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ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ  
  
ชื่อสายงาน กายภาพบ าบัด 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักกายภาพบ าบัด 
 
ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน   
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกายภาพบ าบัด ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้  
 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑)    ปฏิบัติการด้านกายภาพบ าบัดตามมาตรฐานวิชาชีพในการใหบ้ริการทางกายภาพบ าบัด
แก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับการบริการที่ถูกต้องเหมาะสม 
  (๒) คัดกรอง ตรวจประเมินทางกายภาพบ าบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง 
เพื่อให้การบริการทางกายภาพบ าบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา  
  (๓) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน
กายภาพบ าบัด เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
  (๔) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหข์้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบ าบัด เพื่อพัฒนาการบริการ
ผู้ป่วยให้มีคุณภาพ  
                       (๕)   ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  เช่น  ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
 ๒ . ด้านการวางแผน 

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓-๖-๐๑-๕ 



๒ 

 ๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๔ . ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านกายภาพบ าบัด 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล  
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านกายภาพบ าบัด   
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑.  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางกายภาพบ าบัด 

๑.๒ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางกายภาพบ าบัด  

๑.๓ ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางกายภาพบ าบัด  
 และ  
 ๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด  
  
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่              
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

                                       ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
                                       ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่   ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



 

 

 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน กายภาพบ าบัด 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักกายภาพบ าบัด 
 
ระดับต าแหน่ง ช านาญการ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านกายภาพบ าบัด  ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไ้ขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขต
กว้างขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ด้านกายภาพบ าบัดที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย  และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัติการด้านกายภาพบ าบัดขั้นสูงตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการรักษาและให้บริการ
ทางกายภาพบ าบัดแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลทางกายภาพบ าบัดที่ถูกต้องเหมาะสม 
  (๒) คัดกรอง ประเมินทางกายภาพบ าบัดที่ซับซ้อน ให้การรักษาและการบริการทาง
กายภาพบ าบัด รวมทั้งการปรับใช้กระบวนการการรักษาและการบริการ ให้สอดคล้องกับปัญหาทาง
กายภาพบ าบัด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้อง เหมาะสม 
  (๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านกายภาพบ าบัด 
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านกายภาพบ าบัด 
เพื่อพัฒนางานวิชาการ การรักษา และการบริการผู้ป่วยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  
  (๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน
กายภาพบ าบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 

๓-๖-๐๑-๔ 



 

 

๒ 

  (๕)   ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานกายภาพบ าบัด ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง  เร่ืองต่าง  ๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งต้ัง  เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ            
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (๖) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ ( ๑)-(๕) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข   
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อให้การ
ปฎิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 ๒. ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  วางแผนหรือร่วมวางแผน       
การท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 ๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน  หรือบุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๔. ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางด้านกายภาพบ าบัด   
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง    
เร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
  (๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ                        
ด้านกายภาพบ าบัดที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ           
ของหน่วยงาน 
 
 
 



๓ 
 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด   ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ป ี  
  ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒    
  ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ป ีส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓  
  หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด    
 และ  
 ๓.  ปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัด  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่           
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
                                       ระดับช านาญการ เมื่อวันที่   ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 



 

 

ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน กายภาพบ าบัด 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักกายภาพบ าบัด 
 
ระดับต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้านกายภาพบ าบัด  ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงาน      
ที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากโดยใช้ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์  และความช านาญงานสูงมากในงานด้านกายภาพบ าบัด ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก  ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ           
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานทีรั่บผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี ้
 

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัติการด้านกายภาพบ าบัดขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ตามมาตรฐานวิชาชีพ             
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานกายภาพบ าบัด        
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  (๒) คัดกรอง ประเมินวินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง คาดการณ์และวางแผนช่วยเหลือ               
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและการบริการทางกายภาพบ าบัด 
  (๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านกายภาพบ าบัด เพื่อก่อให้เกิด  
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง  พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกายภาพบ าบัด  เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านกายภาพบ าบัด  เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

๓-๖-๐๑-๓ 



๒ 

 

  (๔) ประเมินผลการด าเนินงานการส่งเสริม  ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน 
หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านกายภาพบ าบัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
  (๕) ให้บริการวิชาการ ด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง     
เร่ืองต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๖) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๕) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว     
ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฎิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์           
ที่ก าหนด 
 
 ๒. ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 
๓. ด้านการประสานงาน 

                        (๑)     ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาท                      
ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง  
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  

 
๔. ด้านการบริการ 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านกายภาพบ าบัดที่ยุ่งยากซับซ้อน            
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา และชี้แจง
เร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



๓ 
 

 

(๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล         
เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

(๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด                     
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด  ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔  ป ี                   
หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด    และ 
   ๓. ปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

 

 

                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
                                       ระดับช านาญการพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 



 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน กายภาพบ าบัด 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักกายภาพบ าบัด 
 
ระดับต าแหน่ง เชี่ยวชาญ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

           ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านกายภาพบ าบัด โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่   ปฏิบัติงานวิจัยด้านกายภาพบ าบัด  และน ามาประยุกต์        
ใช้ในทางปฏิบัติ  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและ           
มีขอบเขตกว้างขวางมาก  หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ  

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม  ก ากับ
หน่วยงานด้านกายภาพบ าบัดที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ  

 (๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบ าบัด พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ 
เทคนิคต่างๆ เพื่อคิดค้นการรักษาและการบริการ ก าหนดรูปแบบ คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การด าเนินงานการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน การบริการสุขภาพเชิงรุก หรือการบริการอ่ืนๆ 
ทางด้านสุขภาพ  
  
 
 
 

๓-๖-๐๑-๒ 



 ๒ 

  (๒) เป็นผู้คิดริเร่ิมการด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานกายภาพบ าบัด  หรือก าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัย       ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน   เพื่อพัฒนางานกายภาพบ าบัด  หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ   หา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านกายภาพบ าบัด  ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกายภาพบ าบัดและด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม     
กับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นทีป่รึกษาในโครงการวิจัยทางด้านกายภาพบ าบัด เพื่อให้ค าแนะน า 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  
                       (๓) ให้บริการวิชาการ ด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
กายภาพบ าบัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกายภาพบ าบัดให้กับหน่วยงานต่างๆ  ให้ค าปรึกษา แนะน า      
ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง        
การบริหาร หรือความมั่นคง  เพื่อให้การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานกายภาพบ าบัดทั้งในและต่างประเทศ             
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฎิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   
 ๒. ด้านการวางแผน  

  ร่วมก าหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด  วางแผนหรือ  
ร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
  

 ๓. ด้านการประสานงาน  

  (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน                     
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม         
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  

 
 ๔. ด้านการบริการ  

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก   
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกายภาพบ าบัด ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถด าเนินงาน           
ได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
  (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านกายภาพบ าบัด เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้         
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด  ระดับปฏิบัติการ และ   
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ  มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  
หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด   และ 
 ๓. ปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัดหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

 
                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
                                       ระดับเชี่ยวชาญ เมือ่วันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน กายภาพบ าบัด 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักกายภาพบ าบัด 
 
ระดับต าแหน่ง เชี่ยวชาญพิเศษ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้านกายภาพบ าบัด               
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมาก  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง  และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเน้ือหา
ของงาน  เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขา                 
ที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี ้
 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัตหิน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกายภาพบ าบัด พัฒนาและประยุกต์                
ใช้ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานกายภาพบ าบัด                      
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  เพื่อคิดค้นการรักษาและการบริการ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
การด าเนินงานการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน การบริการสุขภาพเชิงรุก หรือ       
การบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ  เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน  
  (๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ โครงการวิจัยทางกายภาพบ าบัด ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล   เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน  
  (๓) เป็นผู้คิดริเร่ิมและวางแผนด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิด ความรู้
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานกายภาพบ าบัดเป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์   ในการ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านกายภาพบ าบัด   ศึกษา 
วิเคราะห์  สังเคราะห์ และวิจัย  เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานกายภาพบ าบัด หรือเพื่อ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความ

๓-๖-๐๑-๑ 



๒ 
 

ยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกายภาพบ าบัด
และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่ส าคัญทางด้านกายภาพบ าบัด  เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
  (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  เช่น ช่วยสอน  ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
กายภาพบ าบัดในระดับชาติหรือนานาชาติ  ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ค าปรึกษาและ              
ให้ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกายภาพบ าบัดให้กับหน่วยงานต่างๆ  ตอบปัญหาและชี้แจง       
เร่ืองต่างๆ ทางด้านกายภาพบ าบัดแก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางด้านกายภาพบ าบัด  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งต้ัง  เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานกายภาพบ าบัดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๒. ด้านการวางแผน 

  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา     
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเข้าร่วมประชุมก าหนดนโยบาย หรือโครงการทางด้านกายภาพบ าบัด เพื่อให้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ 
 
 ๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล  หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน                   
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม       
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน   
 
 ๔. ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษทางด้านกายภาพบ าบัดในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้  
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
  (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านกายภาพบ าบัด เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 



๓ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด ระดับปฏิบัติการ   และ   
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี              

หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด   และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่                     

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี   
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                   
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 
                                                                    ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 


