอร์มา
ใช้กับข้อมูล ข่าวสาร และงานก ราฟิก สามารถนาองค์ความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ให้
คาปรึกษา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ สามารถฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ ความมั่งคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สามารถประเมินผลถึงวิธีการดาเนินงานด้านสารสนเทศและมีความรู้
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลักษณะงาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
๔
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และ การจั ดทาแผนงาน ควบคุม หลักการ
บริหารงานบุคคล
- มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิชาการคอมพิวเตอร์ และสามารถแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้
คาปรึกษาแนะนาได้
๕
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่
๔ และ มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการ
บริหารงานของรัฐบาล
- เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวิชาการคอมพิวเตอร์ด้านต่ๆาง และสามารถให้คาปรึกษาวิเคราะห์เทคโนโลยีใหม่
ๆ
เพื่อบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
เปูาหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร

๑๕๗

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
คาจากัดความ : มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยก ารกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ. ๒๕๕๐
และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๐
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มี ความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. ๒๕๔๐ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บัติ
หน้าที่ราชการประจาที่ปฏิบัติอยู่
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปปร ะยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๕๘

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชือ่ ตาแหน่ง ช่างทันตกรรม
ชื่อความรู้ : ความรู้ช่างทันตกรรม
คาจากัดความ : ความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านช่างทันตกรรม
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้พื้นฐานในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๒
มีความรู้ความสามา รถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงาน หรือ มีทักษะเฉพาะทาง
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือเฉพาะทางระดั บสูง ใน
องค์ความรู้ดังกล่าว
๔
มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และ
ความชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือเฉพาะทางในระดับสูงมากจนได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ

๑๕๙

ความรูเ้ รื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง ช่างทันตกรรม
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านช่างทันตกรรม
คาจากัดความ : มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่
ปฏิบัติอยู่
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรื อระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๖๐

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง นายช่างเทคนิค
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านช่างเทคนิค
คาจากัดความ : มีความรู้ด้านการซ่อม ประกอบ ดัดแปลงเครื่องยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุ
ครุภัณฑ์ ควบคุม กาหนดรายละเอียดและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
สามารถดูแลและบารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ
๒
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- สามารถซ่อมบารุงเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์
- กาหนดรายละเอียดของเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจัดหา
๓
มีความรู้ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
- สามารถกาหนดแผนงาน โครงการในการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับ
หน่วยงาน
- ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ
๔
มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์
และความชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือเฉพาะทางในระดับสูงมากจน
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

๑๖๑

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง นายช่างเทคนิค
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับช่างเทคนิค
คาจากัดความ : มีความรู้เรื่องระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๖๒

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง นายช่างไฟฟูา
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านช่างไฟฟูา
คาจากัดความ : มีความรู้เรื่องไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสารวจ เขียนแบบ ประมาณการณ์ ติดตั้ง
ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแลบารุงรักษาและใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์
เครื่องจักรกลไฟฟูา ระบบไฟฟูา ระบบเครื่องปรับอากาศ
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
สามารถดูแล บารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟูา ระบบเครื่องปรับอากาศ
๒
มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- สามารถสารวจ เขียนแบบ ประมาณการณ์งานระบบไฟฟูา ระบบเครื่องปรับอากาศ
- วางแผน บารุงรักษา ตรวจสอบงาน ระบบไฟฟูา ระบบเครื่องปรับอากาศ
๓
มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
- สามารถกาหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน
- สามารถให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับงานระบบไฟฟูา ระบบเครื่องปรับอากาศ
๔
มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์
และความชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือเฉพาะทางในระดับสูงมากจน
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

๑๖๓

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง นายช่างไฟฟูา
ชื่อความรู้ : กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานช่างไฟฟูา
คาจากัดความ : มีความรู้เรื่องระเบียบสา นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ .ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟ ฟูาในสถานที่เฉพาะบริเวณ
สถานพยาบาล
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้เรื่องระเบียบสา นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และพระราชบัญญัติอนุรักษ์พลังงาน มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟูา
ในสถานที่เฉพาะบริเวณสถานพยาบาล
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาใ นทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามา รถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๖๔

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง นายช่างโยธา
ชื่อความรู้ : ความรู้ด้านช่างโยธา
คาจากัดความ : มีความรู้เรื่องการควบคุมการก่อสร้าง การสารวจพื้นที่ การตรวจการจ้าง การกาหนด
ราคากลางท้องถิ่น เช่น การกาหนดพื้นที่ แนวขอบเขต ระดับต่ างๆทางด้านกายภาพของงานก่อสร้าง
การกาหนดงวดงาน งวดเงิน การวางแผนการดาเนินการก่อสร้างทั้งทางด้านการควบคุมงานและการตรวจ
จ้าง รวมทั้งการกาหนดราคากลางท้องถิ่นของงานก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการจ้างและปฏิบัติงานในตาแหน่ง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
- สามารถสารวจพื้นที่ที่จะก่อสร้างได้
- สามารถร่างแบบก่อสร้างได้
๒
มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และ
- สามารถกาหนดพื้นที่ แนวขอบเขต ระดับของงานก่อสร้าง
- เขียนแบบงานก่อสร้างพร้อมกาหนดงวดงาน งวดเงิน
- ควบคุมงานก่อสร้า ง ตรวจการจ้าง เช่นอาคารผู้ปุวยใน อาคารผู้ปุวยนอก อาคารพักพยาบาล
เป็นต้น
- สามารถกาหนดราคากลางท้องถิ่นของอาคารที่ก่อสร้างได้
๓
มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และ
- สามารถถอดแบบก่อสร้างได้
- ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจการจ้างของอาคารทีม่ ีขนาดใหญ่ เช่น อาคารที่มีความสูงเกิน ๕ ชั้น
๔
- มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์
และความชานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือเฉพาะทางในระดับสูงมากจน
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

๑๖๕

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง นายช่างโยธา
ชื่อความรู้ : กฎหมาย และ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
คาจากัดความ : มีความรู้เรื่องระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพพัสดุ พ .ศ. ๒๕๓๕ และการแก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างขององค์กรท้องถิ่น กฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพพัสดุ พ .ศ. ๒๕๓๕ และ
การแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างขององค์กรท้องถิ่น กฎกระทรวงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมาย หรือ ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสามารถแนะนา หรือ ให้
คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายจนสามารถให้
คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๖๖

ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด
ชื่อความรู้ : ความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อสิ่งพิมพ์
คาจากัดความ :
ความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อ
อิเล็ กทรอนิกส์ ช่วยบรรณารักษ์ในด้านต่าง ๆ เช่น การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ การจัดเก็บ การสืบค้น
เอกสาร หนังสือ และสื่อต่าง ๆ ของห้องสมุด เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการ รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้พื้นฐานเรื่องการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
และสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และนามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๒
มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๑ และสามารถจัดเก็บเอกสาร หนังสือ และสื่อ
ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบตามที่กาหนดไว้ และมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้
คาแนะนาแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดถึงวิธีการใช้ห้องสมุด การสืบค้น การยืม - คืน และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีประสบการณ์หรือความชานาญงานในองค์ความรู้ดังกล่าว
๓
มีความรู้ ค วามสามารถตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และให้บริการยืม - คืน สืบค้นเอกสาร
หนังสือ และสื่อต่าง ๆ ของห้องสมุดได้ และสามารถตอบคาถามในรายละเอียดถึงวิธีการแบ่ง
ประเภท การจัดเก็บ และทาเครื่องมือช่วยค้นได้อย่างถูกต้อง
๔
มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ในระ ดับที่ ๒ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสืบค้น การจัดเก็บเอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ รวมทั้งสามารถถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นดาเนินงานของห้องสมุดได้ และสามารถเสนอแนะแนวทางเลือกใหม่ๆ ในงานห้องสมุด

๑๖๗

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด
ชื่อความรู้ : พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
คาจากัดความ : ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ. ๒๕๓๗ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ
.ศ. ๒๕๔๐ พร ะราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
รายละเอียดคาจากัดความของแต่ละระดับ
ระดับ
รายละเอียดของส่วนราชการ
๑
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ. ๒๕๓๗ และกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานห้องสมุด
๒
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่
๑ และสามารถหาคาตอบในทางกฎหมาย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานห้องสมุดได้
เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๒ และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทาง
กฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ. ๒๕๓๗ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ห้องสมุด หรือตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
๔
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานห้องสมุด รวมทั้งสามารถ
แนะนา หรือ ให้คาปรึกษาในภาพรวมได้
๕
มีความรู้ความเข้าใจตามที่กาหนดไว้ในระดับที่
๔ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ. ๒๕๓๗ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานห้องสมุด
จนสามารถให้คาแนะนาปรึกษา วิเคราะห์เหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

