มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักกายภาพบาบัด
ระดับเชีย่ วชาญพิเศษ
ชื่อสายงาน : กายภาพบาบัด
- นักกายภาพบาบัด
ระดับเชีย่ วชาญ
- นักกายภาพบาบัด
ระดับชานาญการพิเศษ
ชื่อตาแหน่ง : นักกายภาพบาบัด
- นักกายภาพบาบัด
ระดับชานาญการ
- นักกายภาพบาบัด
ระดับปฏิบัติการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนีค้ ลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบาบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือ และวิธีการทางกายภาพบาบัด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้ การบาบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับ
กล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบ ประสาทและความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธีกายภาพบาบัด โดยใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การดัด
การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพบาบัดชนิดต่างๆ เพื่อฟืน้ ฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพ หรือพิการ ให้กลับคืนดีทางรูป
และทางหน้าที่ และปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มวิชาชีพ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทาง
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ
วิชาการในการทางาน
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกายภาพบาบัด สูงในงานด้านกายภาพบาบัด
สูงมากในงานด้านกายภาพบาบัด
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
และ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหา
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้อง
ในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
เชี่ยวชาญในงานด้านกายภาพบาบัด โดย
ความเชีย่ วชาญพิเศษในงานด้าน
ใช้ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
กายภาพบาบัด โดยใช้ความรู้
และประสบการณ์สูง
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ประสบการณ์สูงมาก
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
ความรู้ใหม่
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านกายภาพบาบัด และ
ทฤษฎี หลักการ ความรูใ้ หม่ ซึ่งต้อง
นามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
มีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือ
การดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
เฉพาะทาง และนามาประยุกต์ใช้
สาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฏี
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบในการควบคุมการ
ด้านกายภาพบาบัด ที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
ปฏิบัติงานทีม่ ีขอบเขตเนื้อหาของงาน
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนด
ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้
แนวทาง การทางานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
สถานการณ์ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ชานาญงานสูงมากในงานด้านกายภาพ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ สาเร็จ
บาบัด
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ตลอดจนกากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่
รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติการด้านกายภาพบาบัดตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการ
ทางกายภาพบาบัดแก่ผู้รับบริการ
เพื่อให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง
เหมาะสม

ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติการด้านกายภาพบาบัดขั้นสูง ตาม
๑. ปฏิบัติการด้านกายภาพบาบัดขั้นสูง
มาตรฐานวิชาชีพ ในการรักษาและให้บริการ
ทีย่ ุ่งยากซับซ้อน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางกายภาพบาบัดแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ได้
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
รับการดูแลทางกายภาพบาบัดที่ถูกต้อง
เหมาะสม ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ
เหมาะสม
งานกายภาพบาบัด เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
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ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผล
แผนงาน โครงการ และแก้ไขปัญหาในงาน
ที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
มาก หรือถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับงาน
ตลอดจนให้คาปรึกษาแนะนา หรือ
ปรับปรุงผสมผสาน เทคนิคระดับสูง
ระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ควบคุมกากับหน่วยงานด้าน
กายภาพบาบัด ที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการ
ทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ
ตลอดจนกากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
กายภาพบาบัด พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เพื่อคิดค้น
การรักษาและการบริการ กาหนดรูปแบบ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การดาเนินงานการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟู
สุขภาพประชาชน การบริการสุขภาพ
เชิงรุก หรือการบริการอื่นๆ ทางด้าน
สุขภาพ

งาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง
มากหรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน
ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา หรือ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง
ระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านกายภาพบาบัด พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์
วิธีการ เทคนิคต่างๆ เสนอแนะ
รูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงาน
กายภาพบาบัด ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
เพื่อคิดค้นการรักษาและการบริการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การดาเนินงาน
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟู
สุขภาพประชาชน การบริการสุขภาพ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

2. คัดกรอง ตรวจประเมินทางกายภาพ 2. คัดกรอง ประเมินทางกายภาพบาบัดที่
2. คัดกรอง ประเมินวินิจฉัยปัญหาความ
บาบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย
ซับซ้อน ให้การรักษาและการบริการทาง
เสี่ยง คาดการณ์และวางแผนช่วยเหลือ
ปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การบริการ
กายภาพบาบัด รวมทั้งการปรับใช้กระบวน
เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและ
ทางกายภาพบาบัดได้อย่างถูกต้อง
การการรักษาและการบริการ ให้สอดคล้อง
การบริการทางกายภาพบาบัด
เหมาะสมทันสถานการณ์และ
กับปัญหาทางกายภาพบาบัด เพื่อให้ผู้รับ
ทันเวลา
บริการได้รับบริการที่ถูกต้อง เหมาะสม

3. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟู
สุขภาพประชาชน หรือการบริการ
อื่นๆ ทางด้านกายภาพบาบัด เพื่อให้
มีสุขภาพที่ดีขึ้น

3. บันทึก รวบรวม ศึกษาค้นคว้า ทดลอง
3. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
วิเคราะห์สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านกายภาพ
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน
บาบัด จัดทาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงาน
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ผลงานทางด้านกายภาพบาบัด เพื่อพัฒนา
ทางด้านกายภาพบาบัด เพื่อก่อให้เกิด
งานวิชาการ การรักษา และการบริการ
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ
ผู้ป่วยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือ เพื่อหาวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้าน
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เชิงรุก หรือ การบริการอื่นๆ ทางด้าน
สุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชน
2. ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแลและ
ตรวจสอบ โครงการวิจัยทางกายภาพ
บาบัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตาม
นโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน

2. เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานกายภาพบาบัด หรือ
กาหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานเพือ่ พัฒนางาน
กายภาพบาบัด หรือเพื่อเสนอความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
มากทางด้านกายภาพบาบัด ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกายภาพ
บาบัด และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
ประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ
วิจัยทางด้านกายภาพบาบัด เพื่อให้
คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการ
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 3. เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนดาเนินการ
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
วิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อ
กายภาพบาบัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
ให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการ
กายภาพบาบัด ให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้
ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่องานกายภาพ
คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง
บาบัดเป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์ใน
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และให้
การวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลรวมทั้ง
คาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน
กาหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
ทางด้านกายภาพบาบัด ศึกษา
นโยบายแผนงาน และโครงการทาง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
กายภาพบาบัด เป็นที่ปรึกษาในโครงการ
วิจัยทางด้านกายภาพบาบัด เพื่อให้
คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการ

4. บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบาบัด
เพื่อพัฒนาการบริการผู้ป่วยให้มี
คุณภาพ

4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้าน
กายภาพบาบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน

4. ประเมินผลการดาเนินงาน การส่งเสริม
ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านกายภาพ
บาบัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน

หน้า 4

ระดับเชี่ยวชาญ
หรือความมั่นคง เพื่อให้การดาเนินงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่
กาหนดไว้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนของ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหา
ต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ปฏิบัติงานกายภาพบาบัด หรือเพื่อ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
และ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมาก และมีขอบเขต
กว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการด้านกายภาพบาบัดและ
ด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการ
วิจัยที่สาคัญทางด้านกายภาพบาบัด
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะใน
การดาเนินการ
4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ 4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(3) ดังกล่าว
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
ข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
ความรู้ทางด้านกายภาพบาบัดใน
การปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน
ระดับชาติหรือนานาชาติประเมิน
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม กากับ
และวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้คา
ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เป็น
แนะนาปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านกายภาพบาบัด
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อถ่ายทอด
ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ พัฒนา
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
บุคลากรทางด้านกายภาพบาบัด เข้า
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนของกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลใน
การเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านกายภาพบาบัด
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน
ช่วยสอน ให้คาปรึกษา แนะนา
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
หลักการและวิธีการของงานกายภาพบาบัด
เกีย่ วกับหลักการและวิธีของงานในความ
รองลงมาและแก่นิสิต นักศึกษาที่มา
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง
ความรับผิดชอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งาน ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างถูกต้อง มี
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพเข้าร่วม
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตัง้ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
ทางวิชาการ ประกอบการพิจารณา
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
และตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่ วข้อง
การพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
หน้าที่อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
6. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
6. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงาน ตามข้อ (1)-(5) ดังกล่าวข้างต้น
ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(5) ดังกล่าว
แล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดแผนงาน
ข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบให้คาปรึกษา
การปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน
แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม กากับ
และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้า 5

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
2. ร่วมวางแผนการทางานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง 1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทใน 1. ประสานการทางานภายในสถาบัน
ทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายใน
การให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่
อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
และภายนอก เพื่อให้เกิดความ
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้
ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
กาหนดไว้
กาหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่
ข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือ
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
และความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมาย
ในการดาเนินงานร่วมกัน

หน้า 6

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน
โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน
อุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสาน
1. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บทบาทในการจูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
ร่วมกัน

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน
หรือโครงการของหน่วยงานในสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
กาหนดนโยบาย หรือโครงการทาง
ด้านกายภาพบาบัด เพื่อให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
ด้านการประสาน
1. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดย
มีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด
2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่าง
ประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิด
ความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านกายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด รวมทั้งตอบปัญหา
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินงาน
ได้อย่างถูกต้อง
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ ๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้าน
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
กายภาพบาบัด เพื่อให้บุคลากรทั้ง
กายภาพบาบัด ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิด
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
ทางด้านกายภาพบาบัด ที่ยุ่งยากซับซ้อน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้ง ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
พัฒนาความรู้ เทคนิคและทักษะ ให้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ เผยแพร่
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด
การและเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร

หน้า 7

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง
และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยาก
และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษทางด้าน
เกี่ยวกับด้านกายภาพบาบัด ให้บุคคลหรือ
กายภาพบาบัด ในระดับชาติหรือ
หน่วยงาน สามารถดาเนินงานได้ลุล่วง
นานาชาติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และ
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กาหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
กว้างขวาง
การตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านกายภาพ
บาบัด เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์

๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
กายภาพบาบัด เพือ่ ให้บุคคล หรือ
หน่วยงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์

ระดับปฏิบัติการ
ได้รับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
หรือ ปริญญาเอก หรือที่เทียบได้
ไม่ต่ากว่านีท้ างกายภาพบาบัด หรือ
สาขาวิชาอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

ระดับชานาญการ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักกายภาพบาบัด ระดับปฏิบัติการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักกายภาพบาบัด ระดับ
ปฏิบัติการ
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 3 ปี หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักกายภาพบาบัด ระดับปฏิบัติการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักกายภาพบาบัด ระดับ
ชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักกายภาพบาบัด ระดับปฏิบัติการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักกายภาพบาบัด
ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักกายภาพบาบัด ระดับปฏิบัติการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักกายภาพบาบัด
ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
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