
 

 

 
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 

 

 


