
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน                                      เอ๊กซเรย์ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางเอ๊กซเรย์ ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

เกี่ยวกบัการถ่ายและบนัทึกภาพส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเคร่ืองรังสเีอ๊กซ์ ล้างฟิล์ม  ตรวจสอบ 

คุณภาพของภาพบนัทึกทางรังสี เพ่ือให้แพทย์ใช้ในการวินิจฉยัโรค จดัเตรียมและดูแลเก็บรักษาเคร่ืองมือ   

อุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางรังสี ฟิล์มรังสีเอ๊กซ์ ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ์อื่น ๆ  ท่ีใช้ในการป้องกนั

อนัตรายจากรังสี ทํารายงานการปฏิบติังาน สถติิผลงานและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบังานเอ๊กซเรย์ 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้  คือ 

   เจ้าหน้าท่ีเอ๊กซเรย์  1  ระดบั  1 

   เจ้าหน้าท่ีเอ๊กซเรย์  2  ระดบั  2 

   เจ้าหน้าท่ีเอ๊กซเรย์  3  ระดบั  3 

   เจ้าหน้าท่ีเอ๊กซเรย์  4  ระดบั  4 

   เจ้าหน้าท่ีเอ๊กซเรย์  5  ระดบั  5 
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ช่ือตําแหน่ง               เจ้าหน้าที่เอ๊กซเรย์   1 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานเอ๊กซเรย์ท่ีไม่ยาก    ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดย 

ใกล้ชิด หรือตามคําสัง่ หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยูอ่ย่างแน่ชดัหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบังานเอ๊กซเรย์ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  รับใบสัง่การตรวจทางรงัสีจากแพทย์ ลงทะเบียนผู้ป่วย  จดัเตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ 

และเคร่ืองใช้ในการถ่ายและบนัทึกภาพด้วยรังสี  เช่น พิมพ์ช่ือผู้ป่วยลงบนฟิล์ม เตรียมสารเคมีท่ีใช้ในการ

ล้างฟิล์ม  จดัท่าผู้ป่วยและให้ผู้ป่วยปฏิบติัตามขัน้ตอน  และกรรมวิธีในการถ่ายและบนัทึกภาพด้วยรงัสี 

ถ่ายและบนัทึกภาพส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายผู้ป่วยตามใบสัง่แพทย์ ด้วยเคร่ืองรังสีเอ๊กซ์ในกรณีท่ีไม่มีปัญหา

หรือไม่ต้องใช้กรรมวิธีท่ียุ่งยาก  ล้างฟิล์ม  ตรวจสอบคุณภาพของภาพบนัทึกทางรังสกี่อนท่ีจะส่งให้แพทย์

วินิจฉยั  ค้นหาและเก็บรักษาฟิล์มรังสีเอ๊กซ์ทัง้ฟิล์มท่ีใช้แล้วและยงัไม่ได้ใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย   

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบังานเอ๊กซเรย์ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาผู้ ช่วยพยาบาลหรือทางอื่นท่ี  ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็น

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์และเคร่ืองใช้

ในการถ่ายและบนัทึกภาพด้วยรงัส ี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบังานเอ๊กซเรย์อยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ีมีความรู้ 

ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

และกฎหมาย กฎ ระเบียบ  และข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี  มีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถใน

การใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ีมีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ

ละเอียดแม่นยํา 
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเอ๊กซเรย์ท่ีค่อนข้างยาก  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไปหรือตามคําสัง่    

หรือแบบหรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง กบังานเอ๊กซเรย์ตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบัการถ่ายและบนัทึกภาพส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายผู้ป่วย    

ตามใบสัง่แพทย์ด้วยเคร่ืองรังสีเอ๊กซ์  ล้างฟิล์ม ตรวจสอบคุณภาพของภาพบนัทึกทางรังสีก่อนท่ีจะส่งให้

แพทย์วินิจฉยั  ควบคุมดูแลความสะอาดเรียบร้อยของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกบัการถ่าย 

และบนัทึกภาพด้วยรังสี  รวบรวมและทําสถติิผลงานของหน่วยงานท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

กบังานเอ๊กซเรย์ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 1 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4 ปี โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานด้านเอ๊กซเรย์ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีเอ๊กซเรย์ 1 แล้ว จะต้องมี

ความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง             เจ้าหน้าที่เอ๊กซเรย์  3 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเอ๊กซเรย์ท่ียากพอสมควร  ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบบ้าง และอาจ 

ได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึงด้วย  และปฏิบติัหน้าท่ี 

อื่นท่ีเกี่ยวข้องกบังานเอ๊กซเรย์ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบติั 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบังานเอ๊กซเรย์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือ

หลายอย่าง เช่น เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ในการถ่ายและบนัทึกภาพด้วยรงัสี  จดัท่าผู้ป่วย  

ปรับขนาดของลําแสงท่ีจะใช้กบัผู้ป่วย  ให้ผู้ ป่วยปฏิบติัตามขัน้ตอนและกรรมวิธีในการถา่ยและบนัทึกภาพ

ด้วยรังสี ถ่ายและบนัทึกภาพส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายผู้ป่วย ด้วยเคร่ืองรังสีเอ๊กซ์ และเคร่ืองมืออืน่ ๆ   ทัง้ใน

กรณีปกติธรรมดาและในกรณีท่ีต้องใช้เทคนิค หรือกรรมวิธีท่ียุ่งยาก  เพ่ือให้ได้ภาพบนัทึกทางรังสีตามท่ี

แพทย์ต้องการ  ควบคุมการล้างฟิล์ม ตรวจสอบคุณภาพของภาพบนัทึกทางรงัสีก่อนท่ีจะส่งให้แพทย์

วินิจฉยั ควบคุมดูแลความเรียบร้อยตลอดจนเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกบัการถา่ย

และบนัทึกภาพด้วยรังสี  และ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกนัอนัตรายจากรงัสี ตรวจสอบสภาพของห้องล้าง

ฟิล์มและควบคุมการจดัเก็บฟิล์มรังสีเอ๊กซ์  รวมทัง้ควบคุมการทําข้อมูลและสถติิผลงานของหน่วยงานให้มี

ความถูกต้อง  และสะดวกต่อการค้นหา  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา   

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบังานเอ๊กซเรย์ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานเอ๊กซเรย์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีเอ๊กซเรย ์ 2  แล้ว  จะต้อง 

มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม  โดยเฉพาะอย่างยิง่ของ

ประเทศไทยมีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล   วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน   ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ       

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานเอ๊กซเรย์โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังาน

ของเจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง หรือปฏิบติังานเอ๊กซเรย ์ท่ีค่อนข้างยากมาก     

โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ  หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และ ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบั

งานเอ๊กซเรย์ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกบังานเอ๊กซเรย์      

โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่นจดัเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ในการ

ถ่ายและบนัทึกภาพด้วยรังสี จดัท่าผู้ป่วย  ปรับขนาดของลําแสงท่ีจะใช้กบัผู้ป่วย ถ่ายและบนัทึกภาพส่วน

ต่าง ๆ  ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเคร่ืองรงัสีเอ๊กซ์ท่ีใช้ในการถ่ายและบนัทึกภาพ  ทัง้ในกรณีปกติธรรมดาและ

ในกรณีท่ีต้องใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษท่ียุ่งยาก โดยการให้ผู้ป่วยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสง

เข้าไปในร่างกาย ก่อนถ่ายและบนัทึกภาพด้วยเคร่ืองรังสีเอ๊กซ์ เช่นการตรวจหวัใจ  กระเพาะอาหาร  ฯลฯ  

ตรวจสอบคุณภาพของภาพบนัทึกทางรงัสีก่อนท่ีจะส่งให้แพทย์วินิจฉยั ควบคุม ตรวจสอบ และเก็บรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการถ่ายและบนัทึกภาพทางรงัสี ตลอดจนเคร่ืองมือ อุปกรณ์อื่น ๆ  ท่ีใช้ใน

การป้องกนัอนัตรายจากรังสี ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมาตอบปัญหา

และชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบังานเอ๊กซเรย์ 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน  ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา  แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข    

ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน   ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1. ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานเอ๊กซเรย์ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี  หรือ 

  2. ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  2 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4  ปี  โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานเอ๊กซเรย์ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีเอ๊กซเรย์  3 แล้วจะต้อง 

1.   มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนด้านต่าง ๆ   ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง             เจ้าหน้าที่เอ๊กซเรย์  5 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานด้านเอ๊กซเรย์ โดยควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือ ปฏิบติังานเอ๊กซเรย์ท่ี

ยากมาก       โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ หรือปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบังานเอ๊กซเรย์ตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกบังานด้านเอ๊กซเรย์ โดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง เช่นควบคุมและปฏิบติังานเกี่ยวกบัการเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์

และเคร่ืองใช้ในการถ่ายและบนัทึกภาพด้วยรังสี จดัท่าผู้ป่วย ปรับขนาดของลําแสงท่ีจะใช้กบัผู้ป่วย ถ่าย

และบนัทึกภาพส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเคร่ืองรงัสีเอ๊กซ์และเคร่ืองมือชนิดอื่น ๆ  ทัง้ในกรณีปกติ

ธรรมดาและในกรณีท่ีต้องใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษท่ียุ่งยาก  โดยการให้ผู้ป่วยรับประทาน  ฉีด หรือ 

สวนสารทึบแสงเข้าไปในร่างกาย ก่อนถ่ายและ บนัทึกภาพด้วยเคร่ืองรงัสีเอ๊กซ์  เช่นการตรวจหวัใจ    

กระเพาะอาหาร  ฯลฯ ตรวจสอบคุณภาพของภาพบนัทึกทางรงัสีก่อนท่ีจะส่งให้แพทย์วินิจฉยั ควบคุมดูแล  

ตรวจสอบ  การเก็บรักษาเคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายและบนัทึกภาพทางรังสี  ตลอดจนเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์อื่น ๆ  ท่ีใช้ในการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูล  และการจดัทําสถิติ    

รายงานการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังาน  

แก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้องกบังานเอ๊กซเรย ์

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา แนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข    

ติดตามประเมินผล   และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงาน  ท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน   ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1. ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  4 หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าปี โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานเอ๊กซเรย์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี  หรือ 

  2. ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  3 หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4 ปี โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานเอ๊กซเรย์ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีเอ๊กซเรย์  4  แล้ว จะต้อง 

1.   มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2.   มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  
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