
 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน   แพทย์แผนไทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้ครอบคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
แผนไทยประยุกต์   ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน    
การบ าบัดรักษาการฟ้ืนฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชน ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย  รวมถึงการศึกษา   วิเคราะห์ วิจัย   คิดค้น วางแผน และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี
ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์ 
แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
  นักการแพทย์แผนไทย ระดับช านาญการพิเศษ 
  นักการแพทย์แผนไทย ระดับช านาญการ 
  นักการแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ 
 
 
 

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักการแพทย์แผนไทย 
ระดับปฏิบัติการถึงระดับช านาญการพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน   แพทย์แผนไทย 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักการแพทย์แผนไทย 
 
ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้                
 
 ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 

  (๑)   ให้บริการ  รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพ ด้านการแพทย์แผน
ไทยขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
  (๒)   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบ ส ารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือ
เสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ด ีและประยุกต์ใช้ส าหรับหน่วยงานอื่น  
  (๓)   รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผน
ไทย  เพ่ือประกอบการวางแผนการท างาน หรือจัดท ารายงานทางวิชาการ 
 
 ๒.  ด้านการวางแผน 

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 
 ๓.  ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๒ 
 

 ๔.  ด้านการบริการ 

  (๑)   จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้ประชาชน ได้รับข้อมูลที่เหมาะสม  และ
สามารถน าไปใช้ในการดูแลสุขภาพ  
  (๒)   ประชาสัมพันธ์  ถ่ายทอดองค์ความรู้  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง ทาง
วิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรอ่ืน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติในการดูแล
สุขภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต ์
 ๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต ์
 ๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต ์
 ๔. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นี้ได ้
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรก าหนด 
 
 
 
 

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักการแพทย์แผนไทย 
ระดับปฏิบัติการ  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 



ต าแหน่งประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน   แพทย์แผนไทย 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักการแพทย์แผนไทย 
 
ระดับต าแหน่ง  ช านาญการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานด้านการแพทย์แผนไทย 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญสูงในงานด้านการแพทย์แผนไทย  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก   และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑.  ด้านการปฏิบัติการ 

(๑)   ให้บริการ  รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพ ด้านการแพทย์แผน
ไทยตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

(๒)   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบที่ยากและซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ
ระดับสูง  เพ่ือเสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ด ีและประยุกต์ใช้ส าหรับหน่วยงานอื่น  

(๓)   เสนอแนะแนวทาง กฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ หรือข้อเสนอต่างๆ ตามหลักการในวิชาชีพ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยที่เหมาะสม 

(๔)   ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการต่างๆ หรือการด าเนินการของงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประกอบการพัฒนามาตรฐานให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์แผนไทยท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๒.  ด้านการวางแผน 

  วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับส านักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 



๒ 

 
๓.  ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

  (๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๔.  ด้านการบริการ 

(๑)  พัฒนาข้อมูล ให้บริการข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือให้ประชาชน ได้รับข้อมูลที่เหมาะสม  และ
สามารถน าไปใช้ในการดูแลสุขภาพ 

(๒)   สอน นิเทศ ถ่ายทอดความรู้  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง ทางวิชาการ
ด้านการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักการแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ  และ 
๒.  เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ก าหนดเวลา  

๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปีส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักการแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ  
ข้อ ๒ หรือข้อ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  และให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนักการแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก  หรือ
ด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก .พ. ก าหนดโดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี   
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรก าหนด 
 

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักการแพทย์แผนไทย 
ระดับช านาญการ  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 



ต าแหน่งประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน   แพทย์แผนไทย 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักการแพทย์แผนไทย 
 
ระดับต าแหน่ง   ช านาญการพิเศษ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานด้านการแพทย์
แผนไทย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญในงานสูงมากในงานด้านการแพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑.  ด้านการปฏิบัติการ 

(๑)   ให้บริการ การรักษา พยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพ ในโรคที่
ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอก ด้านการแพทย์แผนไทย เพ่ือพัฒนา
ระบบการแพทย์แผนไทยให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ  

(๒)   วางแนวทาง ทิศทาง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยของหน่วยงาน  เพ่ือเสริมสร้างระบบ
การแพทย์แผนไทยที่ด ีและประยุกต์ใช้ส าหรับหน่วยงานอื่น 

ให้บริการ  รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพ  ด้านการแพทย์แผนไทย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

(๓)   ศึกษาวิจัย พัฒนาต้นแบบที่ยากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการระดับสูง และมี
การค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลภายนอก เพ่ือเสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ดี และประยุกต์ใช้ส าหรับ
หน่วยงานอื่น  

(๔) ประเมินผลการด าเนินการในโครงการต่างๆ หรือการด าเนินการค้นคว้าทางวิชาการ
ของหน่วยงาน เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา 

 
 



๒ 
 

๒.  ด้านการวางแผน 

  วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกอง 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

 
๓.  ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือส านักงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

  (๒)  ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่างเพ่ือเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

 
๔.  ด้านการบริการ 

(๑)   ให้ค าปรึกษา อ านวยการในการสอน นิเทศ ถ่ายทอดความรู้  แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจง ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย ในระดับที่ซับซ้อน หรือถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
หน่วยงานราชการ  เอกชน ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

(๒)   ก าหนดแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทย  เพ่ือให้สอดคล้อง  
สนับสนุนภารกิจหน่วยงาน รวมทั้งประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน   หลักเกณฑ์ และ
มาตรการต่างๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักการแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  หรือด ารง

ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์แผนไทย หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี    
 
 
 
 



๓ 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรก าหนด 
 
 

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้มีต าแหน่งนักการแพทย์แผนไทย 
ระดับช านาญการพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 

 


