มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- พยาบาล ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ชื่อสายงาน : การพยาบาล
- พยาบาล ระดับเชี่ยวชาญ
- พยาบาล ระดับชานาญการพิเศษ
ชื่อตาแหน่ง : พยาบาล
- พยาบาล ระดับชานาญการ
- พยาบาล ระดับปฏิบัติการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนีค้ ลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. การให้การพยาบาลผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานการพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษาบาบัด
5. การตรวจนิเทศและพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการ
2. ปฏิบัติงานวิชาการเกีย่ วกับการศึกษา การพัฒนา และการส่งเสริมกิจการพยาบาล โดยเป็นผูค้ วบคุม
พยาบาล
ประสานงานการผลิตเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับงานการพยาบาล
6. การวางแผนโครงการอานวยการ และติดตามประเมินผลในการผลิตพยาบาลและ
3. การศึกษา วิเคราะห์เพื่อรับรองและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการบริการงานการพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มวิชาชีพ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ
เชี่ยวชาญในงานด้านการพยาบาล โดยใช้
ความเชีย่ วชาญพิเศษในงานด้าน
วิชาการในการทางาน
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
ความชานาญงาน ทักษะ และ
ความรูค้ วามสามารถ ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาล โดยใช้ความรู้ความ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาล
สูงในงานด้านการพยาบาล
ประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
และประสบการณ์สูง
สามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
การพยาบาล
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ประสบการณ์สูงมาก
และ
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือแก้ไข ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านการพยาบาล
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจ
และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมี
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและ
การดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
การวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือ
มอบหมาย หรือ
มีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัตงิ านอื่น
สาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
เฉพาะทาง และนามาประยุกต์ใช้
หน้า 1

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ
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- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่
ด้านการพยาบาล ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
และความรับผิดชอบในการควบคุมการ
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
ปฏิบัติงานทีม่ ีขอบเขตเนื้อหาของงาน
ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนด
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
แนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้
ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงาน
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตาม
ชานาญงานสูงมากในงานด้านการพยาบาล
วัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ตลอดจนกากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่
รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นพื้นฐานตาม
1. ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นสูง ตามมาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาล
วิชาชีพในการให้การพยาบาล แก่ผู้ปว่ ย หรือ
แก่ผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานพยาบาลใน
ปฏิบัติงานพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ใน
ฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษา บาบัด
การรักษา บาบัด หรือ ปฏิบัติงานส่งเสริม
หรือ ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพอนามัย และป้องกันโรค เพื่อให้
อนามัย และป้องกันโรค เพื่อให้ผู้ป่วย
ผู้ป่วย ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม
ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม
และปลอดภัย
และปลอดภัย
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ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน
ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฏี
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
งาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้
ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
คาปรึกษาแนะนา หรือปรับปรุงผสมผสาน
หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา หรือ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง
มอบหมาย หรือ
ระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
กากับหน่วยงานด้านการพยาบาลที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นสูง ทีย่ ุ่งยาก
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ซับซ้อน หรือ ภาวะวิกฤต ตามมาตรฐาน
การพยาบาล พัฒนาและประยุกต์ใช้
ด้านการพยาบาล พัฒนาและประยุกต์
วิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะ
ความรู้วิธีการ เทคนิคต่างๆ เพื่อคิดค้น
ใช้ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการ
คุกคาม ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม
การให้การบริการและส่งเสริมสุขภาพ
เทคนิคต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและ
และปลอดภัย ควบคุม ตรวจสอบการ
ที่มีประสิทธิภาพและสุขภาวะที่ดีของ
เทคนิคเกี่ยวกับงานพยาบาลที่
ปฏิบัติงานพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตาม
ประชาชน
เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนา
มาตรฐานที่กาหนด
ประเทศ เพื่อคิดค้นการให้การบริการ
และส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
และสุขภาวะที่ดีของประชาชน
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2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อน
วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา
และปรับปรุงการบริการพยาบาล รวมทั้ง
ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือได้
การปรับใช้ การบาบัด เครื่องมือพิเศษ
อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์
ให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพื่อช่วยเหลือ
และทันเวลา
ในกรณีรีบด่วนได้อย่างทันท่วงที

3. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อ
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น

3. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย
ด้านการพยาบาล จัดทาเอกสารวิชาการ
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านการพยาบาล
เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
2. คัดกรอง ประเมินวินิจฉัยปัญหาภาวะ
เสี่ยง คาดการณ์และวางแผนช่วยเหลือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย
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2. เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินงานวิจัยต่างๆ
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
2. ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแลและ
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ ที่เป็น
ตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านการ
ประโยชน์ต่องานการพยาบาล หรือ
พยาบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กาหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้
สากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมาย
สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมทั้งกาหนด
ตามนโยบายในภาพรวมของ
วิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านการ
หน่วยงาน
พยาบาล เพื่อพัฒนาระบบ หรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานการพยาบาล
หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหา
และวิธีการแก้ไข ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
การพยาบาล ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านการพยาบาล และด้านที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษา
ในโครงการวิจัยทางด้านการพยาบาล
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการ
3. เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนดาเนินการ
3. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน
วิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิค
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงาน
การพยาบาล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการ
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
พยาบาล ให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้คา
การพยาบาลเป็นอย่างมาก วาง
ทางด้านการพยาบาล เพื่อก่อให้เกิดการ
ปรึกษาแนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจยั
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการกาหนด
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และให้คาแนะนา
ประเมินผล รวมทั้งกาหนดวิธกี ารและ
แนวทางพัฒนาระบบและมาตรฐานของ
เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ระเบียบปฏิบัติทางการพยาบาล
งานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
เกี่ยวกับงานด้านการพยาบาล หรือเพื่อให้
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ
การปฏิบัติงานการพยาบาล หรือ
ข้อเสนอแนะในการกาหนดลักษณะและ
มั่นคง เพื่อให้การดาเนินงานเกิดผล
เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหา
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานพยาบาล
พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาล
เฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านการ
พยาบาล เพื่อให้คาแนะนา และข้อเสนอ
แนะในการดาเนินการ

4. ร่วมวางแผนโครงการ และประสาน 4. วางแผนโครงการ ประสานงาน สนับสนุน
งาน เพื่อให้การปฏิบัติงานพยาบาล
และอานวยการผลิตบุคลากรทางการ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
พยาบาล กาหนดลักษณะและมาตรฐาน
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อรับรองและ
ในการปฏิบตั ิงานพยาบาล เพื่อวางแนว
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การ
ทางสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางาน
กาหนดมาตรฐานการศึกษาและ
พยาบาล
มาตรฐานการบริการพยาบาล

ระดับเชี่ยวชาญ
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ต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมาก และมีขอบเขต
กว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการการพยาบาล และ
ด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการ
วิจัยที่สาคัญทางด้านการพยาบาล
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะใน
การดาเนินการ
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ 4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าว
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
ข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
ทางด้านการพยาบาล ในระดับชาติ
พยาบาล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา
การปฏิบัติงาน ติดต่อ ประสานงาน
หรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม กากับ
สถานการณ์เพื่อให้คาปรึกษาและให้
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรม
แนะนาปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
การพยาบาล ให้กับหน่วยงานต่างๆ
การต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การ
ทางด้านการพยาบาลแก่หน่วยงานที่
และตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ
และพัฒนาบุคลากรทางด้านการ
พยาบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทน
ของกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ
เจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงาน
การพยาบาล ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
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สัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดม
ศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วม
ประชุมหรือเจรจาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานพยาบาล ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
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5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ช่วยสอน ให้คาปรึกษา แนะนาใน
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาแก่นิสิต นักศึกษา ที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานพยาบาล ให้คาปรึกษา แนะนา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ
งานตามข้อ (1)-(5) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าที่กาหนดแผนงาน มอบหมาย
ควบคุม ตรวจสอบให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
2. ร่วมวางแผนการทางานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
5. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(4) ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงานติดต่อประสานงาน วางแผน
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุมดูแล
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
แก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ระดับเชี่ยวชาญ
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พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
หรือโครงการของหน่วยงานในสถาบัน
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน
อุดมศึกษา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน
2. เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษา
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
อุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหา
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล
กาหนดนโยบาย หรือโครงการทาง
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ด้านการพยาบาล เพื่อให้ข้อมูล
ที่กาหนด
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
หน้า 5
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ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
การพยาบาล รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงาน
พยาบาล เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นิสิต
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ
การพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทใน
การให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการพยาบาลแก่
ผู้ใต้บังคับ บัญชา นิสิต นักศึกษา ผู้รับ
บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
การพยาบาล ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานภายในสถาบัน
อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ด้านการประสาน
ด้านการประสาน
1. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
1. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดย
บทบาทในการจูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิด
มีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงาน 2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง หน่วยงาน
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ในการดาเนินงานร่วมกัน
ร่วมกัน
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ดาเนินงานร่วมกัน
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ ด้านการบริการ
ทางด้านการพยาบาล ที่ยุ่งยากซับซ้อน
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อน
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา
มากเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยาก
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
งานการพยาบาล ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษทางด้านการ
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
สามารถดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
พยาบาล ในระดับชาติหรือนานาชาติ
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
นโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ หรือ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถ
พัฒนาความรู้ เทคนิคและทักษะ ให้
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
ปัญหาและดาเนินงานได้อย่างมี
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการพยาบาล
การพยาบาลเพื่อให้บุคคลทั่วไปหรือ
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความ
หน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจที่
๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ เผยแพร่
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
ถูกต้องและเป็นประโยชน์
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด
การและเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หรือ ปริญญาเอก หรือที่เทียบได้ไม่
พยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ
พยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ
พยาบาล ระดับปฏิบัติการ
พยาบาล ระดับปฏิบัติการ
ต่ากว่านี้ทางการพยาบาล และ ได้รับ 2. ดารงตาแหน่งพยาบาล ระดับปฏิบัติการ 2. ดารงตาแหน่งพยาบาล ระดับชานาญการ
และ
และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
2. ดารงตาแหน่งพยาบาล ระดับ
2. ดารงตาแหน่งพยาบาล ระดับ
พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาต
หรือ
ชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
เชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3 ปี
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
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