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ตาแหน่งประเภท

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
วิชาการ

สายงาน

สอนและวิจัย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม
และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คาปรึกษา แนะนา แก่นสิ ิตนักศึกษา การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อของตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนีม้ ีชื่อตาแหน่ง ดังนี้ คือ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

ก.พ.อ. กาหนดให้มตี าแหน่งวิชาการ
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
วิชาการ
สอนและวิจัย
อาจารย์

ตาแหน่งประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชา
การ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คาปรึกษา แนะนา แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ
ชั้นสูง เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจ กรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านีใ้ นสาขาวิชาที่มกี ารสอนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
๒. ได้รับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านีใ้ นสาขาวิชาที่มกี ารสอนในสถาบันอุดมศึกษา
บทเฉพาะกาล
สาหรับกรณีผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการ โดยใช้วุฒิปริญญาตรีก่อนที่ ก.พ.อ. จะมีมติกาหนด
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งนี้ ให้ยังคงดารงตาแหน่งอาจารย์ต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขในการพัฒนาบุคคล
ดังกล่าว ให้ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ โดยเร็ว

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
วิชาการ
สอนและวิจัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ตาแหน่งประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชา
การ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คาปรึกษา แนะนา แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะและ
ความชานาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอาจารย์ ตามข้อ ๑ และได้ดารงตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีความรู้ความสามารถและความชานาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการโดยได้ผ่าน
การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยเรื่องดังกล่าว หรือ
๒. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอาจารย์ ตามข้อ ๒ และได้ดารงตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีความรู้ความสามารถและความชานาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการโดยได้ผ่าน
การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยเรื่องดังกล่าว
ข้อยกเว้น
กรณีที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอาจารย์ ตามบทเฉพาะกาล และได้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๙ ปี มีความรู้ความสามารถและความชานาญในการสอน มีผลงานทาง
วิชาการโดยได้ผ่านการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยเรื่องดังกล่าว

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
วิชาการ
สอนและวิจัย
รองศาสตราจารย์

ตาแหน่งประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชา
การ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คาปรึกษา แนะนา แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะ และ
ความชานาญพิเศษในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
และนาไปประยุกต์และบูรณาการได้อย่างกว้างขวาง ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิ จกรรมนิสิต
นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีความรู้ความสามารถและ ความ
ชานาญพิเศษในการสอน และมีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และข้อบังคับ สภา
สถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยเรื่องดังกล่าว

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
วิชาการ
สอนและวิจัย
ศาสตราจารย์

ตาแหน่งประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชา
การ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คาปรึกษา แนะนา แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรม ที่
เป็นประโยชน์ตอ่ วงวิชาการและวิชาชีพในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ ควบคุมและตรวจสอบ การ
วิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้าน
วิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษาทางด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีความรู้ความสามารถและ ความ
เชี่ยวชาญในการสอน และมีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบัน
อุดมศึกษาว่าด้วยเรื่องดังกล่าว

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
เชี่ยวชำญเฉพำะ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

ประเภทตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ลักษณะงำนโดยทัว่ ไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนและกำรบริหำร
รำชกำรทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติตำมแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้ำที่ เช่น
กำรศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ กำรรำยงำน ช่วยวำงแผนและติดตำมงำน กำรติดต่อนัดหมำย
จัดงำนรับรองและงำนพิธีต่ำงๆ เตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับกำรประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง
รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร และรำยงำนอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุค คลต่ำงๆทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมติที่ประชุมหรือผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำสั่ง
หัวหน้ำ ส่วนรำชกำร หรือมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุม และบริหำรงำนหลำยด้ำน
ด้วยกันเช่น งำนสำรบรรณ งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนจัดระบบงำน งำนบริหำรงบประมำณ งำน
กำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ งำนเอกสำร งำนระเบียบแบบแผน งำนรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งำนสัญญำ เป็นต้น และปฏิบัติหน้ำที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผูป้ ฏิบัติงำนระดับต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ภำยใต้กำรกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ
ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบัตกิ ำร
(๑) ศึกษำ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรำยงำน เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรสำนักงำนในด้ำนต่ำงๆ
เช่น งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำรงำนบริหำร
อำคำรสถำนที่ และงำนสัญญำต่ำงๆ เป็นต้น
(๒) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรของผู้บริหำร เช่น กำรกลั่นกรองเรื่อง กำรจัดเตรียมเอกสำรสำหรับ
กำรประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรวินจิ ฉัยสั่งกำรของผูบ้ ริหำร
(๓) จัดเตรียมกำรประชุม บันทึกและเรียบเรียงรำยงำนกำรประชุม และรำยงำนอื่นๆ เพื่อให้
กำรบริหำรกำรประชุมมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
(๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุค คลต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้
(๕) ช่วยติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมคำสั่งของผู้บริหำรของ
หน่วยงำน เพื่อกำรรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผูบ้ ังคับบัญชำต่อไป

๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนของตนเอง ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
ประสำนกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สอดคล้องกับภำพรวมผลงำนของทีมงำนประสำนงำน
กับสมำชิกภำยในทีมงำน ให้ควำมช่วยเหลือภำยในทีมงำน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔. ด้ำนกำรบริกำร
ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจใน
งำนที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่ นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
เชี่ยวชำญเฉพำะ
บุคลำกร

ประเภทตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ลักษณะงำนโดยทัว่ ไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวำงระบบ
มำตรฐำน หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทรัพยำกรบุคคล กำรกำหนด
ตำแหน่ง กำรให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง กำรสรรหำ กำรบรรจุ และกำรแต่งตั้ง กำรฝึก
อบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกรอื่น กำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติรำชกำร กำรรักษำ
จรรยำและวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้ำที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบัตกิ ำร
(๑) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในและต่ำ งประเทศ เพื่อประกอบกำรวำงระบบกำร
จัดทำมำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ หรือของส่วนรำชกำร
(๒) ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบ และวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อประกอบกำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(๓) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรกำหนดควำมต้องกำรและควำม
จำเป็นในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตรและกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ และกำรดูแลนักเรียนทุนและบุคลำกรภำครัฐในต่ำงประเทศ
รวมถึงกำรวำงแผนและเสนอแนะนโยบำยหรือยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรั พยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
และแผนกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม
(๔) ศึกษำ รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์งำน เพื่อประกอบกำรกำหนดตำแหน่ง และกำรวำงแผน
อัตรำกำลังของส่วนรำชกำร
(๕) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรวำงหลักเกณฑ์กำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำรบริหำรค่ำตอบแทน
(๖) ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบกำรดำเนินกำรทำงวินัย
กำรรักษำวินัยและจรรยำ
(๗) ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม

(๘) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถให้ดำรงตำแหน่ง
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำน หรือ
โครงกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
(๒) ชีแ้ จงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหำเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำรพนักงำน
หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจและสนับสนุนงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
(๒) ให้บริกำรข้อมูล เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อสนับสนุนภำรกิจ
ของบุคคลหรือหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และ
มำตรกำรต่ำงๆ
(๓) ดำเนินกำรจัดสวัสดิก ำรและกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่ นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
เชี่ยวชำญเฉพำะ
นักประชำสัมพันธ์

ประเภทตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ลักษณะงำนโดยทัว่ ไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรสำรวจ รวบรวม รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและเอกสำร
ควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อกำรดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดปำฐกถำ กำรจัดสัมมนำ กำรจัด
นิทรรศกำร เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำรควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนหรือผลงำนของหน่วยงำน
หรือของมหำวิทยำลัย หรือนโยบำยของรัฐบำล กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชำติ เพื่อเป็นสื่อ
เชื่อมโยงระหว่ำงรัฐบำลกับประชำชน กำรควบคุม กำรตรวจสอบ กำรดำเนินงำนกระจำยเสียง ทั้งทำง
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงและสถำนีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตำมแผนงำนและนโยบำยกำรประชำสัมพันธ์
หรือตำมกฎหมำย และปฏิบัติหน้ำที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร
ทำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับประชำสัมพันธ์ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร
(๑) จัดกิจกรรมตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
(๒) สำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน และรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ และสรุปผลเพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรดำเนินกำรประชำสัมพันธ์
(๓) ศึกษำ ค้นคว้ำข้อมูล วิเครำะห์เพื่อประกอบกำรวิจัย วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์และ
ติดตำมผล
(๔) จัดทำเอกสำร และผลิตบทควำมเพื่อกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
(๒) ชีแ้ จงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

๔. ด้ำนกำรบริกำร
ให้บริกำรข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์แก่ประชำชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ
คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
เชี่ยวชำญเฉพำะ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ประเภทตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ลักษณะงำนโดยทัว่ ไป
สำยงำนนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์นโยบำยและกำรวำงแผนซึ่ง
มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ประสำนแผน ประมวลแผนพิจำรณำเสนอแนะ
เกี่ยวกับนโยบำยและเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร หรือนโยบำย แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ
สังคม กำรเมือง กำรบริหำร หรือควำมมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหำทำงเศรษฐกิจ
กำรเมือง และสังคม ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อประกอบกำรกำหนดนโยบำย จัดทำแผนหรือโครงกำร
ของส่วนรำชกำร หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระดับประเทศแล้วแต่กรณี
และปฏิบัติหน้ำที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร
ทำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์นโยบำยและกำรวำงแผน ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร
(๑) รวบรวม วิเครำะห์ และประมวลนโยบำยของรัฐบำลและสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ กำรเมือง
และสังคมทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อนำมำสรุปเสนอประกอบกำรกำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยของ
ส่วนรำชกำร หรือนโยบำย แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรบริหำร หรือควำม
มั่นคง
(๒) รวบรวมข้อมูล และศึกษำวิเครำะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภำรกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วน
รำชกำร หรือทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เพื่อวำงแผนกำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนหรือ
โครงกำรให้สำมำรถบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
(๓) วิเครำะห์นโยบำยของส่วนรำชกำร หรือนโยบำย แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ
สังคม กำรเมือง กำรบริหำร หรือควำมมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อช่วยจัดทำแผนกำรปฏิบัติงำน
แผนงำน โครงกำร หรือกิจกรรมได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้
(๔) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำลและประเด็น
ปัญหำทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำรจัดทำ
แผนงำน หรือกำหนดยุทธศำสตร์
(๕) ศึกษำวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์และนโยบำยของรัฐบำล เพื่อประกอบกำร
เสนอแนะแนวทำงกำรประสำนผลักดันยุทธศำสตร์และนโยบำย ตลอดจนกำรติดตำมประเมินผลให้
สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน

๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่ว ยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรูท้ ี่เกี่ยวกับกำรจัดทำแผนงำนโครงกำร
(๒) ให้คำปรึกษำ แนะนำ ตอบปัญหำ และชี้แจงเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนนโยบำยและแผน เพื่อ
แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
วิชำชีพเฉพำะ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

ประเภทตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ลักษณะงำนโดยทัว่ ไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ รวมถึงกำร
เขียนคู่มอื อธิบำยกำรใช้คำสั่งต่ำง ๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่ง สื่อสำรกำรจัด
และบริหำรระบบสำรสนเทศ ให้คำปรึกษำแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ด้ำนต่ำง ๆ แก่
บุคคล หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร
ทำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำน
อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร
(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติกำร ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยกำรให้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในควำม
รับผิดชอบดำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่นและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน
(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมำกที่สุด
(๓) ทดสอบคุณสมบัติด้ำนเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตำมควำม
ต้องกำรและสภำพกำรใช้งำนของหน่วยงำนอยู่เสมอ
(๔) เขียนชุดคำสั่งตำมข้อกำหนดของระบบงำนประยุกต์และระบบข้ อมูลที่ได้วำงแผนไว้แล้ว
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่น
(๕) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบควำมถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลำดของคำสั่งเพื่อให้
ระบบปฏิบัติกำรทำงำนได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภำพมำกที่สุด
(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูลของ
หน่วยงำนที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และ
ตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนมำกที่สุด
(๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบงำนประยุกต์เพื่อให้ ได้
ระบบงำนประยุกต์ที่ตรงตำมคุณลักษณะและควำมต้องกำรของหน่วยงำน

(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบกำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่ำย ระบบงำนประยุกต์และระบบสำรสนเทศ กำรจัดกำรระบบ กำรทำงำนเครื่องกำรติดตั้ง
ระบบเครื่องเพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิ วเตอร์ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งหน่วยงำน และตรงตำมควำม
ต้องกำร ลักษณะกำรใช้งำนของหน่วยงำน
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสำนงำนทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำนเพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สำมำรถใช้งำน
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
(๒) ดำเนินกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ สนับสนุนกำรใช้ระบบงำนที่พัฒนำแก่เจ้ำหน้ำที่
ผูใ้ ช้งำนหรือเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ
(๓) ปฏิบัติงำนร่วมกับผูใ้ ช้ในกำรนำระบบไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หำกมีปัญหำ
หรือข้อสงสัยในกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์
คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำ
หนึ่งทำงคอมพิวเตอร์ หรือในสำขำวิชำที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง
ทำงคอมพิวเตอร์ หรือในสำขำวิชำที่มหำวิท ยำลัย เห็นว่ำเหมำะสมกับ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำ
หนึ่งทำงคอมพิวเตอร์ หรือในสำขำวิชำที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
เชี่ยวชำญเฉพำะ
นักวิชำกำรเงินและบัญชี

ประเภทตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ลักษณะงำนโดยทัว่ ไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเงิน กำรงบประมำณ กำรบัญชีทั่วไปของส่วนรำชกำร กำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม
ประเมินผล กำรใช้จ่ำยเงิน กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและบัญชี กำรวิเครำะห์งบประมำณ กำร
พัฒนำระบบงำนคลัง ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรลงบัญชีประเภทต่ำง ๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร
ทำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวิชำกำรเงินและบัญชี ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร
(๑) จัดทำบัญชี เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมำณ
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้เป็นฐำนข้อมูลที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีกำรบัญชี
ของส่วนรำชกำร
(๒) รวบรวมข้อมูล และรำยงำนกำรเงินของส่วนรำชกำร เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย
(๓) จัดทำและจัดสรรงบประมำณแก่หน่วยงำนของรัฐ เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณตรงกับ
ควำมจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงำน
(๔) ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเงิน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดทำและจัดสรรงบประมำณ
(๕) ดูแลกำรรับและจ่ำยเงิน สถำนะทำงกำรเงิน ตรวจสอบเอกสำรสำคัญกำรรับ -จ่ำยเงิน
เพื่อให้กำรรับ-จ่ำยเงินขององค์กรมีประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติกำรถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติของรำชกำร
(๖) ถ่ำยทอดควำมรูด้ ้ำนกำรเงินและบัญชีแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เช่น ให้คำแนะนำในกำร
ปฏิบัติงำน วำงโครงกำรกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับกำรฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
และข้อกำหนด
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมทีก่ ำหนดไว้
(๒) ชีแ้ จงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีที่ตนมีควำมรับผิดชอบ ใน
ระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและ
ควำมรูต้ ่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่
เกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำร
พิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรบัญชี
สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนบัญชี หรือในทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุ ฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรบัญ ชี
สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนบัญชี หรือในทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรบัญชี
สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนบัญชี หรือในทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
เชี่ยวชำญเฉพำะ
นักวิชำกำรพัสดุ

ประเภทตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่งในสำยงำน
ลักษณะงำนโดยทัว่ ไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมำตรฐำนและคุณภำพกำรร่ำงสัญญำ
ซื้อและสัญญำจ้ำง กำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับพัสดุ กำรวำงระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรพัสดุและปฏิบัติหน้ำที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร
ทำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนวิชำกำรพัสดุ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร
(๑) รวบรวมและศึกษำข้อมูลในงำนพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภำพและมำตรฐำนของพัสดุ
(๒) ตรวจสอบและดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบต่ำง ๆ เช่น กำรตกลงรำคำ กำรสอบรำคำ
ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบของสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรพัสดุ
(๓) จัดทำรำยละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุ
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบวัสดุต่ำง ๆ ได้โดยสะดวก
(๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษำพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน
(๕) จำหน่ำยพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภำพ หรือไม่จำเป็นในกำรใช้งำนทำงรำชกำรอีกต่อไป
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทำงรำชกำรได้มำกที่สุด
(๖) ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนงำนพัสดุแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เช่น ให้คำแนะนำในกำร
ปฏิบัติงำน วำงโครงกำรกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับกำรฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
และข้อกำหนด
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้

(๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชีแ้ จงเกี่ยวกับงำนพัสดุที่ตนมีควำมรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น
แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆที่เป็น
ประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่
เกี่ยวกับงำนพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
กำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
เชี่ยวชำญเฉพำะ
นักวิชำกำรศึกษำ

ประเภทตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ลักษณะงำนโดยทัว่ ไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนวิชำกำรศึกษำพิเศษ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรให้กำรศึกษำและฝึกอบรมคนตำบอด คนหูหนวก คนที่มีควำมผิดปกติทำงกำรพูดและกำร
ได้ยิน คนร่ำงกำยพิกำรทำงแขนขำและลำตัว คนปัญญำอ่อน และคนประเภทอื่นที่มีปัญหำทำงสังคม
ศึกษำปัญหำควำมบกพร่องด้ำนต่ำง ๆ ตรวจวินิจฉัยควำมผิดปกติทำงกำรพูดและกำรได้ยิน สังเกต
ควำมสนใจ ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ วิวัฒนำกำรทำงจิตใจและอำรมณ์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของแพทย์และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรค้นคว้ำวิจัย เกี่ยวกับควำมผิดปกติทำงกำรพูด กำรได้ยิน และ
ควำมผิดปกติทำงร่ำงกำยจิตใจและอำรมณ์อื่น ๆ พัฒนำหลักสูตร วิธีกำรสอนและวิธีกำรบำบัดฟื้นฟู
สมรรถภำพด้ำนต่ำง ๆของบุคคลดังกล่ำวให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนที่ยำกพอสมควรเกี่ยวกับงำนกำรศึกษำ โดยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำง ทำหน้ำที่ช่วยศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน กำรเทียบควำมรู้ กำรจัดกำร
ควำมรู้งำนกิจกำรนักศึกษำ งำนวินัยและพัฒนำนักศึกษำ งำนบริกำรและสวัสดิกำร งำนนักศึกษำวิชำ
ทหำรกำรจัดพิพิธภัณฑ์ กำรศึกษำ และกำรบริกำรและส่งเสริมกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำซึ่งได้แก่ กำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรกำลังคน หลักสูตร ตำรำเรียน ควำมรู้
พื้นฐำน ตลอดจนควำมต้องกำร ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ จัดประชุมอบรมและสัมมนำ
เกี่ยวกับกำรศึกษำเผยแพร่กำรศึกษำ เช่น ออกรำยกำร ทำงวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม จัดทำ
วำรสำร หรือเอกสำรต่ำง ๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ
ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร
(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรกำรพัฒนำงำนด้ำน
กำรศึกษำและที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบกำรจัดทำข้อเสนอนโยบำย แผน มำตรฐำน
กำรศึกษำ หลักสูตร แบบเรียน ตำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒนำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
(๓) จัดทำแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
(๔) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนและ เอกสำรด้ำนกำรศึกษำ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อ
เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงและให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำน
(๖) ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน กิจกรรมและสรุปผลด้ำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเพื่อ
พัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เช่น จัดนิทรรศกำร กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำและ
แหล่งเรียนรูเ้ พื่อให้กำรบริกำรควำมรูแ้ ละบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำและวิชำชีพแก่ประชำชนอย่ำง ทั่วถึง
(๒) ผลิตคู่มือ แนวทำงกำรอบรม เอกสำรทำงวิชำกำร รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษำเบื้องต้นแก่
นักเรียน นิสติ นักศึกษำและชุมชน ประชำชนทั่วไป
(๓) ดำเนินกำรจัดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ จัดประชุมอบรมและสัมมนำเกี่ยวกับ
กำรแนะแนวกำรศึกษำและวิชำชีพ เพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้แนวทำงกำรศึกษำและแนว
ทำงกำรเลือกอำชีพที่เหมำะสมกับบุคคลทั่วไป
(๔) เผยแพร่กำรศึกษำ เช่น จัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทควำม จัดทำวำรสำรสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำอื่น ๆ เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำ
กำรแนะแนวกำรศึกษำและวิชำชีพอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือในทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือในทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือในทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
เชี่ยวชำญเฉพำะ
นักวิเทศสัมพันธ์

ประเภทตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ลักษณะงำนโดยทัว่ ไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรติดต่อประสำนงำนกับองค์กำรโลก องค์กำรระหว่ำงประเทศ ผู้เชี่ยวชำญหรือเจ้ำหน้ำที่
ต่ำงประเทศ หน่วยชำนัญพิเศษต่ำง ๆ ตลอดจนกำรแปลเอกสำรและร่ำงโต้ตอบหนังสือภำษำต่ำง
ประเทศและปฏิบัติหน้ำที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร
ทำงำน ปฏิบัติงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร
(๑) ร่ำง โต้ตอบหนังสือเป็นภำษำต่ำงประเทศ งำนแปลเอกสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ
เพื่อใช้ในกำรติดต่อประสำนงำนกับองค์กรระหว่ำงประเทศ
(๒) รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และติดตำมประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรำยงำนกำรประชุม
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เพื่อนำเสนอผูบ้ ังคับบัญชำ
(๓) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับกำรเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ เพื่อให้กำร
ประชุมเจรจำบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินกำรเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ผู้เชี่ยวชำญวัสดุ
อุปกรณ์ อำสำสมัคร องค์กำรพัฒนำเอกชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนควำมร่วมมือ เพื่อให้กำร
ดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
(๒) ชีแ้ จงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) เผยแพร่ควำมรู้ทั่วไปด้ำนกำรต่ำงประเทศแก่ผู้มำติดต่อ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีและ
ถูกต้อง เผยแพร่ควำมรู้ ให้คำปรึกษำและชี้แจงตอบปัญหำด้ำนกำรต่ำงประเทศแก่ผู้ที่มำติดต่อเพื่อให้
เกิดควำมเข้ำใจอันดีและถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย
(๒) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงำนด้ำนต่ำงประเทศ เพื่อจัดทำเป็นฐำนข้อมูล
คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๓.ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่
มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๔.ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
วิชำชีพเฉพำะ
เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์

ประเภทตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ลักษณะงำนโดยทัว่ ไป
สายงานนี้ครอบคลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลชนิดต่างๆ การสร้าง ปรับปรุง ดัดแปลง จัดระบบ วางแผน
และแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลที่ต้องการประมวลผล การเขียน
รูปแบบคาสั่งที่จะนาไปใช้กับโปรดแกรมต่างๆ การออกแบบรายละเอียดของงานที่จะประมวลผลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ การควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขระบบการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว การ
ให้คาแนะนาปรึกษา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบการทางานให้ทันสมัย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร
ทำงำน ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการเขียนคาสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทางาน และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร
(๑) ทาหน้าที่ศึกษารายละเอียดของงานต่างๆ ที่ได้รับการเตรียมการ วิเคราะห์ จัดระบบและ
วางแผนไว้แล้วสาหรับการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
(๒) เขียนรูปแบบของคาสั่งเครื่องต่างๆ ในระบบงานคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม
(๓) ออกแบบรายละเอียดของงานที่จะประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
(๔) สร้าง ปรับปรุง ดัดแปลงและแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่ งๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะของ
ข้อมูลที่ตอ้ งการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
(๕) ควบคุมและกากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายที่กาหนดไว้
(๖) ควบคุม ตรวจสอบและแก้ไขระบบการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ดาเนินไปตาม
ขั้นตอนที่วางไว้
(๗) ให้คาแนะนา ปรึกษาและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิ บัติงานเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลนาเข้ า และผลที่อยู่ใน
สภาพที่ครบถ้วน และนาไปใช้งานได้สะดวก และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสำนงำนทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำนเพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สำมำรถใช้งำนระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
(๒) ดำเนินกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ สนับสนุนกำรใช้ระบบงำนที่พัฒนำแก่เจ้ำหน้ำที่
ผูใ้ ช้งำนหรือเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ
(๓) ปฏิบัติงำนร่วมกับผูใ้ ช้ในกำรนำระบบไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หำกมีปัญหำ
หรือข้อสงสัยในกำรใช้งำนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านีท้ างวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง มี ก ารศึ ก ษาวิ ช าเกี่ ย วกั บ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และระบบการท างานของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือ
๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือ
๓. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
เชี่ยวชำญเฉพำะ
นักกิจกำรนักศึกษำ

ประเภทตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ลักษณะงำนโดยทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางกิจการนิสิตนักศึกษาซึ่ง มีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น งานกิจกรรมนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
งานสวัสดิการนักศึกษา งานปกครอง และการนิเทศกิจกรรม เสริมหลักสูตรด้านต่าง ๆ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผูป้ ฏิบัติงำนระดับต้น โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษาด้านต่าง ๆ
ซึ่งเป็นบริการวิชาชีพที่ ให้แก่นิสิตนักศึกษา รวมทั้งการควบคุมหน่วยงาน และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา และ ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบัตกิ ำร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ใน
งานกิจการนักศึกษา อันได้แก่
(๑) งานกิจการนักศึกษา
(๒) งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
(๓) งานบริการและสวัสดิการ
(๔) งานนักศึกษาวิชาทหาร
(๕) ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ผู้ปกครองนักศึกษา และหน่วยงานอื่นทั้งในและ
นอกสถาบันอุดมศึกษา
(๖) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และประสานงานกับผู้ร่วมงานเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตัง้
(๗) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหา ลู่ทางพัฒนาบริการ และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทางานของหน่วยงาน
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนของตนเอง ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
ประสำนงำนกับฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยบริกำร ผู้ปกครองนักศึกษำ และหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งในและ
นอกสถำบันอุดมศึกษำ ประสำนกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สอดคล้องกับภำพรวมผลงำนของ
ทีมงำน ประสำนงำนกับสมำชิกภำยในทีมงำน ให้ควำมช่วยเหลือภำยในทีมงำน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ตำมที่กำหนดไว้

๔. ด้ำนกำรบริกำร
ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจใน
งำนที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านีท้ างการศึกษา หรือสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ
๒.ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการศึกษา หรือทางสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่
ก.ม.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
๓.ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านีท้ างการศึกษา หรือทางสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่
ก.ม.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
เชี่ยวชำญเฉพำะ
ครู

ประเภทตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ลักษณะงำนโดยทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานช่วยสอน ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สอนภาคปฏิบัติแก่นิสติ นักศึกษา สอนและให้คาปรึกษาแนะนาแก่นักเรียนและให้คาแนะนาทางวิชาการ
แก่นสิ ิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผูป้ ฏิบัติงำนระดับต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสอน และให้คาแนะนาปรึกษาแก่นสิ ิตนักศึกษา สอนภาคปฏิบัติ และให้คาแนะนา
ทางวิชาการแก่นิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบัตกิ ำร
(๑) สอนทบทวน และสอนภาคปฏิบัติการในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(๒) สอน ให้คาแนะนาปรึกษาและให้คาแนะนาทางวิชาการแก่นสิ ิตนักศึกษา
(๓) ช่วย ปฏิบัติงานวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
(๔) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใ ต้บังคับบัญชา รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนของตนเอง ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
ประสำนกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สอดคล้องกับภำพรวมผลงำนของทีมงำนประสำนงำน
กับสมำชิกภำยในทีมงำน ให้ควำมช่วยเหลือภำยในทีมงำน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔. ด้ำนกำรบริกำร
ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจใน
งำนที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญำตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาการที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย

มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
ประเภทตำแหน่ง
ทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง
พนักงำนธุรกำร
ลักษณะงำนโดยทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้
ทางเทคนิคหรือวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทาน
หนังสือที่ตอ้ งใช้ความรู้ ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามให้มีการซ่อมแซมและบารุงรักษา การจาหน่ายยานพาหนะ ที่
ชารุด เสื่อมสภาพ และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่างการตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บ
รักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการ
ประชุม และปฏิบัติ หน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบั ติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรูท้ างเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกากับตรวจสอบ
โดยทั่วไป หรือตามคาสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร
(๑) ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริกำรทั่วไป เช่น กำรรับ-ส่ง ลงทะเบียนร่ำงหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมกำรประชุม กำรบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งำนต่ำง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก
รำบรื่นและมีหลักฐำนตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสำร หลักฐำนหนังสือ ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
สะดวกต่อกำรค้นหำ และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร
(๓) ดำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงำน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภำพไว้ใช้งำนและ
อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
(๔) รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและข้อมูลต่ำง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อนำไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนต่อไป
(๕) เก็บรักษา จัดทาทะเบียนยานพาหนะ ติดตามให้มีการซ่อมบารุงรักษา ซ่อมแซมตาม
กาหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิค กาหนดไว้ จาหน่ายยานพาหนะที่ชารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุ
ทางช่าง
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนของตนเอง ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
ประสำนกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สอดคล้องกับภำพรวมผลงำนของทีมงำนประสำนงำน
กับสมำชิกภำยในทีมงำน ให้ควำมช่วยเหลือภำยในทีมงำน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น
(๒) ให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ ไป
(๓) ผลิตเอกสำรต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติ
หน้ำที่อ่นื ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สำขำวิชำหรือทำงที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๓.ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เ ทีย บได้ใ นระดับเดียวกัน ใน
สำขำวิชำหรือทำงที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๔.ได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิ /สำขำวิชำอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. กำหนดว่ำใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

ตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model)
มหาวิทยาลัยพะเยา

ตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) มหาวิทยาลัยพะเยา
ตั ว แบบสมรรถนะของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาควรมี อ งค์ ป ระกอบสมรรถนะที่ ส าคั ญ 4
องค์ประกอบ คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะการจัดการ สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และสมรรถนะ
ประจาตาแหน่ง โดยองค์ป ระกอบของสมรรถนะทั้ง 4 นี้จะประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ประเภท คือ
สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพ
ตัวแบบสมรรถนะ ออกแบบโดย ดร.พีรธร บุณยรัตน์พันธุ์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
คุณลักษณะ (Attribute)
ความรู้ (Knowledge)

สมรรถนะหลัก
Core Competency

ทักษะ (Skill)

สมรรถนะการจัดการ
Managerial Competency
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
Functional Competency
สมรรถนะประจาตาแหน่ง
Job Competency
หากพิจารณาการจัดโครงการการดาเนินภารกิจ และการแบ่งสายงานบุคลากรในมหาวิทยาลัย
สามารถนามาจัดทาเป็นตัวแบบสมรรถนะได้ ดังนี้
1.สมรรถนะหลัก (Core Competency) สาหรับบุคลากรทุกคนที่ต้องมีร่วมกัน
2.สมรรถนะการจัดการ (Managerial Competency) สาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับหัวหน้า
ภาควิชาขึน้ ไป สาหรับในสายวิชาการ และระดับหัวหน้างานขึน้ ไปสาหรับในสายบริการ
3.สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ (Functional Competency) แยกตามสายงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายบริการ)
4.สมรรถนะประจ าต าแหน่ ง (Job
มหาวิทยาลัย

Competency) ก าหนดตามต าแหน่ ง ของที่ ป รากฏใน

รายการสมรรถนะหลัก มหาวิทยาลัยพะเยา
(Core Competency List)
สมรรถนะหลัก (Core Competency)

ประเภท

1. การใส่ใจในผลลัพธ์

Result Oriented

A

2. ความตระหนักในผูร้ ับบริการและการแข่งขัน

Client and Competitiveness Understanding

K

3. การมุง่ เน้นคุณภาพ

Concern for Quality

A

4. การวิจัยและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

Research and Development

S

5. การเรียนรูแ้ ละปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Continuous Learning and Improvement

A

6. การสร้างเครือข่ายและภาคี

Networking and Partnership

S

7. จิตสานึกและความผูกพันต่อองค์กร

Loyalty and Commitment Awareness

A

8. จิตสานึกธรรมาภิบาล

Governance Awareness

A

หมายเหตุ: ประเภทสมรรถนะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ K = Knowledge (ความรู)้

S = Skill (ทักษะ)

A = Attribute (คุณลักษณะ)

รายการสมรรถนะการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
(Managerial Competency List)
สมรรถนะการจัดการ (Managerial Competency)

ประเภท

1. จิตสานึกความเป็นผูป้ ระกอบการ

Entrepreneurship Awareness

A

2. การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง

Change Agent

S

3. การกากับดูแลและให้คาปรึกษา

Trust Building and Monitoring and Consulting

A

4. การสร้างเสริมแรงจูงใจและการสร้างความเข้มแข็งในการทางาน

Motivation Building and Empowerment

S

5. การจัดการความรู้

Knowledge Management

S

6. การจัดการความเสี่ยง

Risk Management

S

7. การจัดการความขัดแย้ง

Conflict Management

S

8. การจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

Result-Based Management

S

หมายเหตุ: ประเภทสมรรถนะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ K = Knowledge (ความรู)้
*สาหรับผู้บริหาร

S = Skill (ทักษะ)

A = Attribute (คุณลักษณะ)

Functional Competency ของสายวิชาการ
(อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)
การมีวินัยในตนเอง

Self-Discipline

A

จรรยาบรรณวิชาชีพ

Professional Ethics

A

ทักษะในการเขียนและใช้ภาษาเชิงวิชาการ

Academic Writing and Language Usage Skill

S

ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้

Knowledge Expertise

K

ทักษะในการสื่อสาร

Communication Skill

K

Functional competency ของสายบริการ
จิตบริการ

Service Mind

A

ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อองค์กร

Sharing Responsibility

A

ความเข้าใจในระบบและการบวนการทางาน

Working Process and System Understanding

K

การทางานเป็นทีม

Teamwork

S

การอานวยความสะดวก

Facilitation

S

Job Competency ของสายวิชาการ
(อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)
ทักษะในการสอนและฝึกอบรม

Teaching and Training Skill

S

ความรูค้ วามสามารถในวิธีการวิจัย

Research Method Expertise

K

ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ

Academic Service Skill

S

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

Art and Cultural Fostering Skill

K

Job Competency ของสายบริการ
ลาดับ
1

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมรรถนะประจาตาแหน่ง
-การติดต่อประสานงาน
-ความยืดหยุ่นในการทางาน
-การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน

2

นักตรวจสอบภายใน

-ความซื่อสัตย์สุจริต
-ความรูใ้ นด้านการตรวจสอบภายใน
-ความละเอียดรอบคอบ
-ทักษะในการแสวงหาข้อมูล

3

บุคลากร

-การให้คาปรึกษา
-ความละเอียดรอบคอบ
-การทางานได้ด้วยตนเอง

4

นักแนะแนว

-การให้คาปรึกษา
-การรับฟัง ความเข้าใจ และการตอบสนอง
-ความมั่นคงทางอารมณ์

5

นักประชาสัมพันธ์

-ความมั่นคงทางอารมณ์
-ทักษะในการออกแบบ
-ทักษะในการติดต่อสื่อสาร

6

นักวิเคราะห์นโยบายและ

-ความสามารถในการจัดทาแผนและงบประมาณ

แผน

-การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน
-ความละเอียดรอบคอบ

7

นักวิจัย

-ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-ความเชี่ยวชาญในงาน
-การออกแบบงานวิจัย

8

นักวิชาการเกษตร

-ทักษะในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
-การช่างสังเกต

ลาดับ
9

ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สมรรถนะประจาตาแหน่ง
-ทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
-ทักษะในการเขียนโปรแกรม
-การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี
-การจัดระบบซอฟท์แวร์

10

นักวิชาการเงินและบัญชี

-ทักษะในการเบิกจ่ายเงินและควบคุมงบประมาณ
-ความซื่อสัตย์สุจริต
-ความละเอียดรอบคอบ

11

นักวิชาการช่างศิลป์

-ความชานาญในงานศิลป์
-ทักษะในการออกแบบ
-ความละเอียดรอบคอบ

12

นักวิชาการพัสดุ

-ทักษะด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
-ความละเอียดรอบคอบ
-ความซื่อสัตย์สุจริต

13

นักวิชาการศึกษา

-การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน
-การให้คาปรึกษา
-การติดต่อประสานงาน

14

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

-การควบคุมดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
-ทักษะในการผลิตสื่อ
-ทักษะในการออกแบบ

15

นักวิทยาศาสตร์

-ทักษะในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
-การช่างสังเกต
-การตรวจสอบคุณภาพและการใช้เครื่องมือวัด/ทดสอบ

16

นักวิเทศสัมพันธ์

-ทักษะการแปล
-การติดต่อประสานงาน
-ทักษะในการแสวงหาข้อมูล

ลาดับ
17

ตาแหน่ง
นักเอกสารสนเทศ

สมรรถนะประจาตาแหน่ง
-การบารุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด
-ทักษะในการแยกหมวดหมู่และจัดเรียง

18

นิตกิ ร

-ความซื่อสัตย์สุจริต (ในวิชาชีพ)
-ความละเอียดรอบคอบ
-การให้คาปรึกษา

19

บรรณารักษ์

-การบารุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด
-ทักษะในการแยกหมวดหมู่และจัดเรียง

20

นายแพทย์

-ความเข้าใจผู้อื่น
-ความละเอียดรอบคอบ
-การให้คาปรึกษา
-การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

21

พยาบาล

-ความเข้าใจผู้อื่น
-ความละเอียดรอบคอบ
-การให้คาปรึกษา

22

เภสัชกร

-การให้คาปรึกษา
-ความละเอียดรอบคอบ
-ทักษะด้านสต๊อกสินค้า (คลังยา)
-ความซื่อสัตย์สุจริต

23

นักกายภาพบาบัด

-ความเข้าใจผู้อื่น
-ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ (เครื่องมือกายภาพ
บาบัด)
-การให้คาปรึกษา

24

นักการแพทย์แผนไทย

-การให้คาปรึกษา
-ความเข้าใจผู้อื่น
-ความละเอียดรอบคอบ

ลาดับ
25

ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข

สมรรถนะประจาตาแหน่ง
-การให้คาปรึกษา
-ความเข้าใจผู้อื่น
-ความละเอียดรอบคอบ
-จิตสานึกด้านความสะอาด

26

วิศวกร

-ความชานาญในงานด้านเทคนิค
-ทักษะการซ่อมบารุง (รวมคานวณและประมาณราคา)
-จิตสานึกด้านความปลอดภัย

27

เจ้าหน้าที่ระบบงาน

-การเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

-ทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
-ทักษะในการเขียนโปรแกรม

28

ครู

-การให้คาปรึกษา
-ทักษะการสอนแนะนา
-ความชานาญในงานด้านเทคนิค

29

ครูผดู้ ูแลเด็ก

-การให้คาปรึกษา
-ทักษะการสอนแนะนา
-ความมั่นคงทางอารมณ์
-ความมั่นคงทางอารมณ์

30

ผูด้ ูแลเด็ก

-การให้คาปรึกษา
-ความละเอียดรอบคอบ
-ความมั่นคงทางอารมณ์
-การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

31

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

-การให้คาปรึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ (ครูชา่ ง)

-ความละเอียดรอบคอบ
-ทักษะการสอนแนะนา
-ความชานาญในงานด้านเทคนิค

ลาดับ
32

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

สมรรถนะประจาตาแหน่ง
-ทักษะในการแยกหมวดหมู่และจัดเรียง
-การวิเคราะห์และรายงานผล

33

นักกิจการนักศึกษา

-การให้คาปรึกษา
-ความละเอียดรอบคอบ
-การทางานได้ด้วยตนเอง

34

ผูป้ ฏิบัติงานการเกษตร

-ทักษะในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
-การช่างสังเกต

35

ผูป้ ฏิบัติงานบริหาร

-การติดต่อประสานงาน
-ความยืดหยุ่นในการทางาน
-การวิเคราะห์และรายงานผล

36

ผูป้ ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

-การใช้เครื่องมือวัด/ทดสอบ

การแพทย์

-การช่างสังเกต
-ความละเอียดรอบคอบ

37

นายช่างเทคนิค

-ความชานาญในงานด้านเทคนิค
-ทักษะการซ่อมบารุง (รวมคานวณและประมาณราคา)
-จิตสานึกด้านความปลอดภัย

38

พนักงานธุรการ

-ความละเอียดรอบคอบ
-ความยืดหยุ่นในการทางาน

39

พนักงานเข้าและเย็บเล่ม

-ความรับผิดชอบในงาน
-ความละเอียดรอบคอบ

40

พนักงานขับรถยนต์

-จิตสานึกด้านความปลอดภัย
-ความรับผิดชอบในงาน
-ความละเอียดรอบคอบ

41

พนักงานขับเครื่องจักรกล

-จิตสานึกด้านความปลอดภัย

ขนาดกลาง

-ความรับผิดชอบในงาน
-ความละเอียดรอบคอบ

ลาดับ
42

ตาแหน่ง
พนักงานแปล

สมรรถนะประจาตาแหน่ง
-มีจิตสานึกด้านความปลอดภัย
-ความคล่องแคล่วว่องไว
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คนงาน

-ความรับผิดชอบในงาน

Job family
พนักงานสายบริการ
นักวิชาการพัสดุ

ครู

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิจัย

นักตรวจสอบภายใน

นักวิชาการช่างศิลป์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิศวกร

นักวิชาการศึกษา

นวก.โสตทัศนศึกษา

บุคลากร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ

นักการแพทย์แผนไทย

นักวิเทศสัมพันธ์

นักวิชาการเกษตร

นักวิชาการสาธารณสุข

นักประชาสัมพันธ์

บรรณารักษ์

เภสัชกร

นิตกิ ร

นักเอกสารสนเทศ

นักวิทยาศาสตร์

นักแนะแนว

นายแพทย์

นักกายภาพบาบัด

นักกิจการนักศึกษา

พยาบาล

ครูผดู้ ูแลเด็ก

เชี่ยวชาญพิเศษ

ดารงตาแหน่งชานาญการ
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ดารงตาแหน่ง ป.ตรี 9 ปี
ป.โท 5 ปี ป.เอก 2 ปี
เชี่ยวชาญ

ชานาญการพิเศษ

ดารงตาแหน่งเชี่ยวชาญ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

Job family (2)
พนักงานสายวิชาการ

อาจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ดารงตาแหน่งอาจารย์และปฏิบัติ

ดารงตาแหน่ง ผศ. และปฏิบัติ

ดารงตาแหน่ง รศ. และปฏิบัติ

หน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าว ดังนี้

หน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมา

หน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมา

- ป.ตรี 9 ปี

แล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี

แล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

- ป.โท 5 ปี
- ป.เอก 2 ปี

ศาสตราจารย์

