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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

สายงาน

กิจกรรมบําบัด

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการในการสงเสริม ปองกัน บําบัด ฟนฟู
สมรรถภาพที่มีความเสี่ยงของผูที่มีความบกพรองหรือพิการทางดานรางกาย จิตใจ การเรียนรู และพัฒนาการ
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานบริหารทางกิจกรรมบําบัด การนิเทศงาน และฝกอบรม
วิชากิจกรรมบําบัด เพื่อพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัดในหนวยงานจิตเวชและหนวยงานอื่น
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
นักกิจกรรมบําบัด
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
นักกิจกรรมบําบัด
ระดับเชี่ยวชาญ
นักกิจกรรมบําบัด
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักกิจกรรมบําบัด
ระดับชํานาญการ
นักกิจกรรมบําบัด
ระดับปฏิบัติการ

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด
ระดับปฏิบัตกิ ารถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๙-๑
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

กิจกรรมบําบัด

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักกิจกรรมบําบัด

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานกิจกรรมบําบัด โดยใช
ความรู ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัตงิ านเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึง่ ตองมีการวิจยั เกีย่ วกับงานเฉพาะดานหรือ
เฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกีย่ วกับเนือ้ หา
ของงาน เพื่อแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรู
เกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่
เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานกิจกรรมบําบัด พัฒนาและประยุกตใช
ความรู ประสบการณ วิธกี าร เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานกิจกรรมบําบัด
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ คิดคนการปองกัน บําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพ
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การบริการ การสงเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
และสุขภาวะทีด่ ีของประชาชน
(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยั ดานกิจกรรมบําบัด
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมาย ตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน
(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจยั ตางๆ และเผยแพรผลงานที่กอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานกิจกรรมบําบัดเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานกิจกรรมบําบัด
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานกิจกรรมบําบัด

๒
หรือเพื่อเสนอความเห็นเกีย่ วกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน
ที่มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
กิจกรรมบําบัดและดานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน
เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจยั ที่สําคัญทางดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน
การดําเนินการ
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
กิจกรรมบําบัด ในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณ เพื่อใหคําปรึกษาและ
ใหขอเสนอแนะ เปนผูทรงคุณวุฒใิ นดานกิจกรรมบําบัดใหกับหนวยงานตางๆ ตอบปญหาและชีแ้ จง
เรื่องตางๆ ทางดานกิจกรรมบําบัดแกหนวยงานที่สังกัดและหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ เพื่อถายทอดความรู
ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานกิจกรรมบําบัด เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่
ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล ในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรมบําบัดทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาที่สําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษทางดานวิชาการกิจกรรมบําบัดในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

๓
(๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจที่ถกู ตองและเปนประโยชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ
ตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัด หรืองานอืน่ ที่เกีย่ วของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๙-๒
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

กิจกรรมบําบัด

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักกิจกรรมบําบัด

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญในงานดานกิจกรรมบําบัด โดยใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานกิจกรรมบําบัด และนํามาประยุกตใช
ในทางปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากและ
มีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานกิจกรรมบําบัดที่มีขอบเขตเนือ้ หาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) พัฒนาและประยุกตใชความรู วิธีการ เทคนิคตางๆ ในการปฏิบัติการ การคัดกรอง
ตรวจประเมิน และวิเคราะหปญหาของผูปวย ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด รวมทั้งคาดการณ
เพื่อวางแผนในการสงเสริม ปองกันปญหาหรือภาวะเสี่ยง วางแผนการบําบัด รักษา ฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวย และพัฒนาทักษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิต

๒
(๒) พัฒนาและประยุกตใชความรู วิธีการ เทคนิคตางๆ ในการออกแบบ ประดิษฐ
ดัดแปลง ประยุกตใช อุปกรณเครื่องชวย เครื่องดาม สภาพที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมของผูปวย
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสามารถดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพไดตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง
และมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม
(๓) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจยั ตางๆ และเผยแพรผลงานที่กอใหเกิดความรูใหม
หรือเทคนิควิธกี ารใหมที่เปนประโยชนตองานกิจกรรมบําบัด หรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวิจยั
ใหสอดคลองกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานกิจกรรมบําบัด หรือเพื่อเสนอความเห็นเกีย่ วกับปญหาและ
หาวิธีการแกไขปญหาที่มีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานกิจกรรมบําบัด ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานกิจกรรมบําบัด และดานทีเ่ กี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจยั ทางดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
กิจกรรมบําบัด เปนผูทรงคุณวุฒิในดานกิจกรรมบําบัด ใหกับหนวยงานตาง ๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และใหคําแนะนําเกีย่ วกับนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรมบําบัดทั้งในและตางประเทศ
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของ
(๕) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๔) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
รวมวางแผนการทํางาน โดยเชือ่ มโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิ าน ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

๓
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาที่สําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมบําบัด ใหบคุ คลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวง
เปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว หรือเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน
(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดรบั ความรู
ความเขาใจที่ถกู ตองและเปนประโยชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด
ระดับเชี่ยวชาญ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๙-๓
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

กิจกรรมบําบัด

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักกิจกรรมบําบัด

ระดับตําแหนง

ชํานาญการพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานกิจกรรมบําบัด ปฏิบัติงานที่ตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานที่
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ที่มีขอบเขตเนือ้ หาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานกิจกรรมบําบัด ปฎิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานที่ยุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานที่รบั ผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) กํากับ ดูแล การปฏิบัติการคัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะหปญหาของผูปวย
วางแผนในการสงเสริม ปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูปวย เพื่อพัฒนาทักษะในการทํา
กิจกรรมการดําเนินชีวิตของผูปวย
(๒) กํากับ ดูแล และพัฒนาการออกแบบ ประดิษฐ ดัดแปลง การประยุกตใชอุปกรณ
เครื่องชวย เครือ่ งดาม สภาพที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมของผูปวย เพื่อใหผูปวยสามารถดําเนินชีวิต
ประกอบอาชีพไดตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน
และสังคม

๒
(๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั ที่ยุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานกิจกรรมบําบัด เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธกี าร กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพือ่ หาวิธีการในการแกไขปญหาเกีย่ วกับงานดานกิจกรรมบําบัด เปนทีป่ รึกษา
ในโครงการวิจัยทางดานกิจกรรมบําบัด เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานกิจกรรมบําบัด ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชีแ้ จง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
(๕) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๔) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาท
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๓
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูทางดานกิจกรรมบําบัดที่ยุงยากซับซอน
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะใหสามารถนําไปประยุกตใช
ในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธกี ารเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร
(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศที่เกีย่ วกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป หรือ
ตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัด หรืองานอืน่ ที่เกีย่ วของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด
ระดับชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๙-๔
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

กิจกรรมบําบัด

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักกิจกรรมบําบัด

ระดับตําแหนง

ชํานาญการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานกิจกรรมบําบัด ปฏิบัติงานที่ตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานกิจกรรมบําบัด ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ควบคุมและปฏิบัติการ การคัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะหปญหาของผูปวย
ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด วางแผนในการสงเสริม ปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพ
รางกายและจิตใจผูปวย เพื่อพัฒนาทักษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
(๒) ควบคุมและปฏิบัติการ ออกแบบ ประดิษฐ ดัดแปลง ประยุกตใชอุปกรณเครื่องชวย
เครื่องดาม สภาพที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมของผูปวย เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพได
ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม
(๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั ดานกิจกรรมบําบัด
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานกิจกรรมบําบัด
เพื่อหาวิธกี ารในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานกิจกรรมบําบัด หรือเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานกิจกรรมบําบัด ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
(๕) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๔) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือรวมวางแผน
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพือ่ สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานกิจกรรมบําบัด
แกผใู ตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกีย่ วกับงานในหนาที่ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง
(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน
กิจกรรมบําบัดที่ซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

๓
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักกิจกรรมบําบัด ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักกิจกรรมบําบัด ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัด หรืองานอืน่ ที่เกีย่ วของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงกิจกรรมบําบัด
ระดับชํานาญการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
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ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

กิจกรรมบําบัด

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักกิจกรรมบําบัด

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมบําบัด ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) คัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะหปญหาของผูปวย ตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมบําบัด วางแผนในการสงเสริม ปองกัน บําบัด รักษา และฟน ฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ
ผูปวย เพื่อพัฒนาทักษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพของผูปวย
(๒) ออกแบบ ประดิษฐ ดัดแปลง ประยุกตใชอุปกรณเครื่องชวย เครื่องดาม สภาพที่อยู
อาศัยและสิ่งแวดลอมของผูปวย เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ไดตามศักยภาพ สามารถ
พึ่งพาตนเอง และมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ขอมูลทางวิชาการ จัดทําบทความ เอกสารทางวิชาการ
เพื่อเผยแพรใหเกิดความเขาใจงานดานกิจกรรมบําบัด และเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ดานกิจกรรมบําบัด
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกีย่ วของ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

๒
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกีย่ วกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพือ่ สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานกิจกรรมบําบัด
รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานกิจกรรมบําบัด
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูร ับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกิจกรรมบําบัด
๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกิจกรรมบําบัด
๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกิจกรรมบําบัด
และ
๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ.กําหนดใหมีตาํ แหนงนักกิจกรรมบําบัด
ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

