
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

ตําแหนงประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 

 

สายงาน    เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหนงตาง  ๆที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ซ่ึงมีลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือด ทั้งที่มีและไมมีการสอดใสวัตถุใด  ๆ

เขาไปในรางกาย การรวมปฏิบัติการในหองผาตัดกบัทีมสหวิชาชีพ โดยเครื่องมือและอปุกรณที่เกี่ยวของ

กับการประกอบโรคศิลปะทางเทคโนโลยีและทรวงอก ภายใตคําส่ังและ/หรอืการดูแลของผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม เชน การสวนหัวใจเพ่ือการตรวจรกัษา การตรวจดวยคล่ืนเสียงสะทอนความถ่ีสูงผานทาง

หลอดอาหาร การตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ การทดสอบการทํางานของปอดดวยเครือ่งวัดสมรรถภาพปอด 

การควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียม การใหยาและสารละลายผูปวยขณะผาตัดผานทางเครื่องหัวใจและ

ปอดเทียม เปนตน การเตรียมความพรอมกอนการใชและการบํารงุรกัษาเครื่องมือและอปุกรณสําหรับการ

ปฏิบัติงานใหอยูในสภาพทีป่ลอดภัยและใชงานได ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยทางเทคโนโลยีหัวใจและ

ทรวงอก รวมทั้งปรบัปรุง คนควาวิธีการหรือเทคนิคใหม  ๆเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทยในการ

ตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาผูปวยใหเปนไปอยางเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน 

ที่เกี่ยวของ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนง ดังน้ี 

  นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ระดับชํานาญการพิเศษ 

  นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ระดับชํานาญการ 

  นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ระดับปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

   ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร กําหนดใหมีตําแหนงนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

   ระดับปฏิบัติการถึงระดับชํานาญการพิเศษ  เม่ือวันที่ ๒๑ กมุภาพันธ ๒๕๖๐ 

 

 

 

 



ตําแหนงประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
 

ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 

หนาที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น

ตามที่ไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง  ๆดังน้ี 

 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

    (๑) ตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มีและไมมีการสอดใสวัตถุใด  ๆเขาไปใน

รางกาย และงานทีเ่กี่ยวของกบัการผาตัด ผูปวยหนักและผูปวยฉุกเฉิน โดยเครื่องมือและอปุกรณ 

ที่เกี่ยวของกบัการประกอบโรคศิลปะทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกภายใตคําส่ังและ/หรือการดูแลของ

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ควบคุมการปฏิบัติงานและบรกิารใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพ่ือใหผูปวยไดรบัการวินิจฉัยหรือรักษาที่ถูกตอง แมนยํา และทันเวลา 

    (๒) รวบรวมขอมูลทางวิชาการเบ้ืองตนทางดานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกท่ีไมยุงยาก

ซับซอน เพ่ือประกอบการวางแผนการจัดทํารายงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนางานดานเทคโนโลยีหัวใจและ

ทรวงอก 

    (๓) ติดตาม ประเมินผล สรปุผลการศึกษา วิเคราะห วิจัย ดานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนงานโครงการทีร่ับผิดชอบ 

    (๔) ศึกษา วิเคราะห วิจัย สํารวจขอมูลทางวิชาการเบ้ืองตนที่ไมซับซอน เพ่ือใชเปนขอมูล 

ในการวางแผนพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกและสาธารณสุข 
 

๒. ดานการวางแผน 

    วางแผนการทํางานที่รบัผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรอื

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

๓. ดานการประสานงาน 

    (๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทมีงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามทีก่ําหนด 

    (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจรงิ แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 



๒ 

 

๔. ดานการบริการ 

    (๑) เผยแพรความรูเกี่ยวกบังานการตรวจทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกใหแกผูใชบรกิาร 

ผูปวย ญาติ ประชาชนทั่วไป เพ่ือใหมีความเขาใจในการตรวจทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

    (๒) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกใหแกบุคคลภายใน

และภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏบัิติงานทาง

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

    (๓) ใหบริการขอมูลแกผูที่เกี่ยวของ ในเรื่องทีเ่กี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพ่ือใหไดทราบ

ขอมูลและความรูตาง  ๆทีเ่ปนประโยชนสอดคลองและสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

    ๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรอืคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทียบไดไมตํ่ากวาน้ี ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

    ๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทียบไดไมตํ่ากวาน้ี ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

    ๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

และ 

๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจํ่าเปนสําหรบัตําแหนงใหเปนไปตามที ่

มหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

   ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร กําหนดใหมีตําแหนงนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

   ระดับปฏิบัติการ  เม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 



ตําแหนงประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
 

ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 

หนาที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดานเทคโนโลยีหัวใจ

และทรวงอก ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรอืแกปญหาทีย่าก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ

ความชํานาญงานสูงในดานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏบัิติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก 

และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง  ๆดังน้ี 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

    (๑) ตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มีและไมมีการสอดใสวัตถุใด  ๆเขาไปใน

รางกาย และงานทีเ่กี่ยวของกบัการผาตัด ผูปวยหนักและผูปวยฉุกเฉิน ที่ตองใชเทคนิคพิเศษหรอื

เครื่องมือพิเศษที่เกี่ยวของกับการประกอบโรคศิลปะทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภายใตคําส่ังและ/

หรือการดูแลของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพ่ือใหผูปวยไดรับการวินิจฉัยหรือรักษาที่ถูกตอง แมนยํา

และทันเวลา 

    (๒) วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน เพ่ือแกไขปญหาดวยความสุขุม

รอบคอบ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานดานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกไดตามเปาหมายของงานที่

รับผิดชอบ 

    (๓) ศึกษา วิจัยดานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกท่ียากและมีความซับซอน ตองอาศัยความรู

ทางวิชาการระดับสูง เพ่ือพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

    (๔) เสนอแนะแนวทาง กฎเกณฑ หลักเกณฑ ขอเสนอตามหลักวิชาการในดานเทคโนโลยี

หัวใจและทรวงอก เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดผลดีตอผูปวย 

    (๕) กํากับ ดูแลการดําเนินงานของเจาหนาทีร่ะดับปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย 

ที่กําหนด 

    (๖) ประเมินผลการดําเนินการโครงการตาง  ๆหรอืการดําเนินการของงานทีเ่กี่ยวของ เพ่ือให

สัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย 
 

 

 



๒ 
 

๒. ดานการวางแผน 

    วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรอืโครงการของหนวยงาน 

ระดับสํานักหรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและ 

ผลสัมฤทธ์ิทีก่ําหนด 
 

๓. ดานการประสานงาน 

    (๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตน

แกสมาชิกในทมีงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 

    (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรอืบุคคลหรอืหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 

๔. ดานการบริการ 

    (๑) ใหบริการทางวิชาการในระดับที่ซับซอนทางดานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

แกบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือใหความรูความสามารถและทกัษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานและแกไข.

ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

    (๒) สอน นิเทศ ฝกอบรม หรือถายทอดความรูดานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  

แกผูใตบังคับบัญชาและบุคลากรภายนอก เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 

    (๓) อํานวยการพัฒนาในการถายทอดฝกอบรม ใหคําปรกึษาแนะนําแกผูทีเ่กี่ยวของใน

เรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพ่ือใหทราบขอมูลและความรูตาง  ๆที่เปนประโยชนสอดคลอง

และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ระดับปฏิบัติการ  และ 

๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏบัิติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป   

    กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๔ ป  สําหรบัผูมีคุณวุฒิปรญิญาโท ที่ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ระดับปฏิบัติการ 

    กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๒ ป  สําหรบัผูมีคุณวุฒิปรญิญาเอก ที่ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ระดับปฏิบัติการ  และ 

๓. ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาที่

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจํ่าเปนสําหรบัตําแหนงใหเปนไปตามที่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนด 
 

   ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร กําหนดใหมีตําแหนงนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

   ระดับชํานาญการ  เม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 



ตําแหนงประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
 

ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 

หนาที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในดานเทคโนโลยี

หัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาทีย่ากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ

มอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ

ความชํานาญงานสูงมากในดานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรอืแกปญหา 

ที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง  ๆดังน้ี 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

    (๑) ตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มีและไมมีการสอดใสวัตถุใด  ๆเขาไปใน

รางกาย และงานทีเ่กี่ยวของกบัการผาตัด ผูปวยหนักและผูปวยฉุกเฉิน ในโรคหัวใจทั้งเด็กและผูใหญที่มี

ความยุงยากและซับซอนที่ตองใชวิธีการใหม  ๆเทคนิคพิเศษ หรือเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ยากเปนพิเศษ

หรือมีความซับซอน ที่เกี่ยวของกับการประกอบโรคศิลปะทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกภายใตคําส่ัง

และ/หรือการดูแลของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพ่ือใหผูปวยไดรับการวินิจฉัยหรือรกัษาที่ถูกตอง

แมนยํา และทันเวลา 

    (๒) ศึกษา วิจัยดานเทคโนโลยีและทรวงอกที่ยากเปนพิเศษและมีความซับซอนตองอาศัย

ความรูทางวิชาการหรือประสบการณสูงมาก เพ่ือพัฒนางานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกใหมี

ประสิทธิภาพ 

    (๓) วางแนวทาง ทิศทางการศึกษา วิเคราะห วิจัยของหนวยงานในสังกัด เพ่ือใหบุคลากรมี

แนวทางปฏิบัติในเรื่องเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกท่ีชัดเจน 

    (๔) ประเมินผลการดําเนินงานในโครงการตาง  ๆหรือการดําเนินการคนควาทางวิชาการ 

ที่เกี่ยวของกบังานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกของหนวยงาน เพ่ือเสนอผูบรหิารประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจ 
 

 

 

 



๒ 
 

๒. ดานการวางแผน 

    วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง

มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏบัิติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ

ผลสัมฤทธ์ิทีก่ําหนด 
 

๓. ดานการประสานงาน 

    (๑) ประสานการทํางานรวมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจทีมงานหรือ

หนวยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามทีก่ําหนด 

    (๒) ช้ีแจง ใหขอคิดเห็นในทีป่ระชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง  ๆเพ่ือใหเกิด

ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 

๔. ดานการบริการ 

    ใหคําปรึกษา อํานวยการ ถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชา ผูใชบริการทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ระดับปฏิบัติการ  และ 

๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป  และ 

๓. ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาที่

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจํ่าเปนสําหรบัตําแหนงใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนด 

 
 

 

 

 

   ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร กําหนดใหมีตําแหนงนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
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