
- ร่าง - 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ต าแหน่งประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน    กายอุปกรณ์ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการตรวจและประเมินผู้ป่วยหรือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้วิธีการทางกายอุปกรณ์ ได้แก่ 
ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ วัสดุศาสตร์ พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ภาวะหรือโรคท่ีก่อให้เกิดความพิการ กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม ฯลฯ เพ่ือ
น าผลไปใช้ในการผลิต ดัดแปลง หรือแก้ไขกายอุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบ คัดเลือกวัสดุ 
และส่วนประกอบที่จะน ามาผลิต ตลอดถึงฝึกวิธีการใช้ การดูแลรักษา การประเมิน และติดตามผลการใช้ 
โดยร่วมปฏิบัติงานกับทีมสหสาขาด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ รวมถึงการศึกษาวิจัย ค้นคว้า
เทคโนโลยีด้านกายอุปกรณ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางกายอุปกรณ์ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่ง ดังนี้ 
  นักกายอุปกรณ์   ระดับช านาญการพิเศษ 
  นักกายอุปกรณ์   ระดับช านาญการ 
  นักกายอุปกรณ์   ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 

      ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ 
ระดับปฏิบัติการถึงระดับช านาญการพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 
 



 
ต าแหน่งประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   กายอุปกรณ์ 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักกายอุปกรณ์ 
 

ระดับต าแหน่ง   ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน

ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) ปฏิบัติงานตามขั้นตอน มาตรฐาน กฎเกณฑ์ด้านกายอุปกรณ์ เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ

ช่วยเหลือตนเอง และมีความเป็นอยู่ในสังคมด้วยตนเองได้อย่างปกติสุข 
    (๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านกายอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือประกอบการวางแผน  หรือ

จัดท ารายงานทางวิชาการ 
    (๓) ติดตามประเมินผล สรุปการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยทางด้านกายอุปกรณ์ เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
    (๔) ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจข้อมูล และประเมินผลด้านกายอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 

๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

๓. ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
    (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 



๒ 
 

๔. ด้านการบริการ 
    (๑) ให้บริการด้านกายอุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และแนะน าความรู้ด้านกายอุปกรณ์แก่  

ผู้พิการ ผู้ป่วย ประชาชน บุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ 
    (๒) จัดเก็บข้อมูลด้านกายอุปกรณ์และให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่บุคลากร หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย ค้นคว้า และน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

    (๓) ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์งานด้านกายอุปกรณ์ให้ทั่วถึง เพ่ือให้ผู้พิการเข้าถึงบริการ  
อย่างมีคุณภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

    ๑.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางกายอุปกรณ์ 
    ๑.๒ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางกายอุปกรณ์ 
    ๑.๓ ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางกายอุปกรณ์ 
และ 
๒. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ 
ระดับปฏิบัติการ  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   กายอุปกรณ์ 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักกายอุปกรณ์ 
 

ระดับต าแหน่ง   ช านาญการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านกายอุปกรณ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความช านาญงานสูงในด้านกายอุปกรณ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) ปฏิบัติงานในลักษณะหัวหน้าทีม กลุ่มงาน ฝ่าย ผู้บริหารโครงการ เกี่ยวกับงานด้านกาย

อุปกรณ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนงาน โครงการที่รับผิดชอบ 
    (๒) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และแก้ไขปัญหาด้วยความสุขุม

รอบคอบ เพื่อให้สามารถด าเนินงานด้านกายอุปกรณ์ได้ตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ 
    (๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา งานด้านกายอุปกรณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อน ที่ต้องอาศัย

ความรู้ทางวิชาการด้านกายอุปกรณ์ขั้นสูง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้าน  
กายอุปกรณ์ของสถานบริการสุขภาพ ในการจัดบริการด้านกายอุปกรณ์ที่มีความเฉพาะเจาะจง ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

    (๔) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานงานกายอุปกรณ์ ให้แก่บุคลากรด้านกายอุปกรณ์
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์ได้ตามมาตรฐาน 

    (๕) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมทีมงานในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

    (๖) ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ หรือการด าเนินงานของงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ 

 

๒. ด้านการวางแผน 
    วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน 

ระดับส านักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ  
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 



๒ 
 

๓. ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น

แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
    (๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. ด้านการบริการ 
    (๑) ให้บริการเชิงวิชาการด้านกายอุปกรณ์ในระดับที่ซับซ้อนแก่บุคลากรทางการแพทย์  

ที่เก่ียวข้อง เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
    (๒) สอน นิเทศ ฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ด้านกายอุปกรณ์ แก่ผู้ร่วม

ทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

    (๓) อ านวยการพัฒนาในการถ่ายทอด ฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร 
ที่เก่ียวข้องด้านกายอุปกรณ์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ ระดับปฏิบัติการ  และ 

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

ส าหรับต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ ระดับปฏิบัติการ 

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

๓. ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                
มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด 

 
 
 
 

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ 
ระดับช านาญการ  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
 



ต าแหน่งประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   กายอุปกรณ์ 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักกายอุปกรณ์ 
 

ระดับต าแหน่ง   ช านาญการพิเศษ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านกายอุปกรณ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความช านาญงานสูงมากในด้านกายอุปกรณ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานทางด้านกายอุปกรณ์ ในเรื่องที่ยากเป็นพิเศษ และมี

ความซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์สูง มีการค้นคว้า อ้างอิง หรือใช้ข้อมูลจาก
ภายนอกที่เชื่อถือได้ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการด้านกายอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพ 

    (๒) ก าหนดทิศทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านกายอุปกรณ์ เพ่ือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
มีแนวทาง วิธีการที่ชัดเจนในการยกระดับ ปรับปรุง พัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง 

    (๓) ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ หรือการด าเนินการค้นคว้าทาง
วิชาการด้านกายอุปกรณ์ เพื่อเสนอผลสัมฤทธิ์และข้อค้นพบต่อผู้บริหาร 

 

๒. ด้านการวางแผน 
    วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกอง

มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

๓. ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ

หน่วยงานอื่นในระดับส านักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 
 



๒ 
 
    (๒) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้านการบริการ 
    ให้ค าปรึกษา อ านวยการในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมทีมงานภายใน

หน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ ระดับปฏิบัติการ  และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                
มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ 
ระดับช านาญการพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 


