
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภท   วิชาการ  

สายงาน    สอนและวิจัย  

ลักษณะงานโดยทั่วไป  

 สายงานนี้คลุมถึงต าแหนง่ต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศกึษา การอบรม 

และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง การให้คาปรึกษา แนะน า แก่นสิิตนักศกึษา การ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ชื่อของต าแหน่ง  

ต าแหน่งในสายงานนีม้ีช่ือต าแหน่ง ดังนี้ คือ  

     ศาสตราจารย์  

     รองศาสตราจารย์  

     ผูช่้วยศาสตราจารย์  

     อาจารย์  

 

 

    ก.พ.อ. ก าหนดให้มตี าแหน่งวิชาการ  

                                                                                       เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภท   วิชาการ  

ชื่อสายงาน    สอนและวิจัย  

ชื่อต าแหน่ง    อาจารย์  

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชา

การ และวิชาชีพช้ันสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ

ช้ันสูง เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตาม

หลักคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  

 ๑. ได้รับปริญญาโท หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านีใ้นสาขาวิชาที่มกีารสอนในสถาบันอุดมศกึษา หรอื 

 ๒. ได้รับปริญญาเอก หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านีใ้นสาขาวิชาที่มกีารสอนในสถาบันอุดมศกึษา  

บทเฉพาะกาล  

 ส าหรับกรณีผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการ โดยใช้วุฒิปริญญาตรีก่อนที่ ก.พ.อ. จะมีมติก าหนด

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งนี้ ให้ยังคงด ารงต าแหน่งอาจารย์ต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขในการพัฒนาบุคคล

ดังกล่าว ให้ได้รับวุฒิการศกึษาในระดับที่สูงขึน้โดยเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภท   วิชาการ  

ชื่อสายงาน    สอนและวิจัย  

ชื่อต าแหน่ง    ผูช่้วยศาสตราจารย์  

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชา

การ และวิชาชีพช้ันสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 สอนวิชาการหรือวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะและ 

ความช านาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการช้ันสูงที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิต

นักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตาม

หลักคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งอาจารย์ ตามข้อ ๑ และได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการโดยได้ผ่าน 

การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงต าแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศกึษาว่าด้วยเรื่องดังกล่าว หรอื  

 ๒. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งอาจารย์ ตามข้อ ๒ และได้ดารงต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการโดยได้ผ่าน 

การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงต าแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศกึษาว่าด้วยเรื่องดังกล่าว  

ข้อยกเว้น  

 กรณีที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งอาจารย์ ตามบทเฉพาะกาล และได้ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๙ ปี มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการสอน มีผลงานทาง

วิชาการโดยได้ผ่านการประเมนิตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศกึษาว่าด้วยเรื่องดังกล่าว 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภท   วิชาการ  

ชื่อสายงาน    สอนและวิจัย  

ชื่อต าแหน่ง    รองศาสตราจารย์  

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชา

การ และวิชาชีพช้ันสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 สอนวิชาการหรือวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะ และ

ความช านาญพิเศษในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการช้ันสูงที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 

และนาไปประยุกต์และบูรณาการได้อย่างกว้างขวาง ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วน

หนึ่งของการศกึษาของนสิิตนักศกึษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิต

นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  

 ได้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีความรู้ความสามารถและ ความ

ช านาญพิเศษในการสอน และมีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และข้อบังคับ สภา

สถาบันอุดมศกึษาว่าด้วยเรื่องดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภท   วิชาการ  

ชื่อสายงาน    สอนและวิจัย  

ชื่อต าแหน่ง    ศาสตราจารย์  

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชา

การ และวิชาชีพช้ันสูง การให้ค าปรึกษา แนะนา แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 สอนวิชาการหรือวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะ และ

ความเช่ียวชาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการช้ันสูงที่ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรม ที่

เป็นประโยชน์ตอ่วงวิชาการและวิชาชีพในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ ควบคุมและตรวจสอบ การ

วิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้าน

วิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้ค าแนะนาปรึกษาทางด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตาม

หลักคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  

 ได้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีความรู้ความสามารถและ ความ

เช่ียวชาญในการสอน และมีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบัน 

อุดมศกึษาว่าด้วยเรื่องดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ประเภทต ำแหนง่  เชี่ยวชำญเฉพำะ 

ชื่อต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

ลกัษณะงำนโดยทัว่ไป 

สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนและกำรบริหำร

รำชกำรทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติตำมแต่จะได้รับค ำสั่งโดยไม่จ ำกัดขอบเขตหน้ำที่  เช่น 

กำรศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ กำรรำยงำน ช่วยวำงแผนและติดตำมงำน กำรติดต่อนัดหมำย

จัดงำนรับรองและงำนพิธีต่ำงๆ เตรียมเรื่องและเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง

รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร และรำยงำนอื่นๆ ท ำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมติที่ประชุมหรือผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่ง

หัวหน้ำ ส่วนรำชกำร หรือมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุม และบริหำรงำนหลำยด้ำน

ด้วยกันเช่น งำนสำรบรรณ งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนจัดระบบงำน งำนบริหำรงบประมำณ งำน

กำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ งำนเอกสำร งำนระเบียบแบบแผน งำนรวบรวม

ข้อมูลสถิต ิงำนสัญญำ เป็นต้น และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผูป้ฏิบัติงำนระดับต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 

ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป  ภำยใต้กำรก ำกับ 

แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ 

ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏบิัตกิำร 

(๑) ศึกษำ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรำยงำน เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรส ำนักงำนในด้ำนต่ำงๆ 

เช่น งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำรงำนบริหำร

อำคำรสถำนที ่และงำนสัญญำต่ำงๆ เป็นต้น 

(๒) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรของผู้บริหำร เช่น กำรกลั่นกรองเรื่อง กำรจัดเตรียมเอกสำรส ำหรับ

กำรประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรวินจิฉัยสั่งกำรของผูบ้ริหำร 

(๓) จัดเตรียมกำรประชุม บันทึกและเรียบเรียงรำยงำนกำรประชุม และรำยงำนอื่นๆ เพื่อให้

กำรบริหำรกำรประชุมมปีระสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

  (๔) ท ำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้กำร

ด ำเนนิงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ 

(๕) ช่วยติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บริหำรของ

หนว่ยงำน เพื่อกำรรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผูบ้ังคับบัญชำต่อไป 

 



๒. ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนของตนเอง ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

๓. ดำ้นกำรประสำนงำน 

ประสำนกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สอดคล้องกับภำพรวมผลงำนของทีมงำนประสำนงำน

กับสมำชิกภำยในทีมงำน ให้ควำมช่วยเหลือภำยในทีมงำน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

๔. ดำ้นกำรบรกิำร 

ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่

หนว่ยงำนรำชกำร เอกชน หรอืประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจใน

งำนที่รับผดิชอบ 

คณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ

ส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ประเภทต ำแหนง่   เชี่ยวชำญเฉพำะ 

ชื่อต ำแหน่ง   บุคลำกร 

ลกัษณะงำนโดยทัว่ไป 

สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกร

บุคคล ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวำงระบบ

มำตรฐำน หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทรัพยำกรบุคคล กำรก ำหนด

ต ำแหน่ง กำรให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง กำรสรรหำ กำรบรรจุ และกำรแต่งตั้ง กำรฝึก 

อบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกรอื่น กำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติรำชกำร กำรรักษำ

จรรยำและวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน

ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และ

ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏบิัตกิำร 

(๑) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อประกอบกำรวำงระบบกำร

จัดท ำมำตรฐำนหรอืหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ หรอืของสว่นรำชกำร 

(๒) ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบ และวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อประกอบกำรด ำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

(๓) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรก ำหนดควำมต้องกำรและควำม

จ ำเป็นในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตรและกำร

ถ่ำยทอดควำมรู้ กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ และกำรดูแลนักเรียนทุนและบุคลำกรภำครัฐในต่ำงประเทศ

รวมถึงกำรวำงแผนและเสนอแนะนโยบำยหรือยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร

และแผนกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 

(๔) ศกึษำ รวบรวมข้อมูลและวิเครำะหง์ำน เพื่อประกอบกำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรวำงแผน

อัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร 

  (๕) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรวำงหลักเกณฑ์กำรบริหำรผลกำร

ปฏิบัติงำน และกำรบริหำรค่ำตอบแทน 

(๖) ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค ำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

กำรรักษำวินัยและจรรยำ 

(๗) ศกึษำ วิเครำะหข์้อมูล เพื่อพัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม 



(๘) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถใหด้ ำรงต ำแหน่ง 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำน หรือ

โครงกำร เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

๓. ดำ้นกำรประสำนงำน 

(๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

(๒) ชีแ้จงและใหร้ำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้ำงควำมเข้ำใจหรอืควำมรว่มมอืในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๔. ดำ้นกำรบรกิำร 

(๑) ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง ตอบปัญหำเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำรพนักงำน

หรอืเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐ หรอืประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อสร้ำง

ควำมเข้ำใจและสนับสนุนงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

(๒) ให้บริกำรข้อมูล เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อสนับสนุนภำรกิจ

ของบุคคลหรือหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย  แผนงำน หลักเกณฑ์และ

มำตรกำรตำ่งๆ 

(๓) ด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรและกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

คณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ

ส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด้ 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ประเภทต ำแหนง่   เชี่ยวชำญเฉพำะ 

ชื่อต ำแหน่ง    นักประชำสัมพันธ์ 

ลกัษณะงำนโดยทัว่ไป 

สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ

กำรส ำรวจ รวบรวม รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและเอกสำร

ควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดปำฐกถำ กำรจัดสัมมนำ กำรจัด

นิทรรศกำร เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำรควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือผลงำนของหน่วยงำน 

หรือของมหำวิทยำลัย หรือนโยบำยของรัฐบำล กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชำติ เพื่อเป็นสื่อ

เชื่อมโยงระหว่ำงรัฐบำลกับประชำชน กำรควบคุม กำรตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนกระจำยเสียง ทั้งทำง

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงและสถำนีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตำมแผนงำนและนโยบำยกำรประชำสัมพันธ์  

หรอืตำมกฎหมำย และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร

ท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับประชำสัมพันธ์ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่

ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี ้

๑. ด้ำนกำรปฏบิตักิำร 

(๑) จัดกิจกรรมตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยประสำนงำนกับ

หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

(๒) ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน และรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ และสรุปผลเพื่อเป็น

ข้อมูลในกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ 

(๓) ศึกษำ ค้นคว้ำข้อมูล วิเครำะห์เพื่อประกอบกำรวิจัย วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์และ

ติดตำมผล 

(๔) จัดท ำเอกสำร และผลติบทควำมเพื่อกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ 

๒. ดำ้นกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

๓. ดำ้นกำรประสำนงำน 

(๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

(๒) ชีแ้จงและใหร้ำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้ำงควำมเข้ำใจหรอืควำมรว่มมอืในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 



๔. ด้ำนกำรบริกำร 

ให้บริกำรขอ้มูลกำรประชำสัมพันธ์แก่ประชำชนและหนว่ยงำนต่ำง ๆ 

คณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์

สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์ หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งหรือหลำย

สำขำวิชำดังกล่ำว ในทำงที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่

ปฏิบัติ 

๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์

สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์ หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งหรือหลำย

สำขำวิชำดังกล่ำว ในทำงที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่

ปฏิบัติ 

๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์

สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์ หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งหรือหลำย

สำขำวิชำดังกล่ำว ในทำงที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่

ปฏิบัติ 

๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ

ส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ประเภทต ำแหนง่   เชี่ยวชำญเฉพำะ 

ชื่อต ำแหน่ง   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

ลกัษณะงำนโดยทัว่ไป 

สำยงำนนีค้ลุมถึงต ำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์นโยบำยและกำรวำงแผนซึ่ง

มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศกึษำ วิเครำะห์ วิจัย ประสำนแผน ประมวลแผนพิจำรณำเสนอแนะ 

เกี่ยวกับนโยบำยและเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร หรือนโยบำย แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ 

สังคม กำรเมือง กำรบริหำร หรือควำมมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหำทำงเศรษฐกิจ 

กำรเมือง และสังคม ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อประกอบกำรก ำหนดนโยบำย จัดท ำแผนหรือโครงกำร

ของส่วนรำชกำร หรือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระดับประเทศแล้วแต่กรณี 

และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร

ท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์นโยบำยและกำรวำงแผน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ

และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏบิตักิำร 

(๑) รวบรวม วิเครำะห์ และประมวลนโยบำยของรัฐบำลและสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ กำรเมือง 

และสังคมทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อน ำมำสรุปเสนอประกอบกำรก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยของ

ส่วนรำชกำร หรอืนโยบำย แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมอืง กำรบริหำร หรือควำม

มั่นคง 

(๒) รวบรวมข้อมูล และศึกษำวิเครำะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภำรกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วน

รำชกำร หรอืทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เพื่อวำงแผนก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนหรือ

โครงกำรให้สำมำรถบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 

(๓) วิเครำะห์นโยบำยของส่วนรำชกำร หรือนโยบำย แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ

สังคม กำรเมือง กำรบริหำร หรือควำมมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อช่วยจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน

แผนงำน โครงกำร หรอืกิจกรรมได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

  (๔) ส ำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำลและประเด็น

ปัญหำทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำ

แผนงำน หรอืก ำหนดยุทธศำสตร์ 

(๕) ศกึษำวิเครำะหค์วำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์และนโยบำยของรัฐบำล เพื่อประกอบกำร

เสนอแนะแนวทำงกำรประสำนผลักดันยุทธศำสตร์และนโยบำย ตลอดจนกำรติดตำมประเมินผลให้

สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน 



๒. ดำ้นกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

๓. ดำ้นกำรประสำนงำน 

(๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

(๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้ำงควำมเข้ำใจหรอืควำมรว่มมอืในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๔. ดำ้นกำรบรกิำร 

(๑) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรูท้ี่เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำร 

(๒) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ และชี้แจงเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนนโยบำยและแผน เพื่อ

แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 

คณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ

ส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มำตรฐำนก ำหนดต ำแหนง่ 

ประเภทต ำแหนง่   วิชำชีพเฉพำะ 

ชื่อต ำแหน่ง    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

ลกัษณะงำนโดยทัว่ไป 

สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดค ำสั่งระบบ ชุดค ำสั่งประยุกต์ รวมถึงกำร

เขียนคู่มอือธิบำยกำรใชค้ ำสั่งต่ำง ๆ ก ำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดค ำสั่ง สื่อสำรกำรจัด

และบริหำรระบบสำรสนเทศ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ อบรมเกี่ยวกับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ด้ำนต่ำง ๆ แก่

บุคคล หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร

ท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำน

อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏบิตักิำร 

(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค ำสั่งระบบปฏิบัติกำร ชุดค ำสั่งส ำเร็จรูประบบ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ ำนวยกำรให้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในควำม

รับผิดชอบด ำเนนิไปได้อย่ำงรำบรื่นและสอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของหน่วยงำน 

(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ขอ้มูลที่ได้ถูกต้องแมน่ย ำมำกที่สุด 

(๓) ทดสอบคุณสมบัติด้ำนเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตำมควำม

ต้องกำรและสภำพกำรใชง้ำนของหน่วยงำนอยู่เสมอ 

(๔) เขียนชุดค ำสั่งตำมข้อก ำหนดของระบบงำนประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วำงแผนไว้แล้ว 

เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ด ำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่น 

(๕) เขียนชุดค ำสั่ง ทดสอบควำมถูกต้องของค ำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลำดของค ำสั่งเพื่อให้

ระบบปฏิบัติกำรท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องแมน่ย ำและมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 

  (๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูลของ

หน่วยงำนที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และ

ตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนมำกที่สุด 

(๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบงำนประยุกต์เพื่อให้ได้

ระบบงำนประยุกต์ที่ตรงตำมคุณลักษณะและควำมต้องกำรของหน่วยงำน 



(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

ระบบเครือขำ่ย ระบบงำนประยุกต์และระบบสำรสนเทศ กำรจัดกำรระบบ กำรท ำงำนเครื่องกำรติดตั้ง

ระบบเครื่องเพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งหน่วยงำน และตรงตำมควำม

ต้องกำร ลักษณะกำรใชง้ำนของหน่วยงำน 

๒. ดำ้นกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผดิชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

๓. ดำ้นกำรประสำนงำน 

(๑) ประสำนงำนท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำนเพื่อให้เกิดควำม

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

(๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้ำงควำมเข้ำใจหรอืควำมรว่มมอืในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๔. ดำ้นกำรบรกิำร 

(๑) ช่วยจัดท ำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สำมำรถใช้งำน

คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 

(๒) ด ำเนินกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ สนับสนุนกำรใช้ระบบงำนที่พัฒนำแก่เจ้ำหน้ำที่

ผูใ้ช้งำนหรอืเจ้ำหนำ้ที่ระดับรองลงมำ 

(๓) ปฏิบัติงำนรว่มกับผูใ้ช้ในกำรน ำระบบไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หำกมีปัญหำ

หรอืข้อสงสัยในกำรใชง้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

คณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำ

หนึ่งทำงคอมพิวเตอร์ หรือในสำขำวิชำที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๒.ได้รับปริญญำโทหรอืคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง

ทำงคอมพิวเตอร์ หรือในสำขำวิชำที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำ

หนึ่งทำงคอมพิวเตอร์ หรือในสำขำวิชำที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ

ส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด้ 



มำตรฐำนก ำหนดต ำแหนง่ 

ประเภทต ำแหนง่   เชี่ยวชำญเฉพำะ 

ชื่อต ำแหน่ง   นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

ลกัษณะงำนโดยทัว่ไป 

สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงำนที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเงิน กำรงบประมำณ กำรบัญชีทั่วไปของส่วนรำชกำร กำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม

ประเมินผล กำรใช้จ่ำยเงิน กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและบัญชี กำรวิเครำะห์งบประมำณ กำร

พัฒนำระบบงำนคลัง ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรลงบัญชีประเภทต่ำง ๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร

ท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวิชำกำรเงนิและบัญชี ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่น

ตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏบิตักิำร 

(๑) จัดท ำบัญชี เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมำณ 

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้เป็นฐำนข้อมูลที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีกำรบัญชี

ของสว่นรำชกำร 

(๒) รวบรวมข้อมูล และรำยงำนกำรเงินของส่วนรำชกำร เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้

ถูกต้องและทันสมัย 

(๓) จัดท ำและจัดสรรงบประมำณแก่หน่วยงำนของรัฐ เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณตรงกับ

ควำมจ ำเป็นและวัตถุประสงค์ของแตล่ะหน่วยงำน 

(๔) ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเงิน

เป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพและใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดท ำและจัดสรรงบประมำณ 

(๕) ดูแลกำรรับและจ่ำยเงิน สถำนะทำงกำรเงิน ตรวจสอบเอกสำรส ำคัญกำรรับ-จ่ำยเงิน

เพื่อให้กำรรับ-จำ่ยเงนิขององค์กรมีประสทิธิภำพ กำรปฏิบัติกำรถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติของรำชกำร 

(๖) ถ่ำยทอดควำมรูด้้ำนกำรเงินและบัญชีแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เช่น ให้ค ำแนะน ำในกำร

ปฏิบัติงำน วำงโครงกำรก ำหนดหลักสูตรและฝกึอบรม จัดท ำคู่มือประจ ำส ำหรับกำรฝึกอบรมและวิธีใช้

อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน

และข้อก ำหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 



๓. ดำ้นกำรประสำนงำน 

(๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมทีก่ ำหนดไว้ 

(๒) ชีแ้จงและใหร้ำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้ำงควำมเข้ำใจหรอืควำมรว่มมอืในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๔. ด้ำนกำรบรกิำร 

(๑) ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีที่ตนมีควำมรับผิดชอบ ใน

ระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและ

ควำมรูต้่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่

เกี่ยวกับงำนกำรเงนิและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำร

พิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรตำ่ง ๆ 

คณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรบัญชี 

สำขำวิชำกำรเงนิและกำรธนำคำร หรอืสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนบัญชี หรือในทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรบัญชี 

สำขำวิชำกำรเงนิและกำรธนำคำร หรอืสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนบัญชี หรือในทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรบัญชี

สำขำวิชำกำรเงนิและกำรธนำคำร หรอืสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนบัญชี หรือในทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ

ส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



มำตรฐำนก ำหนดต ำแหนง่ 

ประเภทต ำแหนง่   เชี่ยวชำญเฉพำะ 

ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน   นักวิชำกำรพัสดุ 

ลกัษณะงำนโดยทัว่ไป 

สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดของพัสดุ เพื่อก ำหนดมำตรฐำนและคุณภำพกำรร่ำงสัญญำ

ซื้อและสัญญำจ้ำง กำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับพัสดุ กำรวำงระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรพัสดุและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร

ท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนวิชำกำรพัสดุ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่น

ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏบิตักิำร 

(๑) รวบรวมและศกึษำข้อมูลในงำนพัสดุ เพื่อก ำหนดคุณภำพและมำตรฐำนของพัสดุ 

(๒) ตรวจสอบและดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบต่ำง ๆ เช่น กำรตกลงรำคำ กำรสอบรำคำ

ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบของส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย

กำรพัสดุ 

(๓) จัดท ำรำยละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุ

เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบวัสดุต่ำง ๆ ได้โดยสะดวก 

(๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษำพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภำพที่พรอ้มใชง้ำน 

(๕) จ ำหน่ำยพัสดุเมื่อช ำรุดหรือเสื่อมสภำพ หรือไม่จ ำเป็นในกำรใช้งำนทำงรำชกำรอีกต่อไป 

เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ใหแ้ก่ทำงรำชกำรได้มำกที่สุด 

(๖) ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนงำนพัสดุแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เช่น ให้ค ำแนะน ำในกำร

ปฏิบัติงำน วำงโครงกำรก ำหนดหลักสูตรและฝกึอบรม จัดท ำคู่มือประจ ำส ำหรับกำรฝึกอบรมและวิธีใช้

อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน

และข้อก ำหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

๓. ดำ้นกำรประสำนงำน 

(๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 



(๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้ำงควำมเข้ำใจหรอืควำมรว่มมอืในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๔. ด้ำนกำรบรกิำร 

(๑) ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำและช้ีแจงเกี่ยวกับงำนพัสดุที่ตนมีควำมรับผดิชอบในระดับเบื้องต้น

แก่หนว่ยงำนรำชกำร เอกชน หรอืประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆที่เป็น

ประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่

เกี่ยวกับงำนพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำ

ก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรตำ่ง ๆ 

คณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ

ส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



มำตรฐำนก ำหนดต ำแหนง่ 

ประเภทต ำแหนง่   เชี่ยวชำญเฉพำะ 

ชื่อต ำแหน่ง   นักวิชำกำรศกึษำ 

ลกัษณะงำนโดยทัว่ไป 

สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนวิชำกำรศึกษำพิเศษ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับกำรให้กำรศึกษำและฝึกอบรมคนตำบอด คนหูหนวก คนที่มีควำมผิดปกติทำงกำรพูดและกำร

ได้ยิน คนร่ำงกำยพิกำรทำงแขนขำและล ำตัว คนปัญญำอ่อน และคนประเภทอื่นที่มีปัญหำทำงสังคม

ศึกษำปัญหำควำมบกพร่องด้ำนต่ำง ๆ ตรวจวินิจฉัยควำมผิดปกติทำงกำรพูดและกำรได้ยิน สังเกต

ควำมสนใจ ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ วิวัฒนำกำรทำงจิตใจและอำรมณ์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ

ของแพทย์และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรค้นคว้ำวิจัย เกี่ยวกับควำมผิดปกติทำงกำรพูด กำรได้ยิน และ

ควำมผิดปกติทำงร่ำงกำยจิตใจและอำรมณ์อื่น ๆ พัฒนำหลักสูตร วิธีกำรสอนและวิธีกำรบ ำบัดฟื้นฟู

สมรรถภำพด้ำนต่ำง ๆของบุคคลดังกล่ำวให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงำนที่ยำกพอสมควรเกี่ยวกับงำนกำรศึกษำ โดยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ

หลำยอย่ำง ท ำหน้ำที่ช่วยศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน กำรเทียบควำมรู้ กำรจัดกำร

ควำมรู้งำนกิจกำรนักศึกษำ งำนวินัยและพัฒนำนักศึกษำ งำนบริกำรและสวัสดิกำร งำนนักศึกษำวิชำ

ทหำรกำรจัดพิพิธภัณฑ์ กำรศึกษำ และกำรบริกำรและส่งเสริมกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีทำง

กำรศึกษำซึ่งได้แก่ กำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรก ำลังคน หลักสูตร ต ำรำเรียน ควำมรู้

พื้นฐำน ตลอดจนควำมต้องกำร ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ จัดประชุมอบรมและสัมมนำ

เกี่ยวกับกำรศึกษำเผยแพร่กำรศึกษำ เช่น ออกรำยกำร ทำงวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม จัดท ำ

วำรสำร หรือเอกสำรต่ำง ๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง  ๆ 

ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏบิตักิำร 

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรกำรพัฒนำงำนด้ำน

กำรศกึษำและที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอนโยบำย แผน มำตรฐำน

กำรศึกษำ หลักสูตร แบบเรียน ต ำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒนำสื่อ

นวัตกรรม และเทคโนโลยี กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

  (๓) จัดท ำแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

(๔) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนและ เอกสำรด้ำนกำรศึกษำ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อ

เป็นหลักฐำนอ้ำงองิและใหก้ำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศกึษำ 



(๕) ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้กำรจัดกำรศกึษำมีคุณภำพและมำตรฐำน 

(๖) ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมและสรุปผลด้ำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเพื่อ

พัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ 

๒. ดำ้นกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผดิชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

๓. ดำ้นกำรประสำนงำน 

(๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

(๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้ำงควำมเข้ำใจหรอืควำมรว่มมอืในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๔. ดำ้นกำรบรกิำร 

(๑) จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เช่น จัดนิทรรศกำร กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำและ

แหลง่เรียนรูเ้พื่อให้กำรบริกำรควำมรูแ้ละบริกำรทำงด้ำนกำรศกึษำและวิชำชีพแก่ประชำชนอย่ำง ทั่วถึง 

(๒) ผลิตคู่มือ แนวทำงกำรอบรม เอกสำรทำงวิชำกำร รวมทั้งให้ค ำแนะน ำปรึกษำเบื้องต้นแก่

นักเรียน นิสติ นักศึกษำและชุมชน ประชำชนทั่วไป 

(๓) ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ จัดประชุมอบรมและสัมมนำเกี่ยวกับ

กำรแนะแนวกำรศึกษำและวิชำชีพ เพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้แนวทำงกำรศึกษำและแนว

ทำงกำรเลอืกอำชีพที่เหมำะสมกับบุคคลทั่วไป 

(๔) เผยแพร่กำรศึกษำ เช่น จัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทควำม จัดท ำวำรสำรสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใชเ้ทคโนโลยีทำงกำรศกึษำอื่น ๆ เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำ

กำรแนะแนวกำรศึกษำและวิชำชีพอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 

คณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือในทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือในทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือในทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ

ส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด้ 



มำตรฐำนก ำหนดต ำแหนง่ 

ประเภทต ำแหนง่   เชี่ยวชำญเฉพำะ 

ชื่อต ำแหน่ง   นักวิเทศสัมพันธ์ 

ลกัษณะงำนโดยทัว่ไป 

สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับกำรติดต่อประสำนงำนกับองค์กำรโลก องค์กำรระหว่ำงประเทศ ผู้เช่ียวชำญหรือเจ้ำหน้ำที่

ต่ำงประเทศ หน่วยช ำนัญพิเศษต่ำง ๆ ตลอดจนกำรแปลเอกสำรและร่ำงโต้ตอบหนังสือภำษำต่ำง 

ประเทศและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร

ท ำงำน ปฏิบัติงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ

มอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏบิตักิำร 

(๑) ร่ำง โต้ตอบหนังสือเป็นภำษำต่ำงประเทศ งำนแปลเอกสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 

เพื่อใช้ในกำรตดิต่อประสำนงำนกับองค์กรระหว่ำงประเทศ 

(๒) รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และติดตำมประเมินผล จัดท ำบันทึก สรุปรำยงำนกำรประชุม

ควำมรว่มมอืระหว่ำงประเทศ เพื่อน ำเสนอผูบ้ังคับบัญชำ 

(๓) จัดเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ  เพื่อให้กำร

ประชุมเจรจำบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ผู้เช่ียวชำญวัสดุ

อุปกรณ์ อำสำสมัคร องค์กำรพัฒนำเอกชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนควำมร่วมมือ เพื่อให้กำร

ด ำเนนิกำรเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น 

๒. ดำ้นกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผดิชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

๓. ดำ้นกำรประสำนงำน 

(๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

(๒) ชีแ้จงและใหร้ำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้ำงควำมเข้ำใจหรอืควำมรว่มมอืในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 



๔. ดำ้นกำรบรกิำร 

(๑) เผยแพร่ควำมรู้ทั่วไปด้ำนกำรต่ำงประเทศแก่ผู้มำติดต่อ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีและ

ถูกต้อง เผยแพร่ควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำและชี้แจงตอบปัญหำด้ำนกำรต่ำงประเทศแก่ผู้ที่มำติดต่อเพื่อให้

เกิดควำมเข้ำใจอันดีและถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย 

(๒) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงำนด้ำนต่ำงประเทศ เพื่อจัดท ำเป็นฐำนขอ้มูล 

คณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ

ส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มำตรฐำนก ำหนดต ำแหนง่ 

ประเภทต ำแหนง่   วิชำชีพเฉพำะ 

ชื่อต ำแหน่ง    เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 

ลกัษณะงำนโดยทัว่ไป 

สายงานนี้ครอบคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะ

งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศกึษา วิเคราะห์ข้อมูลชนิดต่างๆ การสร้าง ปรับปรุง ดัดแปลง จัดระบบ วางแผน 

และแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลที่ต้องการประมวลผล การเขียน

รูปแบบค าสั่งที่จะน าไปใช้กับโปรดแกรมต่างๆ การออกแบบรายละเอียดของงานที่จะประมวลผลด้วย

เครื่องคอมพวิเตอร์ การควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขระบบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว การ

ให้ค าแนะน าปรึกษา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร ์เพื่อพัฒนาระบบการท างานให้ทันสมัย 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร

ท ำงำน ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการเขียนค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลท างาน  และปฏิบัติงำนอื่น

ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏบิตักิำร 

(๑) ท าหน้าที่ศึกษารายละเอียดของงานต่างๆ ที่ได้รับการเตรียมการ วิเคราะห์ จัดระบบและ

วางแผนไว้แล้วส าหรับการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

(๒) เขียนรูปแบบของค าสั่งเครื่องต่างๆ ในระบบงานคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม 

(๓) ออกแบบรายละเอียดของงานที่จะประมวลผลดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

(๔) สร้าง ปรับปรุง ดัดแปลงและแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะของ

ข้อมูลที่ตอ้งการประมวลผลดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

(๕) ควบคุมและก ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

  (๖) ควบคุม ตรวจสอบและแก้ไขระบบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ด าเนินไปตาม

ขั้นตอนที่วางไว้ 

(๗) ให้ค าแนะน า ปรึกษาและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ

คอมพิวเตอร์ เช่น เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลน าเข้า และผลที่อยู่ใน

สภาพที่ครบถ้วน และน าไปใช้งานได้สะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. ดำ้นกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผดิชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

 



๓. ดำ้นกำรประสำนงำน 

(๑) ประสำนงำนท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำนเพื่อให้เกิดควำม

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

(๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้ำงควำมเข้ำใจหรอืควำมรว่มมอืในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๔. ดำ้นกำรบรกิำร 

(๑) ช่วยจัดท ำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สำมำรถใช้งำนระบบ

คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 

(๒) ด ำเนินกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ สนับสนุนกำรใช้ระบบงำนที่พัฒนำแก่เจ้ำหน้ำที่

ผูใ้ช้งำนหรอืเจ้ำหนำ้ที่ระดับรองลงมำ 

(๓) ปฏิบัติงำนรว่มกับผูใ้ช้ในกำรน ำระบบไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หำกมีปัญหำ

หรอืข้อสงสัยในกำรใชง้ำนระบบเครื่องคอมพวิเตอร์ 

คณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

 ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านีท้างวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่น

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบการท างานของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หนว่ยกิต  หรอื 

 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่

เกี่ยวข้อง หรอื 

 ๓. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น

ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ประเภทต ำแหนง่   เชี่ยวชำญเฉพำะ 

ชื่อต ำแหน่ง    นักกิจกำรนักศึกษำ 

ลกัษณะงำนโดยทัว่ไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางกิจการนิสิตนักศึกษาซึ่ง มีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานกิจการนักศกึษาด้านต่าง ๆ เช่น งานกิจกรรมนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 

งานสวัสดิการนักศึกษา งานปกครอง และการนเิทศกิจกรรม เสริมหลักสูตรด้านต่าง ๆ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผูป้ฏิบัติงำนระดับต้น โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษาด้านต่าง ๆ 

ซึ่งเป็นบริการวิชาชีพที่ ให้แก่นิสิตนักศึกษา รวมทั้งการควบคุมหน่วยงาน และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชา และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏบิัตกิำร 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ใน

งานกิจการนักศึกษา อันได้แก่ 

(๑) งานกิจการนักศกึษา 

(๒) งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 

(๓) งานบริการและสวัสดิการ 

(๔) งานนักศึกษาวิชาทหาร 

(๕) ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ผู้ปกครองนักศึกษา และหน่วยงานอื่นทั้งในและ

นอกสถาบันอุดมศกึษา 

(๖) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และประสานงานกับผู้ร่วมงานเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการตา่ง ๆ ตามที่ได้รับแตง่ตัง้ 

(๗) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหา ลู่ทางพัฒนาบริการ และปรับปรุงประสิทธิภาพ

การท างานของหน่วยงาน 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนของตนเอง ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

๓. ดำ้นกำรประสำนงำน 

ประสำนงำนกับฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยบริกำร ผู้ปกครองนักศึกษำ และหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งในและ

นอกสถำบันอุดมศึกษำ ประสำนกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สอดคล้องกับภำพรวมผลงำนของ

ทีมงำน ประสำนงำนกับสมำชิกภำยในทีมงำน ให้ควำมช่วยเหลือภำยในทีมงำน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์

ตำมที่ก ำหนดไว้ 



๔. ดำ้นกำรบรกิำร 

ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่

หนว่ยงำนรำชกำร เอกชน หรอืประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจใน

งำนที่รับผดิชอบ 

คณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

มีคุณวฒุิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับปริญญาตรีหรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านีท้างการศึกษา หรอืสังคมศาสตร์ หรอืทางอื่นที่ ก.ม.

ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรอื 

๒.ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษา หรือทางสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ 

ก.ม.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ หรอื 

๓.ได้รับปริญญาเอกหรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านีท้างการศึกษา หรอืทางสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ 

ก.ม.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ประเภทต ำแหนง่  เชี่ยวชำญเฉพำะ 

ชื่อต ำแหน่ง   ครู 

ลกัษณะงำนโดยทัว่ไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานช่วยสอน ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการ

สอนภาคปฏิบัติแก่นิสตินักศึกษา สอนและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักเรียนและให้ค าแนะน าทางวิชาการ

แก่นสิิตนักศกึษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง 

หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผูป้ฏิบัติงำนระดับต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสอน และให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นสิิตนักศกึษา สอนภาคปฏิบัติ และให้ค าแนะน า

ทางวิชาการแก่นิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏบิัตกิำร 

(๑) สอนทบทวน และสอนภาคปฏิบัติการในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) สอน ให้ค าแนะน าปรึกษาและให้ค าแนะน าทางวิชาการแก่นสิิตนักศกึษา 

(๓) ช่วย ปฏิบัติงานวิจัยใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม 

(๔) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนของตนเอง ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

๓. ดำ้นกำรประสำนงำน 

ประสำนกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สอดคล้องกับภำพรวมผลงำนของทีมงำนประสำนงำน

กับสมำชิกภำยในทีมงำน ให้ควำมช่วยเหลือภำยในทีมงำน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

๔. ดำ้นกำรบรกิำร 

ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่

หนว่ยงำนรำชกำร เอกชน หรอืประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจใน

งำนที่รับผดิชอบ 

คณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

ได้รับปริญญำตรีหรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาการที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย 

 

 



มำตรฐำนก ำหนดต ำแหนง่ 

ประเภทต ำแหนง่   ทั่วไป 

ชื่อต ำแหน่ง   พนักงำนธุรกำร 

ลกัษณะงำนโดยทัว่ไป 

  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้       

ทางเทคนิคหรือวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทาน 

หนังสือที่ตอ้งใชค้วามรู ้ทางเทคนิคหรือวชิาการด้านใดด้านหนึ่ง การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามให้มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การจ าหน่ายยานพาหนะ     ที่

ชารุด เสื่อมสภาพ และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่างการตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บ

รักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการ

ประชุม และปฏิบัติ หนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรูท้างเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การก ากับตรวจสอบ

โดยทั่วไป หรือตามค าสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่

ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏบิตักิำร 

(๑) ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริกำรทั่วไป เช่น กำรรับ-ส่ง ลงทะเบียนร่ำงหนังสือ

โต้ตอบ จัดเตรียมกำรประชุม กำรบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งำนต่ำง ๆ ด ำเนินไปได้โดยสะดวก

รำบรื่นและมีหลักฐำนตรวจสอบได้ 

(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสำร หลักฐำนหนังสือ ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ

สะดวกต่อกำรค้นหำ และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร 

(๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส ำนักงำน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภำพไว้ใช้งำนและ

อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 

(๔) รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและข้อมูลต่ำง ๆ น ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อน ำไปใช้

เสนอแนะและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

(๕) เก็บรักษา จัดท าทะเบียนยานพาหนะ ติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงรักษา ซ่อมแซมตาม

ก าหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคก าหนดไว้ จ าหน่ายยานพาหนะที่ช ารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุ    

ทางช่าง 

๒. ดำ้นกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนของตนเอง ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 



๓. ดำ้นกำรประสำนงำน 

ประสำนกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สอดคล้องกับภำพรวมผลงำนของทีมงำนประสำนงำน

กับสมำชิกภำยในทีมงำน ให้ควำมช่วยเหลือภำยในทีมงำน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

๔. ดำ้นกำรบรกิำร 

(๑) ติดตอ่ประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำร

ปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น 

(๒) ให้บริกำรขอ้มูลแก่ผู้มำติดตอ่รำชกำร เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ไป 

(๓) ผลิตเอกสำรต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติ

หนำ้ที่อื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับประกำศนยีบัตรวิชำชีพหรอืคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ

ทำงที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๒.ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ใน

สำขำวิชำหรอืทำงที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๓.ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ใน

สำขำวิชำหรอืทำงที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๔.ได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิ/สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก ำหนดว่ำใช้เป็น

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model)  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตัวแบบสมรรถนะของมหาวิทยาลัยพะเยาควรมีองค์ประกอบสมรรถนะที่ส าคัญ 4 

องค์ประกอบ คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะการจัดการ สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และสมรรถนะ

ประจ าต าแหน่ง โดยองค์ประกอบของสมรรถนะทั้ง 4 นี้จะประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ประเภท คือ 

สมรรถนะดา้นความรู้ สมรรถนะดา้นทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพ

ตัวแบบสมรรถนะ ออกแบบโดย ดร.พีรธร บุณยรัตน์พันธุ์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากพิจารณาการจัดโครงการการด าเนินภารกิจ และการแบ่งสายงานบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

สามารถน ามาจัดท าเป็นตัวแบบสมรรถนะได้ ดังนี้ 

1.สมรรถนะหลัก (Core Competency) ส าหรับบุคลากรทุกคนที่ต้องมีร่วมกัน 

2.สมรรถนะการจัดการ (Managerial Competency) ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับหัวหน้า

ภาควิชาขึน้ไป ส าหรับในสายวิชาการ และระดับหัวหนา้งานขึน้ไปส าหรับในสายบริการ 

3.สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ (Functional Competency) แยกตามสายงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายบริการ) 

4.สมรรถนะประจ าต าแหน่ง (Job Competency) ก าหนดตามต าแหน่งของที่ปรากฏใน

มหาวิทยาลัย 

 
     สมรรถนะหลัก 

   Core Competency 

คุณลักษณะ (Attribute) 

ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) 

สมรรถนะการจัดการ 

Managerial Competency 

สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

Job Competency 

สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

Functional Competency 



รายการสมรรถนะหลัก มหาวิทยาลัยพะเยา 

(Core Competency List) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประเภท 

1. การใส่ใจในผลลัพธ์ Result Oriented A 

2. ความตระหนักในผูร้ับบริการและการแข่งขัน Client and Competitiveness Understanding K 

3. การมุง่เน้นคุณภาพ Concern for Quality A 

4. การวิจัยและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ Research and Development S 

5. การเรียนรูแ้ละปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง Continuous Learning and Improvement A 

6. การสร้างเครือข่ายและภาคี Networking and Partnership S 

7. จติส านึกและความผูกพันต่อองค์กร Loyalty and Commitment Awareness A 

8. จติส านึกธรรมาภบิาล Governance Awareness A 

 

หมายเหตุ: ประเภทสมรรถนะแบ่งเป็น 3 ประเภท คอื K = Knowledge (ความรู)้  S = Skill (ทักษะ)  A = Attribute (คุณลักษณะ) 

 

 

 



รายการสมรรถนะการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(Managerial Competency List) 

สมรรถนะการจัดการ (Managerial Competency) ประเภท 

1. จติส านึกความเป็นผูป้ระกอบการ Entrepreneurship Awareness A 

2. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง Change Agent S 

3. การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษา Trust Building and Monitoring and Consulting A 

4. การสรา้งเสริมแรงจูงใจและการสร้างความเข้มแข็งในการท างาน Motivation Building and Empowerment S 

5. การจัดการความรู้ Knowledge Management S 

6. การจัดการความเสี่ยง Risk Management S 

7. การจัดการความขัดแย้ง Conflict Management S 

8. การจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ Result-Based Management S 

 

หมายเหตุ: ประเภทสมรรถนะแบ่งเป็น 3 ประเภท คอื K = Knowledge (ความรู)้  S = Skill (ทักษะ)  A = Attribute (คุณลักษณะ) 

*ส าหรับผู้บริหาร 

 

 



Functional Competency ของสายวิชาการ 

(อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 

การมวีินัยในตนเอง Self-Discipline A 

จรรยาบรรณวิชาชีพ Professional Ethics A 

ทักษะในการเขียนและใช้ภาษาเชงิวิชาการ Academic Writing and Language Usage Skill S 

ความเช่ียวชาญในองค์ความรู้ Knowledge Expertise K 

ทักษะในการสื่อสาร Communication Skill K 

 

 

Functional competency ของสายบรกิาร 

จติบริการ Service Mind      A 

ความรว่มมอืและรับผิดชอบต่อองค์กร Sharing Responsibility      A 

ความเข้าใจในระบบและการบวนการท างาน Working Process and System Understanding      K 

การท างานเป็นทีม Teamwork      S 

การอ านวยความสะดวก Facilitation      S 

 



Job Competency ของสายวิชาการ 

(อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 

ทักษะในการสอนและฝกึอบรม Teaching and Training Skill      S 

ความรูค้วามสามารถในวิธีการวิจัย Research Method Expertise      K 

ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ Academic Service Skill      S 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม Art and Cultural Fostering Skill      K 

 

 

 

 

 

 

 

 



Job Competency ของสายบรกิาร 

ล าดับ ต าแหน่ง สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -การตดิต่อประสานงาน 

-ความยดืหยุ่นในการท างาน 

-การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน 

2 นักตรวจสอบภายใน -ความซื่อสัตย์สุจรติ 

-ความรูใ้นด้านการตรวจสอบภายใน 

-ความละเอียดรอบคอบ 

-ทักษะในการแสวงหาข้อมูล 

3 บุคลากร -การให้ค าปรึกษา 

-ความละเอียดรอบคอบ 

-การท างานได้ด้วยตนเอง 

4 นักแนะแนว -การให้ค าปรึกษา 

-การรับฟัง ความเข้าใจ และการตอบสนอง 

-ความมั่นคงทางอารมณ์ 

5 นักประชาสัมพันธ์ -ความมั่นคงทางอารมณ์ 

-ทักษะในการออกแบบ 

-ทักษะในการตดิต่อสื่อสาร 

6 นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 

-ความสามารถในการจัดท าแผนและงบประมาณ 

-การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน 

-ความละเอียดรอบคอบ 

7 นักวิจัย -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

-ความเช่ียวชาญในงาน 

-การออกแบบงานวิจัย 

8 นักวิชาการเกษตร -ทักษะในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 

-การช่างสังเกต 

 



ล าดับ ต าแหน่ง สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -ทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล 

-ทักษะในการเขียนโปรแกรม 

-การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี 

-การจัดระบบซอฟท์แวร์ 

10 นักวิชาการเงินและบัญชี -ทักษะในการเบิกจ่ายเงนิและควบคุมงบประมาณ 

-ความซื่อสัตย์สุจรติ 

-ความละเอียดรอบคอบ 

11 นักวิชาการช่างศิลป์ -ความช านาญในงานศิลป์ 

-ทักษะในการออกแบบ 

-ความละเอียดรอบคอบ 

12 นักวิชาการพัสดุ -ทักษะด้านการจัดซื้อจัดจา้ง 

-ความละเอียดรอบคอบ 

-ความซื่อสัตย์สุจรติ 

13 นักวิชาการศกึษา -การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน 

-การให้ค าปรึกษา 

-การตดิต่อประสานงาน 

14 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา -การควบคุมดูแลเครื่องมอืและอุปกรณ์โสตทัศนศกึษา 

-ทักษะในการผลิตสื่อ 

-ทักษะในการออกแบบ 

15 นักวิทยาศาสตร์ -ทักษะในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 

-การช่างสังเกต 

-การตรวจสอบคุณภาพและการใชเ้ครื่องมอืวัด/ทดสอบ 

16 นักวิเทศสัมพันธ์ -ทักษะการแปล 

-การตดิต่อประสานงาน 

-ทักษะในการแสวงหาข้อมูล 

 



ล าดับ ต าแหน่ง สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

17 นักเอกสารสนเทศ -การบ ารุงรักษาทรัพยากรหอ้งสมุด 

-ทักษะในการแยกหมวดหมู่และจัดเรียง 

18 นิตกิร -ความซื่อสัตย์สุจรติ (ในวิชาชีพ) 

-ความละเอียดรอบคอบ 

-การให้ค าปรึกษา 

19 บรรณารักษ์ -การบ ารุงรักษาทรัพยากรหอ้งสมุด 

-ทักษะในการแยกหมวดหมู่และจัดเรียง 

20 นายแพทย์ -ความเข้าใจผู้อื่น 

-ความละเอียดรอบคอบ 

-การให้ค าปรึกษา 

-การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 

21 พยาบาล -ความเข้าใจผู้อื่น 

-ความละเอียดรอบคอบ 

-การให้ค าปรึกษา 

22 เภสัชกร -การให้ค าปรึกษา 

-ความละเอียดรอบคอบ 

-ทักษะด้านสต๊อกสินค้า (คลังยา) 

-ความซื่อสัตย์สุจรติ 

23 นักกายภาพบ าบัด -ความเข้าใจผู้อื่น 

-ความรู้ด้านการใชเ้ครื่องมือทางฟิสิกส์ (เครื่องมอืกายภาพ 

บ าบัด) 

-การให้ค าปรึกษา 

24 นักการแพทย์แผนไทย -การให้ค าปรึกษา 

-ความเข้าใจผู้อื่น 

-ความละเอียดรอบคอบ 

 



ล าดับ ต าแหน่ง สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

25 นักวิชาการสาธารณสุข -การให้ค าปรึกษา 

-ความเข้าใจผู้อื่น 

-ความละเอียดรอบคอบ 

-จติส านึกด้านความสะอาด 

26 วิศวกร -ความช านาญในงานด้านเทคนิค 

-ทักษะการซ่อมบ ารุง (รวมค านวณและประมาณราคา) 

-จติส านึกด้านความปลอดภัย 

27 เจ้าหน้าที่ระบบงาน 

คอมพิวเตอร์ 

-การเรียนรู้และพัฒนาตนเองดา้นเทคโนโลยี 

-ทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล 

-ทักษะในการเขียนโปรแกรม 

28 ครู -การให้ค าปรึกษา 

-ทักษะการสอนแนะน า 

-ความช านาญในงานด้านเทคนิค 

29 ครูผูดู้แลเด็ก -การให้ค าปรึกษา 

-ทักษะการสอนแนะน า 

-ความมั่นคงทางอารมณ์ 

-ความมั่นคงทางอารมณ์ 

30 ผูดู้แลเด็ก -การให้ค าปรึกษา 

-ความละเอียดรอบคอบ 

-ความมั่นคงทางอารมณ์ 

-การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 

31 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

วิศวกรรมศาสตร์ (ครูชา่ง) 

-การให้ค าปรึกษา 

-ความละเอียดรอบคอบ 

-ทักษะการสอนแนะน า 

-ความช านาญในงานด้านเทคนิค 

 



ล าดับ ต าแหน่ง สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

32 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน -ทักษะในการแยกหมวดหมู่และจัดเรียง 

-การวิเคราะห์และรายงานผล 

33 นักกิจการนักศึกษา -การให้ค าปรึกษา 

-ความละเอียดรอบคอบ 

-การท างานได้ด้วยตนเอง 

34 ผูป้ฏิบัติงานการเกษตร -ทักษะในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 

-การช่างสังเกต 

35 ผูป้ฏิบัติงานบริหาร -การตดิต่อประสานงาน 

-ความยดืหยุ่นในการท างาน 

-การวิเคราะห์และรายงานผล 

36 ผูป้ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 

-การใชเ้ครื่องมอืวัด/ทดสอบ 

-การช่างสังเกต 

-ความละเอียดรอบคอบ 

37 นายช่างเทคนิค -ความช านาญในงานด้านเทคนิค 

-ทักษะการซ่อมบ ารุง (รวมค านวณและประมาณราคา) 

-จติส านึกด้านความปลอดภัย 

38 พนักงานธุรการ -ความละเอียดรอบคอบ 

-ความยดืหยุ่นในการท างาน 

39 พนักงานเข้าและเย็บเล่ม -ความรับผดิชอบในงาน 

-ความละเอียดรอบคอบ 

40 พนักงานขับรถยนต์ -จติส านึกด้านความปลอดภัย 

-ความรับผดิชอบในงาน 

-ความละเอียดรอบคอบ 

41 พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดกลาง 

-จติส านึกด้านความปลอดภัย 

-ความรับผดิชอบในงาน 

-ความละเอียดรอบคอบ 



ล าดับ ต าแหน่ง สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

42 พนักงานแปล -มีจิตส านึกด้านความปลอดภัย 

-ความคล่องแคล่วว่องไว 

43 คนงาน -ความรับผดิชอบในงาน 

 

 

 

 

     

             



Job family 

   พนักงานสายบรกิาร          

 

 

 

 

 

นักวิชาการพัสดุ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

นักตรวจสอบภายใน 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นักวิชาการศกึษา 

บุคลากร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิเทศสัมพันธ์ 

นักประชาสัมพันธ์ 

นิตกิร 

นักแนะแนว 

ช านาญการพเิศษ 

เชี่ยวชาญ 

เชี่ยวชาญพิเศษ 

ด ารงต าแหนง่ ป.ตร ี9 ปี 

ป.โท 5 ปี ป.เอก 2 ปี 

ด ารงต าแหนง่ช านาญการ 

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ด ารงต าแหนง่เช่ียวชาญ 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ครู 

นักวิชาการช่างศิลป์ 

วิศวกร 

นวก.โสตทัศนศึกษา 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ 

นักวิชาการเกษตร 

พยาบาล 

เภสัชกร 

นักวิทยาศาสตร์ 

ครูผูดู้แลเด็ก 

นักกายภาพบ าบัด นายแพทย์ 

นักเอกสารสนเทศ 

บรรณารักษ์ 

นักวิจัย 

นักกิจการนักศกึษา 

นักการแพทย์แผนไทย 

นักวิชาการสาธารณสุข 



Job family (2)  

พนักงานสายวิชาการ 

 

 
อาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

ด ารงต าแหนง่อาจารย์และปฏิบัติ 

หนา้ที่ในต าแหน่งดังกล่าว ดังนี้  

- ป.ตร ี9 ปี  

- ป.โท 5 ปี  

- ป.เอก 2 ปี 

 

ด ารงต าแหน่ง ผศ. และปฏิบัติ

หนา้ที่ในต าแหน่งดังกล่าวมา 

แล้วไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

 

ด ารงต าแหนง่ รศ. และปฏิบัติ

หนา้ที่ในต าแหน่งดังกล่าวมา 

แล้วไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
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