3-6-013
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

วิชาการ

สายงาน

รังสีการแพทย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ ม ถึ งตําแหน งต าง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติงานทางวิช าการรังสี ก ารแพทย ซึ่ งมี ลัก ษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียรและรังสีฟสิกส เชนการถายและบันทึกภาพ
สวนตาง ๆ ของรางกายผูปวยดวยเครื่องรังสีเอ็กซ โดยใชกรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใชที่ยุงยาก การฉาย
รังสีเพื่อบําบัดรักษาผุปวยที่เปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม ดวยเครื่องโคบอลต 60 และเครื่องมือทางรังสี
เทคนิ ค อื่ น ๆ การใช ส ารกั ม มั น ตภาพรั ง สี แ ละเครื่ อ งอิ เล็ ค โทรนิ ก ทางเวชศาสตร นิ ว เคลี ย ร แ ก ผู ป ว ย
การคํานวณปริมาณรังสีและการกําหนดระยะเวลาที่จะใหรังสีแกผูปวยตามปริมาณที่ตองการ เพื่อชวยแพทย
ในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค การใชเครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐาน
ของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในทางรังสีการแพทย การปองกันอันตรายจากรังสีดวยวิธีการทางรังสีฟสิกส
การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานได ศึกษา คนควา
วิ เคราะห วิ จั ย ทางรั ง สี ก ารแพทย รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง และค น คว า วิ ธี ก ารหรื อ เทคนิ ค ใหม ๆ ทํ า รายงาน
การปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ระดับปฏิบัติการ
นักรังสีการแพทย
นักรังสีการแพทย
ระดับชํานาญการ
นักรังสีการแพทย
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักรังสีการแพทย
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551
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3-6-013-1
ตําแหนงประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

รังสีการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักรังสีการแพทย

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาชีพรังสีการแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทยขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสี
วิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค
(2) ชวยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานดานเทคนิคและเครื่องมือดานใดดานหนึ่งทางรังสี
วินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร ตามบทบาทรังสีเทคนิค
(3) ช ว ยปฏิ บั ติ ง าน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเทคนิ ค การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาทาง
ดานใดดานหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร
(4) ดําเนินการดานเทคนิคในการปองกันอันตรายจากรังสี และการกําจัดกากกัมมันตรังสี
(5) รวมศึกษาวิเคราะหดําเนินการจัดทําอุปกรณรวมประกอบการถายภาพ และฉายรังสีใน
งานดานใดดานหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหขอมูลเชิงวิชาการเบื้องตน แกผูปวย และผูสนใจ ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
ใช และการปองกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแกตัวผูปวยเอง และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
(2) จัดเก็บขอมูลและใหบริการขอมูลเบื้องตนแกผูปวยที่เขารับการบริการทางรังสีการแพทย
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผูปวย
(3) สงเสริม หรือประชาสัมพัน ธใหบุคลากรทางรังสี การแพทยนํามาตรฐานวิชาชีพ รังสี
เทคนิคไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหประชาชน
ตรงสีแดง เปนประเด็นที่ทําให กพ. ไมอยากแยกนัก
ฟสิกสออก ตองชวยกันชี้แจงกับ กพ. เพราะนักรังสี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
เทคนิคไดตัดหนาที่รับผิดชอบหลักออกไปแลว
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
แพทย ทางรังสีเทคนิค และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
แพทย ทางรังสีเทคนิค ทางฟสิกสการแพทย หรือทางชีวฟสิกส และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
สาขารังสีเทคนิค
3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
แพทย ทางรังสีเทคนิค และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
4. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
ได
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
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3-6-013-2
ตําแหนงประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

รังสีการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักรังสีการแพทย

ระดับตําแหนง

ชํานาญการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติ
งาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญสูงในงานวิชาชีพรังสีการแพทย ปฏิบัติงาน
ที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญสูงในงานวิชาชีพรังสีการแพทย ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานดานเทคนิคชั้นสูงในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และตรวจ
สอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
(2) จัดทําคูมือการเตรียมและตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณสําหรับการตรวจวินิจฉัยหรือการ
รักษา ดานใดดานหนึ่งทาง รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร
(3) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานเทคนิคการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษา ดานใดดานหนึ่ง
ทาง รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร
(4) สรางและพัฒนาระบบบริหารงานดานเทคนิคและเครื่องมือดานใดดานหนึ่งทางรังสี
วินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร ตามบทบาทรังสีเทคนิค
(5) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทาง ดานใด
ดานหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร
(6) ให คํ า แนะนํ า และดํ า เนิ น การด า นเทคนิ ค ในการป อ งกั น อั น ตรายจากรั ง สี และ
การกําจัดกากกัมมันตรังสี
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(7) ให คํ าแนะนํ าหรื อ ดํ าเนิ น การจั ด ทํ าอุ ป กรณ รว มประกอบการถ ายภาพ และฉายรังสี
ในงานดานใดดานหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร
2. ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนิ น การวางแผนการทํ างานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน
ระดั บสํานักหรือกอง และแกไขปญ หาในการปฏิบั ติงาน เพื่ อให การดําเนิ น งานเปน ไปตามเป าหมายผล
สัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก
สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ให ขอคิดเห็ น หรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุ คคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนําแกผูใชบริการในการปฏิบัติตัว สําหรับการตรวจพิเศษ และรักษาทางรังสี
วิทยา เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและผูใชบริการมีความรูสามารถดูแลตนเองได
(2) ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา และผูเกี่ยวของทุก
ฝาย เพื่อเปนการเสริมความรูและทักษะ เกิดการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ในสังกัด
(3) จัดทําขอมูลและเอกสารเผยแพรผลงานทางวิชาการ ดานรังสีการแพทย แกผูสนใจและผู
เกี่ยวของ เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกทุกฝายที่เกี่ยวของในงานรังสีการแพทย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยดํ ารงตํ าแหน งประเภทวิช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร มาแลว ไม น อ ยกวา 6 ป กําหนดเวลา
6 ป ใหลดเปน 4 ปสําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 หรือ
ขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท และใหลดเปน 2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสี
การแพทย ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่
เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานวิชาชีพรังสีการแพทย
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
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3-6-013-3
ตําแหนงประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

รังสีการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักรังสีการแพทย

ระดับตําแหนง

ชํานาญการพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติ
งาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาชีพรังสีการแพทย
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญในงานสูงมากในงานวิชาชีพรังสีการแพทย ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานดานเทคนิคที่ยุงยากซับซอนในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา
และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
(2) ศึกษา วิเคราะหกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑที่จะนํามาใชงานในดานใดดาน
หนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร
(3) ใหคําปรึกษา หรือเปนวิทยากรดานเทคนิคการตรวจวินิจฉัยหรือ การรักษาในดานใด
ดานหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร
(4) สรางและพัฒนางานดานเทคนิคและเครื่องมือดานใดดานหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา
และเวชศาสตรนิวเคลียร ตามบทบาทนักรังสีการแพทย
(5) ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคที่ยุงยากซับซอนในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาดานใด
ดานหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร
(6) ใหคําปรึกษาแนะนําการดําเนินการและ บริหารดานเทคนิคในการปองกันอันตรายจาก
รังสี และการกําจัดกากกัมมันตรังสี
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2. ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง มอบ
หมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หนวยงานอื่นในระดับกองหรือสํานักงานเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆเพื่อเปนประโยชน
และเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมาและผูเกี่ยวของทุก
ฝาย เพื่อเปนการเสริมความรูและทักษะ เกิดการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ในสังกัด
(2) ใหคําปรึกษา ในการถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาภายใตความรับผิดชอบ เพื่อเปน
การเพิ่มศักยภาพแกบุคลากรในหนวยงานที่รับผิดชอบ
(3) เสนอแนะ/วางแนวทางเผยแพรผลงานทางวิชาการ ดานรังสีเทคนิคหรือฟสิกสการแพทย
แกผูสนใจและผูเกี่ยวของ เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกทุกฝายที่เกี่ยวของในงานรังสีการ
แพทย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยดํ า รงตํ าแหน ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ านาญการ มาแล ว ไม น อ ยกว า 4 ป หรื อ ดํ ารง
ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติทางงาน
วิชาชีพรังสีการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับ
ผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
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2. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
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3-6-013-4
ตําแหนงประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

รังสีการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักรังสีการแพทย

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบ
การณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาชีพรังสีการแพทย ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชา
การที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาชีพรังสีการแพทย ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือ
แกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญดานรังสีการแพทยพัฒนาและประยุกตใชความรูวิธีการ
เทคนิคตางๆเพื่อคิดคนการใหบริการและสงเสริมประสิทธิภาพที่ดีแกประชาชน
(2) ศึกษา คนควา วิจัยองคความรูใหม จัดทําเอกสารวิชาการและเผยแพรผลงานทางวิชาการ
รังสีเทคนิค
(3) เสนอหลักเกณฑและวิธีการควบคุมหรือจัดการระบบสารสนเทศทางรังสีเทคนิคระดับ
ตามมาตรฐานสากล
(4) เสนอความเห็นรวมประเมินเทคโนโลยี,กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการจัดหาเครื่อง
มือที่มีเทคโนโลยีระดับสูงที่ใชกับเทคนิคการวินิจฉัยและการรักษาที่ยุงยากซับซอน
(5) ใหคําปรึกษา หรือเปนวิทยากรดานรังสีการแพทยระดับกองหรือสูงกวา
(6) เสนอความเห็น รวมกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันอันตรายจากรังสีระดับ
กรมหรือสูงกวากอง
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(7) ประยุกตใชเครื่องมือในงานวิจัยการประดิษฐและสรางเครื่องมือที่เกี่ยวของกับงานทาง
รังสีวิทยา
2. ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ
กลยุทธของสวนราชการระดับกรม มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล เพื่อให
บรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานโครงการตางๆกับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทใน
การจูงใจ โนมนาวเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
4. ดานการบริการ
(1) ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา (ระดับเทคนิคชั้นสูง) ในการปฏิบัติงานของเจาหนา
ที่ระดับรองลงมาและผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งภายในและภายนอกเพื่อเปนการเสริมความรูและทักษะ เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ในสังกัดและในวิชาชีพ
(2) ใหคําปรึกษาหรืออํานวยการในการถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาภายใตความรับผิด
ชอบ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพแกบุคลากรในหนวยงานที่รับผิดชอบ
(3) ใหคําปรึกษาแนะนําหรือ อํานวยการโครงการวิจัย หรือถายทอดองคความรู แกบุคลากร
ทางรังสีเทคนิค และประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารง
ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพรังสีการแพทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับ
ผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
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2. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

