
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

มหาวทิยาลยัพะเยา 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ก.พ.อ.) 



ประเภททั่วไป 



๔-๖-๐๒ 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 

สายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานทันตกรรม ซ่ึงมีลักษณะงาน         
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการใหบริการทางทันตกรรมข้ันมูลฐานแกผูปวยทางโรคฟน ปฏิบัติการทางเทคนิค                 
ทันตกรรมอยางงาย  แนะนําการบํารุงรักษาสุขภาพของปาก และฟนตามท่ีทันตแพทยมอบหมาย                
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานทันตกรรม  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานทันตกรรม  ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานทันตกรรม  ระดับปฏิบัติงาน 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม
ระดับปฏิบัตงิานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๔-๐๒ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  การคัดเลือกสัตว  การตอนสัตว  การผสมพันธุสัตว  การฝกหดัสัตวเพื่อรีดทําเช้ือ 
การผสมอาหารสัตว  การปลูกพืชอาหารสัตว  การถนอมอาหารสัตว  ชวยปฏิบัติงานดานการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตวและวตัถุดิบ ตลอดจนชวยนกัวิชาการสัตวบาลในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
และวจิัยเกี่ยวกับงานสัตวบาล เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
  
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล   ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล   ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล   ระดับปฏิบัติงาน 
 
 

                                                                        ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
   ระดับปฏิบัตงิานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๕-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

          สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ  ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตรตางๆ  ซ่ึงมีลักษณะงาน        
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการชวยนักวทิยาศาสตร ปฏิบัติงานดานตางๆ เชน ชวยวิเคราะห ทดสอบ รวบรวมขอมูล 
และจัดทํารายงานผลการวิเคราะห เตรียม จดัหา และเก็บรักษาวตัถุตัวอยาง เคมีภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใช           
และอุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหวิจยัทางวทิยาศาสตรเปนตน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน 

 
 
 
                                                                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๖-๐๔ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานพยาบาล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

          สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานพยาบาลซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการหรือใหบริการการพยาบาลข้ันมูลฐาน หรือการพยาบาลเทคนิคอยางงายแกผูปวย
ทางรางกายหรือจิตใจ ผูไดรับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ ผูมีครรภ ทารก คนปญญาออน คนชราในโรงพยาบาล 
หรือสถาบัน การรักษาและบําบัด หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยและการปองกันโรคแกผูปวย 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

  ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ผูปฏิบัติงานพยาบาล ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานพยาบาล ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
                                                                            ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงาน เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๖-๐๕ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย                        
ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ น้ํายา อาหารเล้ียงเช้ือเล้ียงเซลล                   
การเพาะเล้ียงเชื้อ การเก็บวัตถุตัวอยาง การชันสูตรหาจุลินทรีย หาชนิดและความไวของเช้ือโรค            
หาสารตางๆ  ดูแลความสะอาดเรียบรอยของหองปฏิบัติการ ตลอดจนจัดหา ซอมแซม บํารุงรักษา
เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๗-๐๙ 

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน                ชางเทคนิค 
 
ลักษณะงานท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางเทคนิค ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ             
การซอม สราง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดต้ัง เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ และอุปกรณตางๆ   
ใหเปนไปตามแบบแปลน  และรายละเอียดท่ีกําหนด  ควบคุมระบบงานท่ีใช เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ              
และอุปกรณตางๆ หลายชนดิรวมกนั คํานวณรายการและประมาณราคาเก่ียวกับงานดังกลาว ชวยงาน
ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  สํารวจทองท่ีเพื่อกําหนดเขตและสถานท่ีเกี่ยวกับการประกันภัย  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน                    
ท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
 ชางเทคนิค ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ชางเทคนิค ระดับชํานาญงาน 
 ชางเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน 

 

 
 
                                                                              ก.พ.อ. กาํหนดใหมีตําแหนงชางเทคนิค 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 



๔-๗-๑๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท    ท่ัวไป 
 
สายงาน       ชางทันตกรรม   
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางทันตกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประดิษฐ ซอม ประกอบและบํารุงรักษาอุปกรณในการใสฟน จัดเรียงฟน ดัดฟน บูรณะ          
หรือปองกันรักษาฟน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนง ดังนี ้
  ชางทันตกรรม ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ชางทันตกรรม ระดับชํานาญงาน 
  ชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน 
  
   

 
                                                                           ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางทันตกรรม 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 



๔-๘-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานหองสมุดดานตางๆ เชน การควบคุม ดูแลกิจการของหองสมุด จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนงัสือ 
รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภณัฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการหนังสือ  
แนะนําและใหบริการแกนสิิต นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนในการใชหองสมุด จัดกจิกรรม               
เพื่อสงเสริม เผยแพรและชักจูงใหนิสิต นกัศึกษา ขาราชการ และประชาชน ใชบริการหองสมุด ตลอดจน
ชวยบรรณารักษรวบรวมสถิติ และจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน                  
ท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานหองสมุด   ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานหองสมุด   ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานหองสมุด   ระดับปฏิบัติงาน 
 

 
                                                                 ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 
                                            ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๑-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 

สายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

           สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานชวยและสนบัสนุนงานบริหารตางๆ ซ่ึงมีลักษณะงาน        
ท่ีปฏิบัติเกีย่วกบังานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ 
งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ  งานเวชสถิติ  หรืองานบริการท่ัวไป                      
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี้ 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน การทันตแพทย์ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 
  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการทันตแพทย์ หรือการให้บริการทางทันตกรรม 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคฟันและโรคในช่องปาก 
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเพื่อคิดค้นหาวิธีการต่างๆ ในการลดการผุและยืดอายุของฟัน รวมทั้ง
การให้ค าแนะน าและเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
เพื่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของฟันและช่องปาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
  ทันตแพทย์  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  ทันตแพทย์  ระดับเชี่ยวชาญ 
  ทันตแพทย์  ระดับช านาญการพิเศษ 
  ทันตแพทย์  ระดับช านาญการ 
  ทันตแพทย์  ระดับปฏิบัติการ 
 
 

                            ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ 
                        ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 

๓-๖-๐๒ 



 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน การพยาบาล 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 
    สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ   
การให้การพยาบาลผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานการพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษาบ าบัด หรือ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา และการส่งเสริมกิจการพยาบาล โดยเป็นผู้ควบคุม
ประสานงานการผลิตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานการพยาบาล การศึกษา วิเคราะห์เพื่อรับรองและปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการบริการงานการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
ทุกประเภท  การตรวจนิเทศและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล  
การวางแผนโครงการอ านวยการและติดตามประเมินผลในการผลิตพยาบาล  และปฏิบัติหน้าที่อื่น                       
ที่เกี่ยวข้อง   
  
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
พยาบาล ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
พยาบาล ระดับเชี่ยวชาญ 
พยาบาล ระดับช านาญการพิเศษ 
พยาบาล ระดับช านาญการ 
พยาบาล ระดับปฏิบัติการ 
 

 
 

                 ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งพยาบาล 
                     ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

๓-๖-๐๓ 



๓-๖-๐๔

 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน การแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานหรือใหบริการทางการแพทย  ซ่ึงมีลักษณะงาน   
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัชีวิต  สุขภาพและอนามัยของประชาชน  หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
แกประชาชน งานวิเคราะห วิจัย และชันสูตรโรค  งานวางแผนทางวิชาการแพทย งานตรวจ แนะนํา         
ใหคําปรึกษาในวิชาการแพทย งานใหการศึกษาและฝกอบรมดานการแพทยหรือการสาธารณสุขแกแพทย
หรือเจาหนาท่ีทางการสาธารณสุขหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
นายแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
นายแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
นายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
นายแพทย ระดับชํานาญการ 
นายแพทย ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 

                               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายแพทย 
                         ระดับปฏิบัตกิารถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๓-๖-๐๔

 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน การแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานหรือใหบริการทางการแพทย  ซ่ึงมีลักษณะงาน   
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัชีวิต  สุขภาพและอนามัยของประชาชน  หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
แกประชาชน งานวิเคราะห วิจัย และชันสูตรโรค  งานวางแผนทางวิชาการแพทย งานตรวจ แนะนํา         
ใหคําปรึกษาในวิชาการแพทย งานใหการศึกษาและฝกอบรมดานการแพทยหรือการสาธารณสุขแกแพทย
หรือเจาหนาท่ีทางการสาธารณสุขหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
นายแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
นายแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
นายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
นายแพทย ระดับชํานาญการ 
นายแพทย ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 

                               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายแพทย 
                         ระดับปฏิบัตกิารถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๓-๖-๐๕

 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน  สัตวแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานการสัตวแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ             
เกี่ยวกับการตรวจ และรักษาพยาบาลสัตว  การศึกษา วิเคราะห ชันสูตร และวจิัยโรคสัตวทางดานตางๆ             
การสํารวจโรค และปองกันโรค  การสงเสริมและพัฒนาความรูทางดานสุขภาพสัตว  การคนควาทดลอง
ในการผลิตชีวภัณฑ  เทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว เทคโนโลยีทางดานวิทยาการสืบพันธุของสัตว  
รวมถึงการปรับปรุงแกไขวิธีการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชนในการผลิต ปองกันและกําจัด
โรคสัตว เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นายสัตวแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นายสัตวแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
  นายสัตวแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นายสัตวแพทย ระดับชํานาญการ 
  นายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนายสัตวแพทย                           

                         ระดับปฏิบัตกิารถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 
 



๓-๖-๐๖

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษาคนควา วจิัย ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห ประมวลผลส่ิงตัวอยางท่ีไดมาจากรางกายมนุษย
และอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพของมนุษย ท้ังทางตรงและทางออม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ท่ีครอบคลุมดานเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก จุลชีววทิยาคลินิก ปรสิตวิทยา โลหติวิทยา 
คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พษิวิทยา เซลลวิทยาหรือแขนงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย เชน     
อณูชีววิทยา การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ฯลฯ 
เพื่อนาํผลมาใชในการวนิิจฉัย  คนหาสาเหตุ  วเิคราะหความรุนแรง  ตดิตามผลการรักษา  การปองกนั  และ
เฝาระวังโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใชเคร่ืองมือ น้าํยา 
การผลิตน้ํายาและชีววัตถุ ชุดทดสอบและวิธีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ ท้ังนี้รวมถึงลักษณะงาน
ภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ    
รวมท้ังการประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการ การใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพร              
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักเทคนิคการแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นักเทคนิคการแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักเทคนิคการแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักเทคนคิการแพทย ระดับชํานาญการ 
                           นักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 
     ระดับปฏิบัติการถึงระดับเช่ียวชาญพเิศษ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๓-๖-๐๖

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน เทคนิคการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษาคนควา วจิัย ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห ประมวลผลส่ิงตัวอยางท่ีไดมาจากรางกายมนุษย
และอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพของมนุษย ท้ังทางตรงและทางออม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ท่ีครอบคลุมดานเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก จุลชีววทิยาคลินิก ปรสิตวิทยา โลหติวิทยา 
คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พษิวิทยา เซลลวิทยาหรือแขนงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย เชน     
อณูชีววิทยา การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ฯลฯ 
เพื่อนาํผลมาใชในการวนิิจฉัย  คนหาสาเหตุ  วเิคราะหความรุนแรง  ตดิตามผลการรักษา  การปองกนั  และ
เฝาระวังโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใชเคร่ืองมือ น้าํยา 
การผลิตน้ํายาและชีววัตถุ ชุดทดสอบและวิธีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ ท้ังนี้รวมถึงลักษณะงาน
ภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ    
รวมท้ังการประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการ การใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพร              
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักเทคนิคการแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นักเทคนิคการแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักเทคนิคการแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักเทคนคิการแพทย ระดับชํานาญการ 
                           นักเทคนิคการแพทย ระดับปฏิบัติการ 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 
     ระดับปฏิบัติการถึงระดับเช่ียวชาญพเิศษ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



 ๓-๖-๐๗

 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน เภสัชกรรม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  
                 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเภสัชกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบั   
การผสมและปรุงยาและเวชภัณฑประเภทตางๆ การจายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทยในโรงพยาบาลหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  เภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  เภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญ 
  เภสัชกร ระดับชํานาญการพิเศษ 
  เภสัชกร ระดับชํานาญการ 
                           เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ 
 
 

 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร                          

                       ระดับปฏิบัติการถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 
 



๓-๖-๐๘ 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน รังสีการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 
                 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานรังสีการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ   
งานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียรและรังสีฟสิกส เชน การถายและบันทึกภาพสวนตางๆ       
ของรางกายผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอ็กซ โดยใชกรรมวิธีพเิศษท่ีมีเทคนิคการใชท่ียุงยาก การฉายรังสี                  
เพื่อบําบัดรักษาผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม ดวยเคร่ืองโคบอลต ๖๐ และเคร่ืองมือทางรังสี
เทคนิคอ่ืนๆ  การใชสารกัมมันตภาพรังสี และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสทางเวชศาสตรนิวเคลียรแกผูปวย                 
การคํานวณปริมาณรังสี  และการกําหนดระยะเวลาทีจ่ะใหรังสีแกผูปวยตามปริมาณท่ีตองการเพื่อชวยแพทย
ในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค การใชเคร่ืองวัดปริมาณรังสีจากเคร่ืองกําเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐาน      
ของเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในทางรังสีการแพทย การปองกันอันตรายจากรังสีดวยวิธีการทางรังสีฟสิกส 
การดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยและใชงานได  ศึกษา คนควา 
วิเคราะห วิจยัทางรังสีการแพทย รวมท้ังปรับปรุงและคนหาวิธีการหรือเทคนิคใหมๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน 
สถิติผลงาน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักรังสีการแพทย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นักรังสีการแพทย ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักรังสีการแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักรังสีการแพทย ระดับชํานาญการ 
                           นักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ 
 

 

                                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํแหนงนักรังสีการแพทย 
                              ระดับปฏิบัติการถึงระดับเช่ียวชาญพเิศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
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ประเภทผู้บริหาร 



๒-๑-๐๑ 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

ต าแหน่งประเภท   ผู้บริหาร 
 
สายงาน                    ผู้บริหาร 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในส านักงาน
อธิการบดีหรือส านักงานวิทยาเขต หรือในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดีหรือ
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ  สถาบัน ส านัก ศูนย์ 
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากเป็นพิเศษหรือสูงมาก  ปฏิบัติงาน
ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 

ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับต าแหน่ง   ดังนี้ 

  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  
และต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 



 

 

 

 

 
ประเภทวิชาการ 

  



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภท วิชาการ 

สายงาน          สอนและวิจัย 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

                 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง  ๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม          
และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อของต าแหน่ง 

              ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อต าแหน่ง ดังน้ี   คือ 

ศาสตราจารย์        

รองศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อาจารย์  

ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

๑ 


