
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 
สายงาน    วิชาการสาธารณสุข 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับ การให้บริการ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา 
การส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมโรค เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน วัดและ
ประเมินผล ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ ควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข
การสอนและอบรมด้านการสาธารณสุข และปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่ง ดังนี้ 
  นักวิชาการสาธารณสุข   ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นักวิชาการสาธารณสุข   ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักวิชาการสาธารณสุข   ระดับช านาญการพิเศษ 
  นักวิชาการสาธารณสุข   ระดับช านาญการ 
  นักวิชาการสาธารณสุข   ระดับปฏิบัติการ 
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   ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   วิชาการสาธารณสุข 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักวิชาการสาธารณสุข 
 

ระดับต าแหน่ง   ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน

ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน 

เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไก และการบังคับใช้กฎหมาย
สาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี 

    (๒) สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรวยงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

    (๓) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

    (๔) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

    (๕) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

    (๖) ช่วยจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เ อ้ือ 
ต่อสุขภาพ เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
 

 



๒ 
 

    (๗) ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย  
ผู้สัมผัส เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ 
เพ่ือให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี 

    (๘) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ 
สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

    (๙) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์
และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

๒. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

๓. ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
    (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. ด้านการบริการ 
    (๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะสมแก่การน าไปใช้

งานอยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น 

    (๒) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงานเพ่ือเป็น
ความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

    (๓) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข 

    (๔) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มี
ความช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    (๕) นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 



๓ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

    ๑.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา 
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและ  
ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

    ๑.๒ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา 
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและ  
ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

    ๑.๓ ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 



๔ 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา 
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและ  
ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด 
 
 
 
 
 
   ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
   ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   วิชาการสาธารณสุข 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักวิชาการสาธารณสุข 
 

ระดับต าแหน่ง   ช านาญการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความช านาญสูงในด้านวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องที่ยากและมีความซับซ้อนต้องอาศัย

ความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไก และการบังคับใช้กฎหมาย
สาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี 

    (๒) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุขและเสนอแนะ เพ่ือประกอบการจัดท ามาตรฐานให้ประชาชนได้รับการ
บริการทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 

    (๓) ก ากับ ดูแล การประเมินผลการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบผลการ
ด าเนินงานและน ามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

    (๔) ก ากับดูแลการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
งานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

    (๕) ก ากับดูแลการปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกัน
โรคและภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษา
เครือ่งมือและอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

 



๒ 
 

    (๖) วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย 
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อสุขภาพ เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

    (๗) ให้ค าปรึกษา แนะน า บริการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัยรักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค 
ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

    (๘) ประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

    (๙) ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับ พัฒนา มาตรฐาน ร่วมก าหนดแนวทางการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

๒. ด้านการวางแผน 
    วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน และ

แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

๓. ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น 

แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
    (๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. ด้านการบริการ 
    (๑) ให้บริการทางสาธารณสุขที่ตนรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสนับสนุน การพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีของประชาชน 
    (๒) ด าเนินการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคล

ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
    (๓) ด าเนินการจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้

และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์เทคโนโลยีต่าง ๆ 
มาใช้ในด้านสาธารณสุข 

    (๔) ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ช านาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    (๕) นิเทศงานด้านสาธารณสุขระดับหน่วยงานในโรงพยาบาล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
 



๓ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ  และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี   
    ก าหนดเวลา ๖ ปี  ให้ลดเป็น ๔ ปี  ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท ที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ 

    ก าหนดเวลา ๖ ปี  ให้ลดเป็น ๒ ปี  ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ  และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องซึ่ งเหมาะสมกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด 

 
 
 
 
 
 

   ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
   ระดับช านาญการ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   วิชาการสาธารณสุข 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักวิชาการสาธารณสุข 
 

ระดับต าแหน่ง   ช านาญการพิเศษ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) วางแนวทางศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องที่ยากและมีความซับซ้อน

ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุข หรือประสบการณ์สูง เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง
โรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล  
การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ด ี

    (๒) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุขและเสนอแนะ เพ่ือวางแนวทางในการจัดท ามาตรฐานด้านสาธารณสุข
ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระดับโรงพยาบาล 

    (๓) วางแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบผลการ
ด าเนินงานและน ามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในระดับ
โรงพยาบาล 

    (๔) วางแนวทางการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
งานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ ในระดับ
โรงพยาบาล 

    (๕) ตรวจสอบการด าเนินงานด้านสาธารณสุข เพ่ือประกอบการวางมาตรการและมาตรฐาน
งานด้านสาธารณสุขในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 



๒ 
 

    (๖) พัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง บุคลากร
ทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อสุขภาพ  
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

    (๗) ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า การวินิจฉัย ตรวจรักษา สอบสวนสืบสวนโรค ติดตาม
ผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟู
สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

    (๘) ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า การประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถาน
ประกอบการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

    (๙) วางระบบและก าหนดแนวทางการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ พัฒนา มาตรฐาน และการ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

๒. ด้านการวางแผน 
    วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับโรงพยาบาล 

มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

๓. ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือ

หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
    (๒) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้านการบริการ 
    (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขแก่ประชาชนและผู้ประกอบการต่าง ๆ   

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุขต่อไป ตลอดจนจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
    (๒) ให้ค าปรึกษาและอ านวยการในการถ่ายทอดความรู้ในงานด้านวิชาการและการปฏิบัติแก่

เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และบุคลากรด้านสาธารณสุขภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นความรู้และให้สามารถ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

    (๓) ก ากับ ดูแล ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    (๔) นิเทศงานด้านสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
 



๓ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ  และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด 

 
 
 
 
 
   ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
   ระดับช านาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   วิชาการสาธารณสุข 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักวิชาการสาธารณสุข 
 

ระดับต าแหน่ง   เชี่ยวชาญ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส่วนราชการระดับกรม ซึ่ งใช้ ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) ควบคุมการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องที่ยากและมีความซับซ้อน

ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุข หรือประสบการณ์สูง เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง
โรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล  
การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข และมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอก  
เพ่ือก าหนดทิศทางในภาพกว้างของงานด้านสาธารณสุขระดับคณะ 

    (๒) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุขและเสนอแนะ เพ่ือก าหนดแนวทางมาตรฐานงานด้านสาธารณสุขใน
การปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระดับคณะ 

    (๓) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบผลการ
ด าเนินงานและน ามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในระดับคณะ 

    (๔) ก าหนดแนวทางการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสาร
วิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้  สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัย
สุขภาพในระดับคณะ 



๒ 
 

    (๕) ประเมินและวิเคราะห์งานด้านสาธารณสุข เพ่ือประกอบการวางมาตรการและมาตรฐาน
งานด้านสาธารณสุขในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

    (๖) วางระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในระดบัคณะ 

    (๗) วางแนวทางการวินิจฉัย ตรวจรักษา สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพ่ือการ
เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชน  
มีสุขภาพที่ด ี

    (๘) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระบบและแนวทางการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ 
พัฒนา มาตรฐาน และพัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์สูง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

๒. ด้านการวางแผน 
    วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน

ระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการ มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

๓. ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการท างานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทใน

การจูงใจ โน้มน้าว เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
    (๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานระดับโรงพยาบาล รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ

ต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้านการบริการ 
    (๑) สนับสนุนการให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนและ

ผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบการจัดการด้านสาธารณสุข 
    (๒) เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า ปรึกษา ในงานด้านวิชาการและการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่

ระดับรองลงมา และบุคลากรด้านสาธารณสุขภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือเป็นความรู้และให้
สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

    (๓) วางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    (๔) นิเทศงานด้านสาธารณสุขระดับคณะ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

 



๓ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ  และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด 

 
 
 
 
 
   ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
   ระดับเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   วิชาการสาธารณสุข 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักวิชาการสาธารณสุข 
 

ระดับต าแหน่ง   เชี่ยวชาญพิเศษ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงาน ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และผลงานด้านวิชาการสาธารณสุข เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษและมี
ผลกระทบในวงกว้างระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับประเทศ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง ซึ่งมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานด้านวิชาการสาธารณสุข เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็น
พิเศษและมีผลกระทบในวงกว้างระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) ก าหนดทิศทางและคิดค้นสิ่งใหม่ตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นความก้าวหน้าหรือ

การพัฒนาส าคัญในงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกัน
โรคและภัยสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล  การจัดบริการสุขภาพ  
การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับ
ใช้กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือการตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ในสถานการณ์สุขภาวะ 
ที่แตกต่างหลากหลายและเฉพาะเจาะจงในระดับประเทศ 

    (๒) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุขและเสนอแนะ เพ่ือก าหนดแนวทางมาตรฐานงานด้านสาธารณสุข  
ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระดับประเทศ 

    (๓) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบผลการ
ด าเนินงานและน ามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดใน
ระดับประเทศ 

 
 



๒ 
 

    (๔) ก าหนดแนวทางการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสาร
วิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ สามารถส่งเสริมป้องกันตนเองจากโรค
และภัยสุขภาพในระดับประเทศ 

    (๕) ก าหนดเป้าหมายและทิศทางในงานด้านสาธารณสุข ประกอบการวางมาตรการและ
มาตรฐานงานด้านสาธารณสุข ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

    (๖) ก าหนดทิศทาง แนวโน้มของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของ
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อม  
ที่เอ้ือต่อสุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในระดับประเทศ 

    (๗) ก าหนดทิศทางการวินิจฉัย ตรวจรักษา สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส  
เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

    (๘) ให้ค าปรึกษา ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาระบบ การพัฒนา
มาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายที่ยากซับซ้อนสูงมาก ที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์
สูงมาก มีการอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอก เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

๒. ด้านการวางแผน 
    วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนหรือให้ค าปรึกษาแนะน าในการวางแผนโดยเชื่อมโยงหรือ

บูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผลภาพรวม 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

๓. ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการท างานระหว่างมหาวิทยาลัย หรือ องค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
    (๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานระดับระหว่างมหาวิทยาลัย หรือ องค์กรอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 
 

๔. ด้านการบริการ 
    (๑) อ านวยการในการให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข แก่ประชาชน

และผู้ประกอบการต่าง ๆ เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบการจัดการด้านสาธารณสุข 
 
 
 



๓ 
 

    (๒) ก าหนดเป้าหมายและทิศทางของบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรอบรมให้
ค าแนะน า ปรึกษา ในงานด้านวิชาการและการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ทั้งภายในและภายนอก 
และบุคลากรด้านสาธารณสุข เพ่ือเป็นความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

    (๓) ก าหนดทิศทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มี
ความช านาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ  และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด 

 
 
 
 
 
   ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
   ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
 


