
 

 

 

 

 

JOB DESCRIPTION 

ภาระงานพนกังานสายสนบัสนนุวชิาการ 

ต าแหนง่ประเภทผูบ้รหิาร 

ต าแหนง่ประเภทท ัว่ไป 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

เลม่ที ่๑ 

 

 

 

 



สารบญั 

 
หลกัการและเหตุผล                                                                                                       ๑ – ๓                                                                    
วตัถุประสงค ์                                                                                                                    ๔                                                                                                         
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ           ๔ 
การก าหนดต าแหน่ง ประเภท สายงานและความกา้วหนา้พนกังานมหาวทิยาลยั  ๕ – ๙ 
ต าแหน่ง ประเภท และสายงานของพนกังาน(ภาษาไทยและองักฤษ)    ๑๐ – ๑๔ 
ภาระงานของต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร             ๑๕ – ๒๑                                                                      
ภาระงานของต าแหน่งประเภททัว่ไป        ๒๒ 
 ผูป้ฏิบติังานบริหาร        ๒๓ – ๒๙ 
 ผูป้ฏิบติังานโสตทศันศึกษา       ๓๐ – ๓๖ 
 ผูป้ฏิบติังานเกษตร        ๓๖ – ๔๔ 
 ผูป้ฏิบติังานสัตวบาล        ๔๕ – ๕๑ 
 ผูป้ฏิบติังานประมง        ๕๒ – ๕๘ 
 ผูป้ฏิบติังานวทิยาศาสตร์        ๕๙ – ๖๖ 
 ผูป้ฏิบติังานอาชีวบ าบดั        ๖๗ – ๗๓  
 ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม        ๗๔ – ๘๐ 
 ผูป้ฏิบติังานเภสัชกรรม        ๘๑ – ๘๗  
 ผูช่้วยพยาบาล         ๘๘ – ๙๒  
 ผูป้ฏิบติังานวทิยาศาสตร์การแพทย ์     ๙๓ – ๙๙ 
 ผูป้ฏิบติังานโภชนาการ        ๑๐๐ – ๑๐๖  
 ผูป้ฏิบติังานรังสีเทคนิค        ๑๐๗ – ๑๑๓  

ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์        ๑๑๔ – ๑๒๐  
ช่างภาพ          ๑๒๑ – ๑๒๗  
ช่างพิมพ ์        ๑๒๘ – ๑๓๔  
ช่างศิลป์          ๑๓๕ – ๑๔๑ 
ช่างเขียนแบบ         ๑๔๒ – ๑๔๘  
ช่างเคร่ืองยนต ์        ๑๔๙ –  ๑๕๕ 
  
 
 



 
             ช่างไฟฟ้า        ๑๕๖ – ๑๖๑  
 ช่างอีเล็กทรอนิกส์       ๑๖๒ – ๑๖๙ 
 ช่างเทคนิค        ๑๗๐ – ๑๗๖ 
 ช่างกายอุปกรณ์        ๑๗๗ – ๑๘๓ 
 ช่างทนัตกรรม        ๑๘๔ – ๑๙๐  
 ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด       ๑๙๑ – ๑๙๗

  
  
 
                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

หลกัการและเหตุผล 
 

 ในการประชุมเชิงปฏิบติัการวนัท่ี ๒-๓-๔ เมษายน  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมระสอร์ทภูเขางาม  จงัหวดั
นครนายก ใหค้วามรู้ความเขา้ใจและฝึกปฏิบติัการแบ่งกลุ่มตามต าแหน่งท่ีปฏิบติัใหเ้ขียนภาระงาน  
(Job Description)  แก่พนกังานมหาวทิยาลยั เก่ียวกบัลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ของต าแหน่งท่ี
ปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั รวมถึงความกา้วหนา้ในสายงาน คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน 
และความรู้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะท่ีจะเป็นส าหรับต าแหน่ง  เพื่อจะน าไปสู่การวเิคราะห์ภาระงาน
หนา้ท่ีความรับผดิชอบงานหลกั งานรอง ก าหนดวตัถุประสงคข์องการท างาน ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
ก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) ของการปฏิบติังาน วิเคราะห์ในเห็นถึงความยุง่ยากซบัซอ้นของงานท่ีปฏิบติั เพื่อส่งผลให้
เห็นถึงการก าหนดสมรรถนะ (Competency) ส าหรับต าแหน่งในการปฏิบติังาน  
 Job Analysis  การวเิคราะห์งาน  เป็นกระบวนการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  
และความรับผดิชอบในงาน ผลของการวเิคราะห์จะไดร้ายละเอียดงาน กบัการระบุลกัษณะงาน เพื่อน าไป
ประเมินค่างานและการแยกประเภทงาน (เสนาะ  ติเยาว ์๒๕๔๓:๓๘) 
 การวเิคราะห์งานคือการศึกษาหนา้ท่ีของงานหน่ึง ๆ พร้อมทั้งศึกษาคุณสมบติัของบุคลากรท่ีตอ้งการให้
มาท างาน ผลของการวิเคราะห์น าไปใชก้ าหนด JD , JS  และ  JE (บรรยงค ์ โตจินดา ๒๕๔๓:๘๕) 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ เป็นกระบวนการท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบังานใชว้ธีิการศึกษางานอยา่งเป็น
ระบบ  เพื่อจดัท าการบรรยายลกัษณะงาน ( JD) ก าหนดคุณสมบติัของงานและผูป้ฏิบติังาน (  JS)  และน าไป
ประเมินค่างาน( JE) 
 การวเิคราะห์งาน คือ กระบวนการท่ีมีการจดัการอยา่งเป็นระบบในการศึกษา รวบรวม และวเิคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกบังาน เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลรายละเอียดของงานนั้น ๆ  เพียงพอต่อการจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการท า 
Job Description  / Job  Specification / Job Standard  /  Job Evaluation  
 (ณฏัฐพนัธ์   เขจรนนันท ์๒๕๔๔:๔๔) 
 การวเิคราะห์งานคือ กระบวนการในการพิจารณา หนา้ท่ีลกัษณะของงาน และประเภทของบุคคล(ดา้น
ทกัษะ และประสบการณ์) ท่ีจะเขา้มาปฏิบติังาน การวเิคราะห์จึงตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้ก าหนดของงาน ซ่ึง
ไดม้าจาก JD , JS 
 Job Description เอกสารพรรณนาลกัษณะงาน (JD) หรือภาระงาน จะประกอบไปดว้ย 
 ต  าแหน่งงาน (Job  Title) หนา้ท่ี (Functions) ความรับผดิชอบ (Responsibilities) คุณลกัษณะของงาน 
 (Job Characteristics) และเง่ือนไขสภาพแวดลอ้ม (Environmental  Conditions) 

 
 

 
  

 



 
Job Specification เอกสารข้อก าหนดงาน /คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (JS) จะประกอบไปดว้ย  

การศึกษา (Education ) ประสบการณ์ (Experience) ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ความช านาญ
(Skill) คุณสมบติัทางกายภาพ (Physical) ความพร้อมทางจิตใจ (Psychological Readiness) 
 

Job Standard  มาตรฐานการท างาน(JS) 
 เป็นเกณฑก์ าหนดแนวทางในการท างานแต่ละประเภท ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคอ์ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองคก์าร(ตวัช้ีวดัผลส าเร็จของการท างาน) ก าหนดในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ ระยะเวลาท่ีจะท างานแต่ละช้ิน จะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
  

Job Evaluation  การประเมินค่างาน(JE) 
  การพิจารณาตรวจสอบ  เปรียบเทียบงาน แต่ละชนิดวา่มีความส าคญั ความยากง่าย ต่างกนัอยา่งไร เพื่อ
จดัอนัดบังานแต่ละชนิดวา่ สูง ต ่าเพียงใด และรวมถึงการประเมินหนา้ท่ีความรับผดิชอบของงาน เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งต าแหน่งและก าหนดอตัราค่าจา้ง (บรรยงค ์ โตจินดา) 
 

Job Classification  การแยกประเภทงาน(JC) 
 การจดักลุ่มงานออกเป็นประเภท ๆ โดยทัว่ไปจะแบ่งประเภทงานออกตามหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบ และ
การใชค้วามสามารถท่ีเหมือน ๆ กนัไวเ้ป็นประเภทเดียวกนั 
  

Job Design การออกแบบงาน(JD) 
 ก าหนดวธีิกรในการท างานและก าหนดความสัมพนัธ์ของงานกบังานอ่ืนในองคก์าร ท าใหเ้กิดการ
หมุนเวยีนงาน(Job Rotation) การเพิ่มงาน  (Job Enrichment)  การปรับปรุงงานใหมี้ลกัษณะทา้ทาย เพิ่ม
ความสามารถ เพิ่มอ านาจ หรือการขยายงาน (Job Enlargement)  เพิ่มปริมาณ เพิ่มผลผลิต หรือการท างานใหง่้าย
ข้ึน  (Job Simplification)   โดยการซอยงานใหเ้ป็นช้ินเล็กท่ีสุด ใชก้ารตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังาน
ท างานไดง่้ายข้ึน 

 
 
 
 
 
 

 
๒ 



 
ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน/ กระบวนการวเิคราะห์งาน 
๑.  ขั้นการบริหาร 

๑.๑  ก าหนดปัญหาวา่มีปัญหาอยา่งไรจึงท าการวเิคราะห์ 
๑.๒  ก าหนดวตัถุประสงค ์
๑.๓  ก าหนดขอบเขต(วเิคราะห์หลาย ๆ งาน) 
๑.๔  ก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ใหผู้ด้  าเนินการ 

 
๒.  ขั้นการออกแบบ 

๒.๑  ก าหนดกิจกรรมท่ีตอ้งท า 
๒.๒  ก าหนดวธีิการเก็บขอ้มูล (สัมภาษณ์ สังเกต ตอบแบบสอบถาม จดบนัทึกการท างาน   
       การประชุม วธีิผสมผสาน) 
๒.๓  ก าหนดการวิเคราะห์ 
 

๓.  การรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
๓.๑  รวบรวมขอ้มูล 
๓.๒  วเิคราะห์ ประเมินปัจจยัต่าง ๆ 
๓.๓  สังเคราะห์  อภิปรายผล  แปลความหมาย 

 
๔.  ก าหนดรูปแบบ 

๔.๑  เขียนค าบรรยายลกัษณะงาน 
๔.๒  เขียนคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน 

 
๕.  ขั้นแจกจ่าย 

      ๕.๑  น าเสนอผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตั้งแต่วางแผนก าลงัคน สรรหาบุคลากร ฝึกอบรม ฯลฯ 
 
๖.  ข้ันการควบคุม 

๖.๑  หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
๖.๒  มีการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ี ตอ้งปรับปรุง 
๖.๓  มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ระบบต่าง ๆ ตอ้งมีการปรับปรุง 

 

 

๓ 



 
จึงตอ้งมีการเขียนภาระงาน(Job Description) ของพนกังานมหาวทิยาลยัสวนสุนนัทา ท่ีประกอบไปดว้ย 

ต าแหน่งงาน (Job  Title) หนา้ท่ี (Functions)  ความรับผดิชอบ (Responsibilities) คุณลกัษณะของงาน (Job 
Characteristics) และเง่ือนไขสภาพแวดลอ้ม (Environmental  Conditions) 

ไวเ้ป็นหลกัฐานแนวทางในการปฏิบติังาน รวมถึงการตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ความยติุธรรม และ 
ความโปรงใส ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวทิยาลยัต่อไป 
 

 

วตัถุประสงค์ 
๑. เพื่อใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะงานและ

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ของต าแหน่ง 
๒.  เพื่อใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการทราบถึงความกา้วหนา้ของต าแหน่ง 
๓.  เพื่อใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการทราบถึงคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งท่ีตอ้งใชใ้น

การปฏิบติังาน 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการ ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะงาน  หนา้ท่ีความ
รับรัดชอบ ความกา้วหนา้ในสายงาน รวมทั้งกระตุน้ใหมี้การพฒันาตนเอง  
 

ความหมาย 
 ความหมายของค าหรือขอ้ความในเล่มน้ี ใหห้มายถึงดงัต่อไปน้ี**ยกเวน้ต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร 
 “ก.พ.อ. ”  หมายถึง คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
 “คณะกรรมการบริหารพนักงาน”  หมายถึง คณะกรรมการบริหารพนกังานมหาวทิยาลยัราชภฎัสวน
สุนนัทา 

 
 
 
 
 
 
 

 

๔ 



 
ก ำหนดต ำแหน่ง ประเภท สำยงำนและควำมกว้ำหน้ำของพนักงำนมหำวิทยำลยั 

ล ำดบั ประเภท สำยงำน ช่ือต ำแหน่ง Career Path 

๑ ผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำร ผอ.กอง/ผอ.ส ำนกังำน

อธิกำร 

ผอ.กอง-ผอ.ส ำนกังำน

อธิกำรบดี 

๒ วชิำชีพเฉพำะ เทคนิคกำรแพทย ์ นกัเทคนิคกำรแพทย ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๓ วชิำชีพเฉพำะ วทิยำกำรคอมพิวเตอร์ นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔ วชิำชีพเฉพำะ กำยภำพบ ำบดั นกักำยภำพบ ำบดั ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๕ วชิำชีพเฉพำะ กำรทนัแพทย ์ ทนัตแพทย ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๖ วชิำชีพเฉพำะ กำรพยำบำล พยำบำล ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๗ วชิำชีพเฉพำะ กำรแพทย ์ แพทย ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๘ วชิำชีพเฉพำะ กำรสัตวแพทย ์ สัตวแพทย ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๙ วชิำชีพเฉพำะ เภสัชกรรม เภสัชกรรม ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑0 วชิำชีพเฉพำะ รังสีกำรแพทย ์ นกัรังสีกำรแพทย ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๑ วชิำชีพเฉพำะ กิจกรรมบ ำบดั นกักิจกรรมบ ำบดั ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๒ วชิำชีพเฉพำะ เวชศำสตร์กำรส่ือ

ควำมหมำย 

นกัเวชศำสตร์กำรส่ือ

ควำมหมำย 

ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๓ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรเคร่ืองกล ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๔ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมไฟฟ้ำ วศิวกรไฟฟ้ำ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

 

 

๕ 



 

๑๕ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมโยธำ วศิวกรโยธำ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๖ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมโลหกำร วศิวกรโลหกำร ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๗ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมกำรเกษตร วศิวกรกำรเกษตร ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๘ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมเคมี วศิวกรเคมี ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๑๙ วชิำชีพเฉพำะ สถำปัตยกรรม สถำปนิก ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๒0 วชิำชีพเฉพำะ นิติกำร นิติกร ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๒๑ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรช่ำงศิลป์ นกัวชิำกำรช่ำงศิลป์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๒ เช่ียวชำญเฉพำะ วเิครำะห์นโยบำยและ

แผน 

นกัวเิครำะห์นโยบำยและ

แผน 

ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๓ เช่ียวชำญเฉพำะ สุขศึกษำ นกัวชิำกำรสุขศึกษำ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๔ เช่ียวชำญเฉพำะ บริหำรงำนบุคล บุคลำกร ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๕ เช่ียวชำญเฉพำะ บริหำรงำนทัว่ไป เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไป ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๖ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรพสัดุ นกัวชิำกำรพสัดุ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๗ เช่ียวชำญเฉพำะ ตรวจสอบภำยใน นกัตรวจสอบภำยใน ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๘ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรเงินและบญัชี นกัวชิำกำรเงินและบญัชี ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๒๙ เช่ียวชำญเฉพำะ กำรประชำสัมพนัธ์ นกัประชำสัมพนัธ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๓0 เช่ียวชำญเฉพำะ วจิยั เจำ้หนำ้ท่ีวจิยั ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๓๑ เช่ียวชำญเฉพำะ แนะแนวกำรศึกษำและ

อำชีพ 

นกัแนะแนวกำรศึกษำและ

อำชีพ 

ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

 

๖ 



 

๓๒ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรศึกษำ นกัวชิำกำรศึกษำ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญ 

๓๓ เช่ียวชำญเฉพำะ เอกสำรสนเทศ นกัเอกสำรสนเทศ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๓๔ เช่ียวชำญเฉพำะ สังคมสงเครำะห์ นกัสังคมสงเครำะห์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๓๕ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรโภชนำกำร นกัวชิำกำรโภชนำกำร ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๓๖ เช่ียวชำญเฉพำะ จิตวทิยำ นกัจิตวทิยำ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๓๗ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรเกษตร นกัวชิำกำรเกษตร ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๓๘ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรอำชีวบ ำบดั นกัวชิำกำรอำชีวบ ำบดั ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๓๙ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรวทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์

นกัวทิยำศำสตร์กำรแพทย ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔0 เช่ียวชำญเฉพำะ วศิวกรรม วศิวกร ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๑ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำช่ำงทนัตกรรม นกัวชิำกำรช่ำงทนัตกรรม ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๒ เช่ียวชำญเฉพำะ บรรณำรักษ ์ บรรณำรักษ ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๓ เช่ียวชำญเฉพำะ วจิยั นกัวจิยั ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๔ เช่ียวชำญเฉพำะ วทิยำศำสตร์ นกัวทิยำศำสตร์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๕ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรโสตทศันศึกษำ นกัวชิำกำรโสตทศันศึกษำ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๖ เช่ียวชำญเฉพำะ วเิทศสัมพนัธ์ นกัวเิทศสัมพนัธ์ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๗ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรสถิติ นกัวชิำกำรสถิติ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๔๘ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรเวชสถิติ นกัวชิำกำรเวชสถิติ ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

 

 

๗ 



 

๔๙ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรสัตวบำล นกัวชิำกำรสัตวบำล ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๕0 เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรประมง นกัวชิำกำรประมง ปฏิบติักำร-เช่ียวชำญพิเศษ 

๕๑ เช่ียวชำญเฉพำะ ช่วยสอน ครู ปฏิบติักำร 

๕๒ ทัว่ไป ช่ำงกำยอุปกรณ์ ช่ำงกำยอุปกรณ์ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๕๓ ทัว่ไป ช่ำงทนัตกรรม ช่ำงทนัตกรรม ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๕๔ ทัว่ไป ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๕๕ ทัว่ไป ช่ำงภำพ ช่ำงภำพ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๕๖ ทัว่ไป ช่ำงเทคนิค ช่ำงเทคนิค ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๕๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนโสตทศัน

ศึกษำ 

ผูป้ฏิบติังำนโสตทศันศึกษำ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๕๘ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนกำรเกษตร ผูป้ฏิบติังำนกำรเกษตร ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๕๙ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนสัตวบำล ผูป้ฏิบติังำนสัตวบำล ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖0 ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนประมง ผูป้ฏิบติังำนประมง ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๑ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำน

วทิยำศำสตร์ 

ผูป้ฏิบติังำนวทิยำศำสตร์ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๒ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนอำชีวบ ำบดั ผูป้ฏิบติังำนอำชีวบ ำบดั ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๓ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๔ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนเภสัชกรรม ผูป้ฏิบติังำนเภสัชกรรม ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

 

 

๘ 



 

๖๕ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำวทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์

ผูป้ฏิบติังำนวทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์

ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๖ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนโภชนำกำร ผูป้ฏิบติังำนโภชนำกำร ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนรังสีเทคนิค ผูป้ฏิบติังำนรังสีเทคนิค ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๘ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนหอ้งสมุด ผูป้ฏิบติังำนหอ้งสมุด ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๖๙ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนบริหำร ผูป้ฏิบติังำนบริหำร ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๗0 ทัว่ไป ช่ำงพิมพ ์ ช่ำงพิมพ ์ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๗๑ ทัว่ไป ช่ำงศิลป์ ช่ำงศิลป์ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๗๒ ทัว่ไป ช่ำงเขียนแบบ ช่ำงเขียนแบบ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๗๓ ทัว่ไป ช่ำงเคร่ืองยนต ์ ช่ำงเคร่ืองยนต ์ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๗๔ ทัว่ไป ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงไฟฟ้ำ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๗๕ ทัว่ไป ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบติังำน-ช ำนำญงำนพิเศษ 

๗๖ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนพยำบำล ผูช่้วยพยำบำล ผูป้ฏิบติังำน-ช ำนำญงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 



ต าแหน่ง ประเภท และสายงานของพนกังาน 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา(ภาษาไทยและองักฤษ) 

ล ำดบั ประเภท สำยงำน ช่ือต ำแหน่ง ภำษำองักฤษ 

๑ ผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำร ผอ.กอง/ผอ.ส ำนกังำน

อธิกำร 

Director 

๒ วชิำชีพเฉพำะ เทคนิคกำรแพทย ์ นกัเทคนิคกำรแพทย ์ Medical Technologist 

๓ วชิำชีพเฉพำะ วทิยำกำรคอมพิวเตอร์ นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ Computer Technical Officer 

๔ วชิำชีพเฉพำะ กำยภำพบ ำบดั นกักำยภำพบ ำบดั Physical Therapist 

๕ วชิำชีพเฉพำะ กำรทนัแพทย ์ ทนัตแพทย ์ Dentist 

๖ วชิำชีพเฉพำะ กำรพยำบำล พยำบำล Registered Nurse 

๗ วชิำชีพเฉพำะ กำรแพทย ์ แพทย ์ Doctor 

๘ วชิำชีพเฉพำะ กำรสัตวแพทย ์ สัตวแพทย ์ Veterinarian 

๙ วชิำชีพเฉพำะ เภสัชกรรม เภสัชกรรม Pharmacist 

๑0 วชิำชีพเฉพำะ รังสีกำรแพทย ์ นกัรังสีกำรแพทย ์ Radiological Technologist 

๑๑ วชิำชีพเฉพำะ กิจกรรมบ ำบดั นกักิจกรรมบ ำบดั Occupational Therapist 

๑๒ วชิำชีพเฉพำะ เวชศำสตร์กำรส่ือ

ควำมหมำย 

นกัเวชศำสตร์กำรส่ือ

ควำมหมำย 

Speech-Language Pathologist 

๑๓ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรเคร่ืองกล Mechanical Engineer 

๑๔ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมไฟฟ้ำ วศิวกรไฟฟ้ำ Electrical Engineer 

 

 

 

๑๐ 



 

๑๕ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมโยธำ วศิวกรโยธำ Civil Engineer 

๑๖ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมโลหกำร วศิวกรโลหกำร Metallurgical Engineer 

๑๗ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมกำรเกษตร วศิวกรกำรเกษตร Agricultural Engineer 

๑๘ วชิำชีพเฉพำะ วศิวกรรมเคมี วศิวกรเคมี Chemical Engineer 

๑๙ วชิำชีพเฉพำะ สถำปัตยกรรม สถำปนิก Architect 

๒0 วชิำชีพเฉพำะ นิติกำร นิติกร Legal Officer 

๒๑ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรช่ำงศิลป์ นกัวชิำกำรช่ำงศิลป์ Academic Artist 

๒๒ เช่ียวชำญเฉพำะ วเิครำะห์นโยบำยและ

แผน 

นกัวเิครำะห์นโยบำยและ

แผน 

Plan and Policy Analyst 

๒๓ เช่ียวชำญเฉพำะ สุขศึกษำ นกัวชิำกำรสุขศึกษำ Hygiene Scientist 

๒๔ เช่ียวชำญเฉพำะ บริหำรงำนบุคล บุคลำกร Personnel Officer 

๒๕ เช่ียวชำญเฉพำะ บริหำรงำนทัว่ไป เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำน

ทัว่ไป 

Management and 

Administrator Officer 

๒๖ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรพสัดุ นกัวชิำกำรพสัดุ Supply Analyst 

๒๗ เช่ียวชำญเฉพำะ ตรวจสอบภำยใน นกัตรวจสอบภำยใน Internal Auditor 

๒๘ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรเงินและบญัชี นกัวชิำกำรเงินและบญัชี Finance and Accounting 

Analyst 

๒๙ เช่ียวชำญเฉพำะ กำรประชำสัมพนัธ์ นกัประชำสัมพนัธ์ Public Relations Officer 

๓0 เช่ียวชำญเฉพำะ วจิยั เจำ้หนำ้ท่ีวจิยั Research Officer 

 

๑๑ 



 

๓๑ เช่ียวชำญเฉพำะ แนะแนวกำรศึกษำและ

อำชีพ 

นกัแนะแนวกำรศึกษำและ

อำชีพ 

Educational and Vocational 

Guidaner  Counselor 

๓๒ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรศึกษำ นกัวชิำกำรศึกษำ Educator 

๓๓ เช่ียวชำญเฉพำะ เอกสำรสนเทศ นกัเอกสำรสนเทศ Information Specialist 

๓๔ เช่ียวชำญเฉพำะ สังคมสงเครำะห์ นกัสังคมสงเครำะห์ Social Worker 

๓๕ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรโภชนำกำร นกัวชิำกำรโภชนำกำร Nutritionist 

๓๖ เช่ียวชำญเฉพำะ จิตวทิยำ นกัจิตวทิยำ Psychologist 

๓๗ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรเกษตร นกัวชิำกำรเกษตร  

๓๘ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรอำชีวบ ำบดั นกัวชิำกำรอำชีวบ ำบดั Vocational Therapist 

๓๙ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรวทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์

นกัวทิยำศำสตร์กำรแพทย ์ Medical Scientist 

๔0 เช่ียวชำญเฉพำะ วศิวกรรม วศิวกร Engineer 

๔๑ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำช่ำงทนัตกรรม นกัวิชำกำรช่ำง       ทนัตกรรม Dental Technologist 

๔๒ เช่ียวชำญเฉพำะ บรรณำรักษ ์ บรรณำรักษ ์ Librarian 

๔๓ เช่ียวชำญเฉพำะ วจิยั นกัวจิยั Researcher 

๔๔ เช่ียวชำญเฉพำะ วทิยำศำสตร์ นกัวทิยำศำสตร์ Scientist 

๔๕ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรโสตทศันศึกษำ นกัวชิำกำรโสตทศันศึกษำ Audio-Visual Technical 

Officer 

๔๖ เช่ียวชำญเฉพำะ วเิทศสัมพนัธ์ นกัวเิทศสัมพนัธ์ Foreign Relations Officer 

 

๑๒ 



 

๔๗ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรสถิติ นกัวชิำกำรสถิติ Statistician 

๔๘ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรเวชสถิติ นกัวชิำกำรเวชสถิติ Medical Statistician 

๔๙ เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรสัตวบำล นกัวชิำกำรสัตวบำล Animal Husbandry 

Technical Officer 

๕0 เช่ียวชำญเฉพำะ วชิำกำรประมง นกัวชิำกำรประมง Fishery Biologist 

๕๑ เช่ียวชำญเฉพำะ ช่วยสอน ครู Teacher 

๕๒ ทัว่ไป ช่ำงกำยอุปกรณ์ ช่ำงกำยอุปกรณ์ Prosthetic and Orthotic 

Technician 

๕๓ ทัว่ไป ช่ำงทนัตกรรม ช่ำงทนัตกรรม Dental Technician 

๕๔ ทัว่ไป ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Computer Technician 

๕๕ ทัว่ไป ช่ำงภำพ ช่ำงภำพ Photographer 

๕๖ ทัว่ไป ช่ำงเทคนิค ช่ำงเทคนิค Technician 

๕๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนโสตทศัน

ศึกษำ 

ผูป้ฏิบติังำนโสตทศัน

ศึกษำ 

Audio-Visual Officer 

๕๘ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนกำรเกษตร ผูป้ฏิบติังำนกำรเกษตร Agricultural Officer 

๕๙ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนสัตวบำล ผูป้ฏิบติังำนสัตวบำล Animal Husbandry Officer 

๖0 ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนประมง ผูป้ฏิบติังำนประมง Fishery Officer 

๖๑ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำวทิยำศำสตร์ ผูป้ฏิบติังำนวทิยำศำสตร์ Scientific Officer 

๖๒ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนอำชีวบ ำบดั ผูป้ฏิบติังำนอำชีวบ ำบดั Vocational Therapy Officer 

 

๑๓ 



 

๖๓ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม ผูป้ฏิบติังำนทนัตกรรม Dental Practitioner 

๖๔ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนเภสัชกรรม ผูป้ฏิบติังำนเภสัชกรรม Pharmaceutical Practitioner 

๖๕ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนวทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์

ผูป้ฏิบติังำนวทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์

Medical Science Technician 

๖๖ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนโภชนำกำร ผูป้ฏิบติังำนโภชนำกำร Nutritional Officer 

๖๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนรังสีเทคนิค ผูป้ฏิบติังำนรังสีเทคนิค Radiographer Technician 

๖๗ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนหอ้งสมุด ผูป้ฏิบติังำนหอ้งสมุด Library Service Officer 

๖๙ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนบริหำร ผูป้ฏิบติังำนบริหำร General Service Officer 

๗0 ทัว่ไป ช่ำงพิมพ ์ ช่ำงพิมพ ์ Printer 

๗๑ ทัว่ไป ช่ำงศิลป์ ช่ำงศิลป์ Graphic Designer 

๗๒ ทัว่ไป ช่ำงเขียนแบบ ช่ำงเขียนแบบ Drawing person 

๗๓ ทัว่ไป ช่ำงเคร่ืองยนต ์ ช่ำงเคร่ืองยนต ์ Mechanical Technician 

๗๔ ทัว่ไป ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงไฟฟ้ำ Electrician 

๗๕ ทัว่ไป ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ Electronician 

๗๖ ทัว่ไป ผูป้ฏิบติังำนพยำบำล ผูช่้วยพยำบำล Practical Nurse 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาระงานต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาระงานต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 

 ต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร คือต าแหน่งท่ีตอ้งมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปมีอ านาจและ
หนา้ท่ีในการบริหารงานทัว่ไปในส านกังานอธิการบดีหรือส านกังานวทิยาเขต หรือในฐานะหวัหนา้ส่วน
ราชการหรือส่วนงานภายในส านกังานอธิการบดีหรือในฐานะหวัหนา้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในท่ีมี
อ านาจและหนา้ท่ีในการบริหารงานทัว่ไปในคณะ ส านกั สถาบนั ศูนยห์รือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ซ่ึงแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งมหาวทิยาลยัหรือกฎหมายวา่ดว้ยการ
บริหารส่วนงานภายในของมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
 
ต าแหน่งประเภท              ผูบ้ริหาร 
สายงาน                ผูบ้ริหาร 
ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 
 สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารงานทัว่ไปในส านกังานอธิการบดีหรือ
ส านกังานวทิยาเขต หรือในฐานะผูอ้  านวยการกอง ผูอ้  านวยการส านกังานคณบดี ผูอ้  านวยการส านกังาน
ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั/ศูนยห์รือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ซ่ึงแบ่งส่วนราชการ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษา โดยมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบของงานสูงมากหรือสูงมากเป็น
พิเศษ ปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะงานเก่ียวกบัการวางแผน บริหารจดัการ จดัระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ 
มอบหมาย ก ากบั ใหค้  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตดัสินใจ แกปั้ญหา ตามภารกิจของ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย พนัธกิจ ยทุธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวทิยาลยั 
ราชภฎัสวนสุนนัทา และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



 
 

 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน 
 ต าแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดบัต าแหน่ง ดงัน้ี 
  ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
  ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า 
 
ระดับต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
ช่ือสายงาน     ผูบ้ริหาร 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    ผูบ้ริหาร 
ภาระหน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 
 บริหารงานในฐานะหวัหนา้ส่วนราชการท่ีต ่ากวา่ระดบักรมในส านกังานมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนั
ทา ไดแ้ก่ ส านกังานอธิการบดี ส านกังานวทิยาเขต ซ่ึงแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้ง
มหาวทิยาลยั โดยมีลกัษณะงานเก่ียวกบัการวางแผน บริหารจดัการ จดัระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ 
มอบหมาย ก ากบั ใหค้  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตดัสินใจ แกปั้ญหา ในงานของหน่วย
ราชการท่ีรับผดิชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายหรือรองอธิการท่ีก ากบัดูแลมอบหมาย  ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ
งานสูงมาก หรือสูงมาเป็นพิเศษ และปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

โดยมีลกัษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
๑.  ด้านแผนงาน  
    ๑.๑ ท าการ SWOT วางแผน โครงการ/กิจกรรม/แผนปฏิบติังาน เพื่อก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ

ของหน่วยงาน ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย แผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
   ๑.๒  บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่/กิจกรรม เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ

ของหน่วยงานตามท่ีก าหนด 
   ๑.๓ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลายและมีความยุง่ยากซบัซอ้นมาก ให้

เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือแผนการปฏิบติังาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานตามท่ีก าหนด 

๒. ด้านการบริหารงาน 
   ๒.๑  ก าหนดกลยทุธ์ วางระบบงาน และวธีิการปฏิบติังานของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

 
๑๖ 



 
                ๒.๒  มอบหมาย ก ากบัดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหค้  าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแกไ้ข ในเร่ืองต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจท่ีหลากหลายของหน่วยงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ 
 ตามท่ีก าหนด 

  ๒.๓  วนิิจฉยั สั่งการ เร่ืองท่ีมีผลกระทบในวงกวา้ง หรือยงุยากซบัซอ้นของประเด็นปัญหา ซ่ึงตอ้ง
พิจารณาอนุมติั อนุญาตการด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจท่ีรับผดิชอบ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ 
ตามท่ีก าหนด 

  ๒.๔  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา และ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงาน ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อ
ผูรั้บบริการ 

  ๒.๕  ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง พิจารณาใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ ในท่ีประชุมคณะกรรมการ และ
คณะท างานต่าง ๆ ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดบัหน่วยงานหรือองคก์รทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ในฐานะเป็นผูมี้บทบาทหลกั เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการของมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนั
ทาและประเทศชาติ 

 
๓.  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ๓.๑  ใหค้  าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีในหน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ เพื่อใหเ้กิดความสามารถ มีประสิทธิภาพ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั 
   ๓.๒  ปรับปรุงหรือหาแนวทางวธีิการใหม่ ๆ หรือกลยทุธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพฒันา

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ในการผลิตผลงาน การบริหาร หรือผลการด าเนินงานท่ีมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน 

 
๔.  ด้านบริการทรัพยากรและงบประมาณ 
   ๔.๑  วางแผนการใชท้รัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบท่ีตอ้งรับผิดชอบสูง

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย พนัธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
  ๔.๒  ติดตาม ตรวจสอบการใชท้รัพยากรและงบประมาณท่ีรับผดิชอบ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ ความ

คุม้ค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนด 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๑.  มีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งตรงตามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของสายงานบริหารงานทัว่ไป และ 
 ๒.  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงมาแลว้ ดงัต่อไปน้ี 

๒.๑  ประเภทผูบ้ริหาร ต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 

 

๑๗ 



 
๒.๒ ประเภทผูบ้ริหาร ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี 
๒.๓  ประเภทผูบ้ริหาร ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า และประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 

ระดบัช านาญการพิเศษ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๔ ปี 
๒.๔  ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัเช่ียวชาญ 
๒.๕  ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการพิเศษ ไม่นอ้ยกวา่ ๔ ปี 
๒.๖  ต าแหน่งอยา่งอ่ืนท่ีเทียบเท่า ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓  หรือ ๒.๔ หรือ ๒.๕ แลว้แต่

กรณี ตามท่ี คณะกรรมการบริหารพนกังานก าหนด และ 
๓.  มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานและระยะเวลาของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามคณะกรรมการบริหาร

พนกังานก าหนด และ 
๔.  ผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ี ก.พ.อ. รับรอง(หลกัสูตรตอ้งให ้ก.พ.อ.รับรอง) หรือผา่นการอบรม

หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานหลกัสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดบัสูง ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด(ตอ้งให ้ก.พ.อ. 
ก าหนด)และรับรองหน่วยจดั 

ในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นอาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไปก่อน โดยตอ้งเขา้รับการอบรม
หลกัสูตรดงักล่าว ภายในระยะเวลา ๒ ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
 
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ทีจ่ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารพนกังานมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาก าหนด 
 

...................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



 
 

ระดับต าแหน่ง     ผู้อ านวยกองหรือเทียบเท่า 
ช่ือสายงาน     ผูบ้ริหาร 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    ผูบ้ริหาร 
ภาระหน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 
 บริหารงานในฐานะหวัหนา้ส่วนราชการภายในส านกังานอธิการบดี หรือในฐานะหวัหนา้ส่วนราชการ
ท่ีมีอ านาจและหนา้ท่ีในการบริหารงานทัว่ไปในคณะ สถาบนั ส านกั ศูนย ์หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา ไดแ้ก่ กอง ส านกังานคณะบดี ส านกังานผูอ้  านวยการ  ซ่ึง
แบ่งส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งมหาวทิยาลยั โดยมีลกัษณะงานเก่ียวกบัการวางแผน บริหาร
จดัการ จดัระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากบั ใหค้  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 
ตดัสินใจ แกปั้ญหา ในงานของหน่วยราชการท่ีรับผดิชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายหรือรองอธิการท่ีก ากบั
ดูแลมอบหมาย  ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานสูงมาก  และปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

โดยมีลกัษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
๑.  ด้านแผนงาน  
   ๑.๑  ท าการ SWOT วางแผน โครงการ/กิจกรรม/แผนปฏิบติังาน เพื่อก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ

ของหน่วยงาน ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย แผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
   ๑.๒  บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่/กิจกรรม เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ

ของหน่วยงานตามท่ีก าหนด 
   ๑.๓  ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลายและมีความยุง่ยากซบัซอ้นมาก ให้

เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือแผนการปฏิบติังาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานตามท่ีก าหนด 
 

๒.  ด้านการบริหารงาน 
   ๒.๑  ก าหนดกลยทุธ์ วางระบบงาน และวธีิการปฏิบติังานของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
   ๒.๒  มอบหมาย ก ากบัดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหค้  าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแกไ้ข  

ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจท่ีหลากหลายของหน่วยงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนด 
 

 

๑๙ 



 
   ๒.๓  วนิิจฉยั สั่งการ เร่ืองท่ีมีผลกระทบในวงกวา้ง หรือยงุยากซบัซอ้นของประเด็นปัญหา ซ่ึงตอ้ง

พิจารณาอนุมติั อนุญาตการด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจท่ีรับผดิชอบ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ 
ตามท่ีก าหนด 

   ๒.๔  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา และ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงาน ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อ
ผูรั้บบริการ 

   ๒.๕  ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง พิจารณาใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ ในท่ีประชุมคณะกรรมการ และ
คณะท างานต่าง ๆ ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดบัหน่วยงานหรือองคก์รทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ในฐานะเป็นผูมี้บทบาทหลกั เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการของมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนั
ทาและประเทศชาติ 

 
๓.  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ๓.๑  จดัระบบงานและอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจเพื่อใหก้าร

ปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพและความคุม้ค่า 
   ๓.๒  ติดตามและประเมินผลงานของเจา้หนา้ท่ีในบงัคบับญัชา เพื่อใหก้ารปฏิบติังานสอดคล้องกบั

วตัถุประสงคข์องหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนด 
   ๓.๓  ใหค้  าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีในหน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ เพื่อใหเ้กิดความสามารถ มีประสิทธิภาพ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั 
 

๔.  ด้านบริการทรัพยกรและงบประมาณ 
   ๔.๑  วางแผนการใชท้รัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบท่ีตอ้งรับผิดชอบสูง

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย พนัธกิจ  และเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวทิยาลยัราชภฎั 
สวนสุนนัทา 

   ๔.๒  ติดตาม ตรวจสอบการใชท้รัพยากรและงบประมาณท่ีรับผดิชอบ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
ความคุม้ค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนด 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑.  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงมาแลว้ดงัต่อไปน้ี 

๑.๑  ประเภทผูบ้ริหาร ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า 
๑.๒  ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการพิเศษ ไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี 
๑.๓  ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๗ ปี  

๒๐ 



 
 

๑.๔  ต าแหน่งอยา่งอ่ืนท่ีเทียบเท่า ๑.๑ หรือ ๑.๒ หรือ ๑.๓ แลว้แต่กรณี ตามท่ี คณะกรรมการ
บริหารพนกังานก าหนด  และ 

 ๒.  มีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบังานและระยะเวลาของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง ใหค้ณะกรรมการ 
บริหารพนกังานก าหนด และ 

 ๓.  ผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ี ก.พ.อ. รับรอง(หลกัสูตรตอ้งให ้ก.พ.อ.รับรอง) หรือผา่นการอบรม
หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานหลกัสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดบัสูง ท่ีก.พ.อ. ก าหนด(ตอ้งให ้ก.พ.อ.
ก าหนด) และรับรองหน่วยงานจดั 

 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอาจแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไปก่อน โดยตอ้งเขา้รับ 
การอบรมหลกัสูตรดงักล่าว ภายในระเวลา ๒ ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
  ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารพนกังานมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารระงานต าแหน่งประเภททั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 

สายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

           สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานชวยและสนบัสนุนงานบริหารตางๆ ซ่ึงมีลักษณะงาน        
ท่ีปฏิบัติเกีย่วกบังานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ 
งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ  งานเวชสถิติ  หรืองานบริการท่ัวไป                      
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 
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ประเภทตําแหนง  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัตงิานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา วเิคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัย โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพือ่การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพฒันางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหาใน
งานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

       (๑)  วางแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานในความรับผิดชอบ  เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 (๒)  มอบหมายงาน  กํากับดูแล  และตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพื่อใหการทํางาน                 
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 (๓)  จัดทําและเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคนหา และนําไปใช
ประโยชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (๔)  ควบคุมการจัดซ้ือจัดหา การเบิกจาย  เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงานและสนับสนุน   
การปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี 

 (๕)  อํานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทํารายงาน   
การประชุม เพือ่ใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 
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 (๖)  พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ เพื่อใหระบบงานมีความสะดวก         
และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 (๗) ประสานงานกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพื่อขอความชวยเหลือ           
หรือความรวมมือในงานอันเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
๒. ดานการกํากับดูแล  

 (๑)  สงเสริม  กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานบริหารงานท่ัวไป            
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
๓.  ดานการบริการ 

 (๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานบริหารงานท่ัวไป ตอบปญหา
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานบริหารงานท่ัวไปท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานบริหารงานท่ัวไป 
                      (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ                 
กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา วเิคราะห   
หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  หรือแกไขปญหาในงานหลัก        
ท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวธีิการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑)  ปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกีย่วกับงานชวยและสนับสนุนงาน
บริหารตางๆ เชน งานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร งานธุรการ  งานสารบรรณ                          
งานประชาสัมพันธ  งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ  งานเวชสถิติ                  
งานบริการท่ัวไป  เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนินไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
                   (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ          
มากยิ่งข้ึน จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
                       (๓)  ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงาน
โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ   
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน      
ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับการปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไปใน               
ความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
    ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
บริหาร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
บริหาร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓    
 และ 
  ๓.   ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ                  
กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรู ความสามารถปฏิบัติงานเกีย่วกับงานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร งานธุรการ        
งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ               
งานเวชสถิติ หรืองานบริการท่ัวไป ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ 
ภายใตการกํากับ  ตรวจสอบ  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุง                  
การปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้  

๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑) ปฏิบัติงานชวยและสนับสนนุงานบริหารตางๆ  เชน งานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับ              
เคร่ืองคอมพิวเตอร งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี             
งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการท่ัวไปธุรการ เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ  ดําเนินไปได
โดยสะดวก 

 (๒)  ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกนัหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบร่ืน 

 (๓) ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานบริหารงานท่ัวไป 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                 
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

               สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงาน         
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการใชโสตทัศนูปกรณตางๆ ในการสอน ประชุม ฝกอบรม และจัดนิทรรศการผลการ
ปฏิบัติงาน โครงการและแผนงานของหนวยงานตางๆ  ตลอดจนการจดัหา จดัทํา เกบ็รักษา และซอมแซม
โสตทัศนูปกรณ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

  ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน                       ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ         
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑.   ดานการปฏิบัติการ 

                         (๑)  ชวยนักวชิาการโสตทัศนศึกษาหรือนกัวิจยัในการวจิัยเพื่อสรางความรูใหมหรือ
แนวทางวิธีการใหมในงานดานโสตทัศนศึกษา ใหบริการวิชาการทางดานโสตทัศนศึกษา 
                        (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ                 
มากย่ิงข้ึน ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห                      
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม 
 (๓)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                 
ในงานโสตทัศนศึกษา 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

   (๑)  สงเสริม  กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
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  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา                 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)  ใหคําแนะนํา สนบัสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานโสตทัศนศึกษา ตอบปญหา          
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานโสตทัศนศึกษา 

(๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป   และ          
 ๓.    ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ                  
กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยัโดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพือ่การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑)  ชวยนกัวิชาการโสตทัศนศึกษาดําเนนิการงานทางดานโสตทัศนศึกษา จดัทําแผนภาพ 
แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร แผนท่ี และตารางแสดงสถิติขอมูลตางๆ เพื่อใชในการสอน ประชุม ฝกอบรม 
สัมมนา  และการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการตางๆ    

(๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน  แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกบัสถานการณ  

(๓)  ใชและควบคุมการใชเคร่ืองโสตทัศนูปกรณประเภทตางๆ  เชน เคร่ืองฉายภาพยนตร 
เคร่ืองฉายภาพนิ่ง เคร่ืองเสียงตางๆ  เพื่อประกอบการประชุม ฝกอบรม สัมมนา  

(๔)  ควบคุมดูแลการจัดเก็บ ซอมแซม บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ  เพื่อใหพรอมใชงาน 
(๕)  ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน นําเสนอตอผูบังคับบัญชา  

เพื่อนําไปใชเสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป 
(๖)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                   

ในงานโสตทัศนศึกษา 
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 ๒.  ดานการกํากับดูแล 

         (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
           (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน            
โสตทัศนศึกษาในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓.  ดานการบริการ 

                      (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานโสตทัศนศึกษาในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานโสตทัศนศึกษา 
                      (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน  และ 
  ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
โสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัตงิาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
โสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัตงิาน ขอ ๓   
 และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ                  
กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                     
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานโสตทัศนศึกษา ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ        
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
  

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑)  ชวยนกัวิชาการโสตทัศนศึกษาดําเนนิการงานทางดานโสตทัศนศึกษา โดยออกแบบ
และคํานวณตวัเลข  ควบคุมการจัดหา จัดทําภาพประกอบ ทําแผนภูมิ โปสเตอร แผนท่ี กราฟตาง ๆ  
ควบคุม การบันทึกเสียง บันทึกภาพยนตรและภาพนิ่ง ควบคุมการอัด ลาง ขยายภาพยนตรและภาพนิ่ง 
รวมท้ังการจัดทําแผนภาพน่ิง แปล และจัดทําบทบรรยายประกอบภาพยนตร ควบคุมการแปลความหมาย
สถิติขอมูลตางๆ  และการเสนอสถิติขอมูลเหลานั้นตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา  เพื่อใชในการสอน 
ประชุม ฝกอบรม สัมมนา   

(๒)  ใชและควบคุมการใชโสตทัศนูปกรณประเภทตางๆ  เชน เคร่ืองฉายภาพยนตร   
เคร่ืองฉายภาพนิ่ง   เคร่ืองบันทึกเสียง  เคร่ืองเลนแผนเสียง  เพื่อประกอบการสอน การบรรยาย            
การประชุม ฝกอบรม  สัมมนา  การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน โครงการและแผนงานของหนวยงาน
ตาง ๆ        

(๓)   จัดเก็บ ซอมแซม บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ  เพื่อใหพรอมใชงาน 
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 ๒.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดาน                     
โสตทัศนศึกษา 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ                  
กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

             สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตร ซ่ึงมีลักษณะงาน          
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกบัการชวยปฏิบัติงานดานตางๆ เกี่ยวกับการเกษตร เชน การเพาะปลูก การใชปุย             
การปรับปรุงดิน การปองกันและกําจดัศัตรูพืช การสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตร ตลอดจนชวย
นักวิชาการเกษตร ในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะหและวิจยัเกีย่วกบัวิชาการเกษตร    
เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานการเกษตร ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานการเกษตร   ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานการเกษตร   ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท      ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน     ผูปฏิบัติงานการเกษตร  
 
ระดับ         ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัตงิานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

 ๑.  ดานการปฏิบตัิการ  

                        (๑)  ชวยนกัวิชาการเกษตรหรือนกัวิจยัในการปฏิบัติงานวิจยัเพื่อสรางความรูใหม                
หรือแนวทางวธีิการใหมในงานทางดานการเกษตรเกีย่วกบัการปรับปรุงบํารุงพันธุเพื่อเพิ่มคุณภาพ              
การขยายพันธุเพื่อเพ่ิมผลผลิต การดูแลแปลงวิจัยตางๆ  การคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ ในกระบวนการ           
การผลิต การเก็บเกีย่ว การเก็บรักษา การพัฒนาหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาพันธุพืช  

          (๒)  ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แกไขปญหาในงาน โดยการใชเทคโนโลยี 
ใหเหมาะสมกบัสถานการณ   

          (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
   (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน   
งานการเกษตร 
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๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)   สงเสริม  กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดบัรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานการเกษตรในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร ตอบปญหาและ
ฝกอบรมเกี่ยวกับงานการเกษตรท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการเพื่อถายทอด
ความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานการเกษตร 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานการเกษตร หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

 กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 

 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง             
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบตัิการ 

                         (๑)  สงเสริมการเกษตร ปองกันและกําจดัศัตรูพืช กักพันธุพืช ใชวัตถุมีพิษและปุยเคมี              
ใหเปนไปตามกฎหมาย และระบบนิเวศวิทยา พัฒนาสังคมการเกษตร เพื่อใหการปฏิบัติงานการเกษตร         
มีประสิทธิภาพ 
                         (๒)  ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วเิคราะห คนควา ทดลองปฏิบัติงานทางดาน
การเกษตร เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การเก็บรักษาพชืพันธุและผลผลิต
ทางการเกษตร การปรับปรุงวิธีการผลิตและการใชปุย การเก็บรักษา ชวยศึกษาทดลองหาวิธีปองกนั      
กําจัดโรค แมลง และศัตรูพชื  เพื่อพัฒนางานวิชาการเกษตร 
                         (๓)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏบัิติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  
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                         (๔)  ดูแลบํารุงรักษาใชเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือและอุปกรณทางการเกษตร เพื่อใหพรอม
ใชงานอยูเสมอ 
            (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                
ในงานการเกษตร 
 
  

 ๒. ดานการกํากับดูแล 

           (๑)   สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
             (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
การเกษตรในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานการเกษตรในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานการเกษตร 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
   ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
การเกษตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
การเกษตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓   
 และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานการเกษตร หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ         
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานดานการเกษตร ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือท่ีมีอยู
อยางกวางๆ ภายใตการกํากบั ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 
๑.   ดานการปฏิบตัิการ 

                         (๑)  สงเสริมการเกษตร ปองกัน และกําจดัศัตรูพืช เพื่อสงเสริม สนับสนุน การเกษตรให
มีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักวิชาการเกษตร 
                         (๒)  ชวยนกัวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห คนควา ทดลอง ปฏิบัติงานทางดาน
การเกษตร เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย 
การเก็บรักษา ชวยศึกษาทดลอง หาวิธีปองกันกําจัดโรค แมลง และศัตรูพืช  เพื่อพัฒนางานวิชาการเกษตร 
                         (๓)  รวบรวมรายละเอียดสถิติขอมูลและดําเนนิการตางๆ เพื่อการวิเคราะหวจิัยทาง
การเกษตรในแปลงทดลองและหองปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมและจัดทําแปลง
ทดลอง ติดตามผลการเปล่ียนแปลงและความเจริญเติบโตของพืช   

 
๒.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานการเกษตร 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  การคัดเลือกสัตว  การตอนสัตว  การผสมพันธุสัตว  การฝกหดัสัตวเพื่อรีดทําเช้ือ 
การผสมอาหารสัตว  การปลูกพืชอาหารสัตว  การถนอมอาหารสัตว  ชวยปฏิบัติงานดานการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตวและวตัถุดิบ ตลอดจนชวยนกัวิชาการสัตวบาลในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
และวจิัยเกี่ยวกับงานสัตวบาล เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
  
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล   ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล   ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานสัตวบาล   ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานสัตวบาล  
 
ระดับ      ชํานาญงานพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัตงิานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ  

                        (๑)  ชวยนกัวิชาการสัตวบาลหรือนักวิจยัในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือ
แนวทางวิธีการใหมในงานทางดานสัตวบาล  
                        (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ                 
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะหเพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการ          
ใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกบัสถานการณ 
                        (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
   (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานสัตวบาล 

 

 

 
 

SPEED
Typewritten Text
๔๖

SPEED
Typewritten Text



 
 

๒. ดานการกํากับดูแล  

    (๑)  สงเสริม  กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานสัตวบาลในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนบัสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานสัตวบาล ตอบปญหาและ
ฝกอบรม เกี่ยวกับงานสัตวบาลที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอด
ความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานสัตวบาล 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานสัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 

ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบตัิการ 
 (๑)  ชวยนักวชิาการสัตวบาลรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆ 
ทางดานสัตวบาล ปฏิบัติงานควบคุมการเล้ียงสัตว การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืช
อาหารสัตวและการถนอมอาหารสัตว  เพื่อใหการปฏิบัติงานสัตวบาลมปีระสิทธิภาพ 
                        (๒)  ศึกษาประวัตพิันธุสัตวเพื่อประโยชนในการคัดเลือกพันธุ ผสมพันธุและตอนสัตว           
เก็บตัวอยางอาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตวเพื่อวเิคราะหตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 
                        (๓)  ชวยนกัวชิาการสัตวบาลในการศึกษา วิเคราะห คนควา ทดลองปฏิบัติงานทาง        
ดานสัตวบาล เพื่อพัฒนางานวิชาการสัตวบาล หรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานสัตวบาลใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
                        (๔)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ                
มากยิ่งข้ึน จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อกําหนดมาตรฐาน               
ในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  
           (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                
ในงานสัตวบาล 
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

                        (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการงานสัตวบาล 
ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

                   (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานสัตวบาลในความรับผิดชอบ  
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานสัตวบาล 
            (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
สัตวบาล ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
สัตวบาล ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๓   
 และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรู  ความสามารถปฏิบัติงานดานสัตวบาล  ตามคําส่ัง  หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ                       
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบตัิการ 

                        (๑)  ชวยนกัวิชาการสัตวบาลรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆ 
ทางดานสัตวบาล เพื่อนํามาใชในการศึกษา วิเคราะห วิจยั 
                        (๒)  ชวยปฏิบัติงานควบคุมการเล้ียงสัตว การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลโรงเรือน
สําหรับสัตว การปลูกพืชอาหารสัตว จัดทําและการบํารุงรักษาทุงหญาอาหารสัตว การถนอมอาหารสัตว 
จัดฝูงสัตวเขาใชทุงหญาอาหารสัตว ถนอมอาหารสัตวดวยการทําหญาหมักและหญาแหง  เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสัตวบาลเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
                        (๓)  ศึกษาประวัตพิันธุสัตวเพื่อประโยชนในการคัดเลือกพนัธุ ผสมพันธุและตอนสัตว 
สงวนพันธุสัตว ทําทะเบียนสัตว การฝกหดัสัตวเพื่อรีดเก็บน้ําเช้ือ เก็บตัวอยางอาหารสัตว และวตัถุดิบ
อาหารสัตวเพือ่วเิคราะห 
                        (๔)  การสงเสริมและใหคําแนะนําเกีย่วกับการเล้ียงสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว การเก็บ
ตัวอยางอาหารสัตวและวตัถุดิบอาหารสัตว เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงานสัตวบาล  
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 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานการสัตวบาล 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
 
 
     
 

SPEED
Typewritten Text
๕๑

SPEED
Typewritten Text



 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานประมง 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

                สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานประมง  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประมงดานตางๆ เชน การจัดเก็บตัวอยางเพือ่นํามาใชในการศึกษาวเิคราะห  ชวยงาน
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา เตรียม จดัหาและเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และอุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหวิจยั
ทางการประมง ชวยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัการประมง  ชวยนกัวิชาการประมงในการศึกษา  คนควา 
ทดลอง วิเคราะหและวจิัยเกีย่วกับการประมง เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานประมง   ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานประมง   ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานประมง   ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท    ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานประมง 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   ผูปฏิบัติงานประมง  
 
ระดับ       ชํานาญงานพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ              
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ  

                        (๑)  ชวยนกัวิชาการประมงหรือนักวจิัยในการวิจัยเพื่อสรางความรูใหมหรือแนวทาง
วิธีการใหมในงานดานการประมง   
                        (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆในการเพ่ือปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ              
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะหเพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงาน            
โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
                        (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
    (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานประมง 
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๒. ดานการกํากับดูแล 

 (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        

  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานประมงในหนวยงาน          
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
๓. ดานการบริการ 

       (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนนุ และถายทอดเทคโนโลยดีานประมง ตอบปญหาและฝกอบรม 
เกี่ยวกับงานประมงท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ  ใหแกหนวยงาน  หรือผูรับบริการ  เพื่อถายทอดความรู  
ความเขาใจและความชํานาญงานดานประมง 

     (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

  
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานประมง ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานประมง หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานประมง 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานประมง 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
  
 ๑.   ดานการปฏิบตัิการ 

                        (๑)   ศึกษา วิเคราะห คนควา ทดลองทางการประมง  รวบรวมขอมูล บันทึก สรุปผล          
และจัดทํารายงานผลการวิเคราะห การทดลอง  เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
                        (๒)  ควบคุมการปฏิบัติงานการประมงในการเตรียม จดัหา เก็บรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช
และอุปกรณในการวิเคราะห วิจยัทางการประมง  เพ่ือใหมีการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
           (๓)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                
ในงานประมง 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

           (๑)   สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
             (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานประมง
ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานประมงในความรับผิดชอบ     
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานประมง 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
ประมง ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
ประมง ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานประมง หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานประมง 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานประมง 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                     
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานงานประมงตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ          
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ    
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
  
 ๑.   ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑)  ชวยนกัวิชาการประมงรวบรวมรายละเอียด สถิติ ขอมูล และดําเนนิงานตางๆ 
ทางดานประมงในสถานท่ีทดลองและในหองปฏิบัติการ  ติดตามผลและจดบันทึกเกีย่วกับการ
เปล่ียนแปลงและความเจริญเติบโตของสัตวน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมง จัดทํารายงานผลการ
วิเคราะหการทดลอง จัดเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหวิจยัทางการประมง 
รวมท้ังจัดเก็บตัวอยางเพ่ือนาํมาใชในการศึกษา วเิคราะห วิจยั 
  (๒)  ชวยจดัเตรียมและดําเนินงานสงเสริมเผยแพรความรูเกีย่วกับการประมง และควบคุม
การปฏิบัติงานศึกษาคนควาทดลองทางการประมง  เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ประมง 
  
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดานการประมง 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

          สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ  ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตรตางๆ  ซ่ึงมีลักษณะงาน        
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการชวยนักวทิยาศาสตร ปฏิบัติงานดานตางๆ เชน ชวยวิเคราะห ทดสอบ รวบรวมขอมูล 
และจัดทํารายงานผลการวิเคราะห เตรียม จดัหา และเก็บรักษาวตัถุตัวอยาง เคมีภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใช           
และอุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหวิจยัทางวทิยาศาสตรเปนตน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร  
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ          
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ       
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบตัิการ  

(๑) ทําการวิเคราะห ทดสอบ  สอบเทียบ  วิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีตองอาศัยประสบการณ 
ความรูเฉพาะทาง  เพื่อนําผลการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยไปใชประโยชน 

(๒) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อใหไดขอมูล วิธีดําเนินการ และเทคโนโลยี 

(๓) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อชวยให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ          
ในงานดานวิทยาศาสตร 
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๒. ดานการกํากับดูแล  

           (๑)  สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

           (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร            
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
๓. ดานการบริการ 

       (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตร ตอบปญหา               
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานวทิยาศาสตรท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ      
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานวิทยาศาสตร 
           (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูใน                         
ความรับผิดชอบ เพือ่ความรวมมือและแลกเปล่ียนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร  
  
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                 
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบตัิการ  

(๑) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือชวยนักวิทยาศาสตรหรือตําแหนงอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีตองใชความรูและประสบการณ 
เพื่อใหนักวิทยาศาสตรหรือตําแหนงอ่ืนท่ีเกีย่วของสามารถทํางานไดสะดวกและรวดเร็ว 

(๒) รวบรวมขอมูล ประมวลผลและจัดทํารายงานผล เพื่อใหสามารถนําเสนอไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว  

(๓) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ การดําเนินงานทางวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลย ีเพื่อใหไดขอมูล วิธีดําเนนิการ และเทคโนโลยี 

(๔) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อชวยให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
           (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ             
ในงานวิทยาศาสตร 
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน         
ดานวิทยาศาสตรในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี               
ในความรับผิดชอบ ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัตงิาน  และ 
   ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  

 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน
วิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน 
วิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
                และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน     ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร   
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร   
 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรู ความสามารถปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ       
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ 
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบตัิการ  

(๑)  จัดเตรียม ดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ เคมีภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี รวมทั้งจดัทําทะเบียน การเบิกจายวัสด ุและเคมีภณัฑ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

(๒)  ชวยปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วจิัยเบ้ืองตน และชวยรวบรวมขอมูล 
เพื่อใหนักวิทยาศาสตรหรือตําแหนงอ่ืนท่ีเกีย่วของสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว 

 

 ๒. ดานการบริการ    

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการ                 
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงาน            
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

          สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัด ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสอน ฝกหัด และฟนฟูอาชีพใหแกผูปวยโรคจิต โรคประสาท ยาเสพติด บุคคลปญญาออน          
และผูปวยท่ีมีบุคลิกภาพแปรปรวนหรือพกิาร ตามท่ีผูปวยแตละคนถนัด เพื่อใหผูปวยสามารถปรับตัวเอง 
ใหเขากับสังคมและอยูในสังคมได และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด ระดับปฏิบัติงาน 
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ประเภทตําแหนง  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ              
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                     
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

                       (๑)  ชวยนกัวชิาการอาชีวบําบัดในการปฏิบัติงานวิจยัเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทาง
วิธีการใหมในงานดานอาชีวบําบัด  

         (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกบัสถานการณ 

         (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
  (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน
อาชีวบําบัด 
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 ๒.  ดานการกํากับดูแล 

  (๑)  สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานอาชีวบําบัด                     
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนบัสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานอาชีวบําบัด ตอบปญหา               
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานอาชีวบําบัดท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ      
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานอาชีวบําบัด 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานอาชีวบําบัด ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
 
 

                                                                                                        
.                                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑)  ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด งานฝกอาชีพที่ไมยุงยากซับซอน ใชการตัดสินใจในการดแูล 
ผูปวยเปนคร้ังคราว เพื่อใหผูปวยไดรับการบริการท่ีถูกตองเหมาะสม  

(๒)  ประยุกตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน เพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  
(๓)  ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน เพื่ออํานวย 

ความสะดวกและพรอมใหบริการผูปวยได  
(๔)  จัดส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสภาพจิตใจและ 

ความสะดวก ปลอดภัยของผูปวย 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

           (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
             (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน             
อาชีวบําบัดในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 ๓. ดานการบริการ 

         (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัดในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานอาชีวบําบัด 
         (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานอาชีวบําบัด ระดับปฏิบตังิาน และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  

 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน
อาชีวบําบัด ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน
อาชีวบําบัด ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
                 และ 
    ๓.   ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา               
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานอาชีวบําบัด ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ              
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ           
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

(๑)  ปฏิบัติงานอาชีวบําบัดเบ้ืองตน เพื่อใหผูปวยไดรับการบริการท่ีถูกตองเหมาะสม  
(๒)  ควบคุม เฝาระวัง รายงานผลการใหบริการงานอาชีวบําบัดของผูปวยท่ีไมยุงยาก 

ซับซอน เพื่อดําเนินการบําบัด ฟนฟูผูปวย   
(๓)  จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน เพื่ออํานวย 

ความสะดวกและพรอมใหบริการผูปวยได  
(๔)  จัดส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสภาพจิตใจและ 

ความสะดวก ปลอดภัยของผูปวย 
 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)   ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดานอาชีวบําบัด 
  (๒)   ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานทันตกรรม ซ่ึงมีลักษณะงาน         
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการใหบริการทางทันตกรรมข้ันมูลฐานแกผูปวยทางโรคฟน ปฏิบัติการทางเทคนิค                 
ทันตกรรมอยางงาย  แนะนําการบํารุงรักษาสุขภาพของปาก และฟนตามท่ีทันตแพทยมอบหมาย                
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานทันตกรรม  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานทันตกรรม  ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานทันตกรรม  ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

           (๑)  ชวยทันตแพทย หรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจยัเพ่ือสรางความรูใหม หรือแนวทาง
วิธีการใหมในงานทางดานทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข 
    (๒)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา และผูรับการอบรมในโครงการ
ฝกอบรมทางดานทันตกรรม เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)  สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
   (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานทันตกรรม                  
ทันตสาธารณสุข ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)  ใหคําแนะนํา สนบัสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
ตอบปญหา และฝกอบรม เกี่ยวกับงานทันตกรรมท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือ
ผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
           (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพ่ือความรวมมือและแลกเปล่ียนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานทันตกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัตงิานเฉพาะดานหรือเฉพาทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วเิคราะห 
สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

        (๑)  ใหบริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ประยุกตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน ตัดสินใจ
แกไขปญหา เพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

        (๒)  ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดแูล บํารุงรักษา เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ เพือ่ใหอยู        
ในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐาน 

        (๓)  ศึกษา คนควา วเิคราะห วิจยั จัดทํารายงานขอมูลทางดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
เพื่อใหเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป นําไปใชประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานไดอยาง
เหมาะสม 
                  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                
ในงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
 
 ๓. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข             
ในความรับผิดชอบ ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญทางทันตกรรม             
ทันตสาธารณสุข    
  (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัตงิาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
ทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
ทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓   
 และ 
    ๓.  ปฏิบัติงานทันตกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                    
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานทันตกรรม ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑)  ใหบริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อใหผูรับบริการ และประชาชนมีสุขภาพ
ชองปากท่ีด ี 

(๒)  จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมือ วัสด ุอุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
และเปนไปตามมาตรฐาน  

(๓)  เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ีระดบัสูงข้ึนไป 
 
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดานทนัตกรรม 
ทันตสาธารณสุข 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานเภสัชกรรม  ซ่ึงมีลักษณะงาน                
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการชวยผสมและปรุงยาและเวชภณัฑท่ัวไปท่ีไมมีปญหาและอันตราย  ชวยจัดหา จดัซ้ือ 
บรรจุใสภาชนะ เก็บรักษา เบิกจาย และจําหนายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทย ภายใตการควบคุมของ           
เภสัชกร  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม  ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม  ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ           
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑) ชวยเภสัชกร หรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจยัเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทาง
วิธีการใหมในงานดานเภสัชกรรม 
 (๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะหเพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
 (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
 (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานเภสัชกรรม 
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๒. ดานการกํากับดูแล 

   (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานเภสัชกรรม                      
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนบัสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานเภสัชกรรม ตอบปญหาและ
ฝกอบรม เกี่ยวกับงานเภสัชกรรมท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ                        
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานเภสัชกรรม 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                 
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑.   ดานการปฏิบัติการ 

  (๑)  ใหบริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค แกผูรับบริการ 
ภายใตการควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน  
 (๒)  ประยกุตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน เพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  
 (๓)   ควบคุม ดแูล บํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและ 
เปนไปตามมาตรฐาน  
 (๔)  ตรวจสอบ ควบคุมการบันทึก จัดเก็บขอมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข      
การคุมครองผูบริโภค เพื่อนาํมาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน 
  (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน
เภสัชกรรม 
 
 ๒.   ดานการกํากับดูแล 

  (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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 (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน                 
เภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล       

  
 ๓.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข          
ในความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานเภสัชกรรม 
เภสัชสาธารณสุข           
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน และ 
๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖  ป  

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน 
เภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน
เภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
  และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือท่ีมี  
อยูอยางกวางๆ ภายใตการกาํกับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑)  ใหบริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภคข้ันพื้นฐาน       
แกผูรับบริการภายใตการควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน  
 (๒)  ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไป        
ตามมาตรฐาน  
 (๓)  บันทึก จัดเก็บ รวบรวมขอมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครอง 
ผูบริโภค เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน 

 
 ๒.   ดานการบริการ 

(๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดานเภสัชกรรม 

(๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ภาระงานของต าแหน่งผู้ช่วยการพยาบาล 

 
ต าแหน่งประเภท   ทัว่ไป 
 
สายงาน     ผูช่้วยการพยาบาล 
 
ลกัษณะงานโดยทัว่ไป  
 สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปกติงานสนบัสนุนงานพยาบาลซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั
เก่ียวกบัการปฏิบติัการหรือใหบ้ริการการพยาบาลขั้นมูลฐาน  หรือการพยาบาลเทคนิคอยา่งง่ายแก่ผูป่้วยทาง
ร่างกายหรือจิตใจผูไ้ดรั้บบาลเจบ็หรือทุพพลภาพ  ผูมี้ครรภ ์ ทารก  คนปัญญาอ่อน  คนชราในโรงพยาบาล
หรือสถาบนั  การรักษาและบ าบดั  หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพและอนามยัและการป้องกนัโรคแก่ผูป่้วย
และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ช่ือต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
 ต าแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดบัของต าแหน่งดงัน้ี 
  ผูช่้วยพยาบาล   ระดบัช านาญงาน 
  ผูช่้วยพยาบาล   ระดบัปฏิบติังาน 
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ต าแหน่งประเภท   ทัว่ไป 
 
ช่ือสายงาน    ผูช่้วยพยาบาล 
 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน   ผูช่้วยพยาบาล 
 
ระดับต าแหน่ง    ช านาญงาน 
 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 
 ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานท่ีตอ้งใชค้วามรู้  ความสามารถ  ความช านาญงาน  ทกัษะ  หรือ
ประสบการณ์สูงในการปฏิบติังานเฉพาะดา้นหรือเฉพาะทาง  และตอ้งท าการศึกษา  คน้ควา้  ทดลอง
วเิคราะห์  สังเคราะห์  หรือช่วยวจิยั  โดยใชห้รือประยกุตห์ลกัการ  เหตุผล  แนวความคิด  วธีิการ  เพื่อการ
ปฏิบติังานมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ หรือพฒันางานในหนา้ท่ีและงานเฉพาะดา้นหรือเฉพาะทางหรือแกไ้ข
ปัญหาในวานหลกัท่ีปฏิบติัซ่ึงมีความยุง่ยากและมีขอบเขตกวา้งขวาง  ตลอดจนใหค้  าปรึกษาแนะน า  และ
เสนอแนะวธีิการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังาน  และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 
  
๑.   ด้านการปฏิบัติการ 
      (๑)   ปฏิบติัการพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  ท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจในการดูแลผูป่้วย
เป็นคร้ังคราว  เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลท่ีถูกตอ้ง 
      (๒)   เฝ้าระวงัอาการเปล่ียนแปลง  และช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูป่้วย  เพื่อบรรเทาอาการและ
รายงานใหพ้ยาบาลวชิาชีพทราบ 
       (๓)   ก าหนดแผนปฏิบติังานของกลุ่มท่ีรับผดิชอบ  เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
       (๔)  จดัเตรียม  ดูแล บ ารุงรักษาเคร่ืองมือเฉพาะ  ในการตรวจรักษาพยาบาลเพื่อให้เคร่ืองมือ
พร้อมใชใ้หบ้ริการผูป่้วยไดต้ลอดเวลา 
       (๕)   จดัส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกบังานบริการ  เพื่อความปลอดภยัและความสุขสบายของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวฒิุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  ไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 
 ๒. ไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค  หรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 
 ๓.   ไดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพสูง  หรือคุณวุฒอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 
 
ความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
     ความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ีคณะ 
กรรมการบริหารพนกังานมหาวทิยาลยัก าหนด 
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ต าแหน่งประเภท   ทัว่ไป 
 
ช่ือสายงาน    ผูช่้วยการพยาบาล 
 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน   ผูช่้วยพยาบาล 
 
ระดับต าแหน่ง    ปฏิบติังาน 
 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งใชผู้ส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโดยใชค้วามรู้
ความสามารถปฏิบติังานดา้นพยาบาล ตามค าสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบติั  หรือคู่มือท่ีมีอยูอ่ยา่ง    
กวา้ง ๆ  ภายใตก้ารก ากบั  ตรวจสอบ  ตลอดจนใหค้  าปรึกษา  แนะน า  และเสนอแนะวธีิแกไ้ขปรับปรุงการ
ปฏิบติังาน  และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 

๑  ด้านการปฏิบัติการ 
                   (๑)   ปฏิบติัการพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลท่ีถูกตอ้ง 
                   (๒)   เฝ้าระวงั  รายงานอาการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น เพื่อด าเนินการ 
พยาบาลเบ้ืองตน้และแจง้ให้พยาบาลวชิาชีพทราบ 
       (๓)   จดัเตรียม  ดูแล  บ ารุงรักษาเคร่ืองมือในการตรวจรักษาพยาบาล  เพื่อใหเ้คร่ืองมือพร้อมใช้
ใหบ้ริการผูป่้วยไดต้ลอดเวลา 
       (๔)  จดัส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกบังานบริการ  เพื่อความปลอดภยัและความสุขสบายของ
ผูรั้บบริการ 
             

 ๒.  ด้านการบริการ 
                  (๑)   ใหค้  าแนะน า  ตอบปัญหา  แกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน  ให้แก่ผูรั้บบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  เพื่ออ านวยความสะดวก  และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในงานพยาบาล 
                  (๒)   ประสาน  แลกเปล่ียนความรู้และขอ้มูลต่าง ๆ  เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี  ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  เพื่อการปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความสะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
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๓.   ด้านการก ากบัดูแล 

                      (๑)   ส่งเสริม  ก ากบั  ดูแล  ควบคุม  และตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีระดบั
รองลงมาเพื่อใหก้ารด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเป็นไปตามหมายท่ีก าหนด 
                      (๒)  วางแผน  ประเมินผล  ใหค้  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาขอ้ขอ้งในการปฏิบติังานพยาบาลใน
หน่วยงาน  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                 

๔.  ด้านการบริการ 
                      (๑)  ใหค้  าแนะน า  ตอบปัญหา  และฝึกอบรมเก่ียวกบังานพยาบาลในความรับผดิชอบใหแ้ก่
ผูรั้บบริการ  หน่วยงาน  เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญทางดา้นงานพยาบาล 
                      (๒)  ประสานงานกบัหน่วยงาน  หรือผูรั้บบริการ  เพื่ออ านวยความสะดวกและปฏิบติังานได้
ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                 ๑.   มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งผูช่้วยพยาบาล  ระดบัปฏิบติังาน  และ  
                 ๒.  เคยด ารงต าแหน่งประเภททัว่ไป  ระดบัปฏิบติังาน  มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๖  ปี 
                        ก าหนดเวลา  ๖  ปี  ใหล้ดเป็น  ๕  ปี  ส าหรับผูมี้คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งผูช่้วย
พยาบาลระดบัปฏิบติังาน  ขอ้  ๒ 
                        ก าหนดเวลา  ๖  ปี  ใหล้ดเป็น  ๕  ปี  ส าหรับผูมี้คุณสมบติัเฉพาะห าหรับต าแหน่งผูช่้วย
พยาบาลระดบัปฏิบติังาน  ขอ้  ๓ 
                  และ 
                  ๓.   ปฏิบติังานพยาบาล  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิและลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๓  ปี 
 
ความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
     ความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ีคณะ 
กรรมการบริหารพนกังานมหาวทิยาลยัก าหนด 
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย                        
ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ น้ํายา อาหารเล้ียงเช้ือเล้ียงเซลล                   
การเพาะเล้ียงเชื้อ การเก็บวัตถุตัวอยาง การชันสูตรหาจุลินทรีย หาชนิดและความไวของเช้ือโรค            
หาสารตางๆ  ดูแลความสะอาดเรียบรอยของหองปฏิบัติการ ตลอดจนจัดหา ซอมแซม บํารุงรักษา
เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 

ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ         
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบตัิการ  
           (๑)  ชวยนกัวิทยาศาสตรการแพทยหรือนกัวิจยัในการวจิัยเพื่อสรางความรูใหมหรือ

แนวทางวิธีการใหมในงานดานวิทยาศาสตรการแพทย 
(๒) ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร

การแพทย เพ่ือใหไดขอมูล วิธีดําเนนิการ และเทคโนโลย ี
(๓) ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาในการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อชวยให

การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
    (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ           
ในงานดานวิทยาศาสตรการแพทย 
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๒. ดานการกํากับดูแล  

  (๑)  สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนบัสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทย           
ตอบปญหา และฝกอบรม เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทยท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน 
หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานวิทยาศาสตรการแพทย 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานวิทยาศาสตรการแพทย ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัตมิาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง             
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 
   (๑)  ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห วนิิจฉัยทางหองปฏิบัติการท่ีตองใชเทคนิคพิเศษ 
เคร่ืองมือพิเศษ ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหท่ีอยูในความรับผิดชอบ และแกไขปญหาอุปสรรค
เบ้ืองตนในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปประกอบการวนิิจฉัยและรักษา การแกปญหาสาธารณสุขและ              
ภัยสุขภาพ การคุมครองผูบริโภค ส่ิงแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพ  

         (๒)  ประยุกตการปฏิบัติงาน วธีิการทํางาน การประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาการทํางานให 
มีประสิทธิภาพ  

         (๓)  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย ตรวจสอบ รายงานผล หรือปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรอ่ืน 
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณปจจุบัน  

         (๔)  กําหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ วัสด ุอุปกรณทางวทิยาศาสตรการแพทย เพื่อใหมี 
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

         (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ               
ในงานวิทยาศาสตรการแพทย 
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

           (๑)   สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
             (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน           
ดานวิทยาศาสตรการแพทยในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ           
และประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานวิทยาศาสตรการแพทยใน              
ความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญทางวทิยาศาสตรการแพทย 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานวิทยาศาสตรการแพทย ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน 
วิทยาศาสตรการแพทย ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
วิทยาศาสตรการแพทย ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๓   
 และ 

  ๓.  ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ี                  
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                  
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ  
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

            (๑)  ปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตรการแพทย                       
เพื่อนําไปประกอบการวนิิจฉัยและรักษา การแกปญหาสาธารณสุขและภัยสุขภาพ การคุมครองผูบริโภค 
และส่ิงแวดลอม  

         (๒)  สนับสนุนงานตรวจวเิคราะห วิจัยทางหองปฏิบัติการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงาน และใชประโยชนทางวิทยาศาสตรการแพทย 

         (๓) ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม
มาตรฐาน  

       (๔) รวมรวมขอมูล จัดทํารายงาน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาใน
หนวยงาน   
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๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดาน
วิทยาศาสตรการแพทย 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

                สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสงเสริมและปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน สงเสริมประชาชนใหรูจักบริโภคอาหาร         
ท่ีมีประโยชนตอรางกาย ดูแลการประกอบอาหารภายในโรงอาหาร ใหความรูดานโภชนาการแกประชาชน 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีประกอบดวย 
  ผูปฏิบัติงานโภชนาการ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ผูปฏิบัติงานโภชนาการ ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน  
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ          
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ         
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑)  ใหบริการอาหารตามหลักโภชนาการ  โภชนาบําบัดท่ีซับซอน ตัดสินใจแกไขปญหา
แกผูรับบริการท่ีตองดูแลเปนพิเศษ  เพื่อใหผูรับบริการมีสุขภาพดี และไดรับการดูแลอยางถูกตอง
เหมาะสม  ประยุกตการปฏิบัติงาน  วิธีการทํางาน  จัดทําคูมือ  เพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  (๒)  ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจยั  จัดทํารายงานขอมูลทางดานโภชนาการ  โภชนาบําบัด  
เพื่อนําไปใชในการวางแผนปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพ 
  (๓)  ชวยนกัวิชาการโภชนาการหรือนักวิจยัในการปฏิบัติงานวจิัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือ
แนวทางวิธีการใหมในงานดานโภชนาการ 
  (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา และผูเขารับการอบรมดานโภชนาการ  
ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา หนวยงาน และผูรับบริการ  เพื่อถายทอดความรูความ
เขาใจในงานโภชนาการ 
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 ๒.  ดานการกํากับดูแล 

  (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานโภชนาการในหนวยงาน       
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา สนับสนนุ และถายทอดเทคโนโลยดีานโภชนาการ   ตอบปญหาและ
ฝกอบรม เกี่ยวกับงานโภชนาการท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ                   
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานโภชนาการ 
              (๒)   ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง            
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

                      (๑)  เผยแพรวิธีการถนอมอาหารและประกอบอาหาร วางแผนดานโภชนาการ เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุข  
                      (๒)  ชวยศกึษาวิเคราะหปญหาโภชนาการ คนควาทดลองตํารับอาหารใหมตามหลัก
โภชนาการ ศึกษา คนควา  และใหคําแนะนําเบ้ืองตนในการประกอบอาหารตํารับใหม เพื่อใหถูกตอง                    
ตามหลักวิชาการและสอดคลองกับภาวะการครองชีพของผูบริโภค  
  (๓)  ควบคุม  ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ  เพื่อใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐาน 
  (๔)  ศึกษา  คนควา  วิเคราะห   จดัทํารายงานขอมูลทางดานโภชนาการ  โภชนาบําบัด  
เพื่อใหเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไปนําไปใชประกอบการวางแผน  และการพัฒนาคุณภาพงานไดอยาง
เหมาะสม 
  (๕) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ            
ในงานโภชนาการ 
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
โภชนาการในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานโภชนาการในความรับผิดชอบ           
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานโภชนาการ 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
โภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
โภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
               และ 
  ๓.   ปฏิบัติงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน     ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานโภชนาการ  
 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานดานโภชนาการ ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ 
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑) ใหบริการอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบําบัด เพื่อใหผูรับบริการไดรับพลังงาน 
สารอาหารครบถวนและปลอดภัย 
  (๒)  จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
และเปนไปตามมาตรฐาน 
        (๓)  เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป 

 ๒. ดานการบริการ    

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานโภชนาการ 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

              สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิค ซ่ึงมีลักษณะงาน          
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอกซ ลางฟลม 
ตรวจสอบคุณภาพ ของภาพบันทึกทางรังสีเพื่อใหแพทยใชในการวินจิฉัยโรค จัดเตรียมและดูแลเก็บ
รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณในการถายภาพทางรังสี ฟลมรังสีเอกซ ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณอ่ืนๆ              
ท่ีใชในการปองกันอันตรายจากรังสี ทํารายงานการปฏิบัตงิาน สถิติผลงาน และปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  ระดับชํานาญงาน 
  ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท   ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 

ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 

ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ         
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบตัิการ  

 (๑) ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แกไขปญหาในการปฏิบัติงานรังสีเทคนิค เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 (๒) ชวยนกัรังสีการแพทยหรือนกัวิจยัในปฏิบัติงานวิจยั เก็บรวบรวมขอมูลสถิติ         
ศึกษา วเิคราะห เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานดานรังสีเทคนิค  

 (๓) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนํา แกเจาหนาท่ี
ระดับรองลงมา  และผูรับบริการ  เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงานดานรังสีเทคนิค 

 
๒. ดานการกํากับดูแล  

           (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานรังสีเทคนิคในหนวยงาน      
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

SPEED
Typewritten Text
๑๐๘



  
 

๓. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา สนับสนนุ และถายทอดเทคโนโลยดีานรังสีเทคนิค  ตอบปญหาและ
ฝกอบรมเกี่ยวกับงานรังสีเทคนิคท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ                 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานรังสีเทคนิค 
  (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานรังสีเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานดานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัตมิาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

                       (๑)  ควบคุมการปฏิบัติงาน จัดเตรียมเคร่ืองมือ เคร่ืองใช อุปกรณและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส
ทางดานรังสีวนิิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียร หรือรังสีฟสิกส  การจัดทาผูปวย การถายและ
บันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอ็กซท้ังในกรณปีกติธรรมดาและในกรณีท่ีตองใช
เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษท่ียุงยาก โดยการใหผูปวยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเขาไป                
ในรางกายกอนถายและบันทึกภาพ  ควบคุมการใหปริมาณรังสีแกผูปวยตามขนาดท่ีแพทยตองการดวย
วิธีการทางรังสีฟสิกส การใชสารกัมมันตภาพรังสีและเคร่ืองอิเล็กทรอนกิสทางเวชศาสตรนวิเคลียรกบัผูปวย  
ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสี  ฉายรังสีเพื่อบําบัดรักษาผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม 
ดวยเคร่ืองโคบอลต ๖๐ และเคร่ืองมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ   เพื่อประกอบการวนิิจฉัยของแพทย 
  (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ี  เพื่อพัฒนาการทํางาน      
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน    
  (๓)  ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและ
เปนไปตามมาตรฐาน 
  (๔)  จัดเก็บขอมูล ผลการตรวจ  ภาพถายรังสี  การสรางภาพทางการแพทยของผูรับบริการ  
เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง   
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

  (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  (๒)  วางระบบ ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน 
รังสีเทคนิคในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 ๓. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับการปฏิบัติงานรังสีเทคนิค                   
ในความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานรังสีเทคนิค  
  (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
รังสีเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
รังสีเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
               และ 
   ๓.   ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค   
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค   
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานดานรังสีเทคนิค ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ         
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

        (๑)  จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ และเคร่ืองใชในการถายและบันทึกภาพดวยรังสี            
จัดทาผูปวย ปรับขนาดของลําแสงท่ีจะใชกบัผูปวย ถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวย      
ดวยเคร่ืองรังสีเอกซท่ีใชในการถายและบันทึกภาพ ท้ังในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีท่ีตองใชเทคนิค       
หรือกรรมวิธีพิเศษท่ียุงยาก  ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสี  เพื่อประกอบการวินจิฉัย           
รักษาของแพทย 
  (๒)  ดูแล  บํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ  เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม
มาตรฐาน 
  (๓)  บันทึก  จัดเกบ็  รวบรวมขอมูล ผลการตรวจ  ภาพถายรังสีการสรางภาพ 
ทางการแพทยของผูใชบริการ  เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง  นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน  
 
  ๒.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานรังสีเทคนิค  
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                             

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ                  
 กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
สายงาน    ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

          สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร ตรวจสอบ แกไขปญหาขัดของในการปฏิบัตงิาน 
ติดตามศึกษาความกาวหนาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน              
ท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  ระดับชํานาญงาน 
  ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ               
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                     
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) วางแผน ศึกษา วิเคราะห วจิัย เพื่อพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน  
  (๒)  พัฒนา ควบคุม ดูแล ติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซม ตรวจสอบการทํางาน แกไขปญหา 
การใชงานของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ระบบเครือขายส่ือสาร รวมท้ังระบบ 
สนับสนุนตางๆ เพื่อใหระบบงานตางๆ สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
  (๓)  ควบคุมการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดแูล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สํารอง       
กูคืนขอมูล เพือ่สนับสนุนการใชประโยชนขอมูล และปองกันการสูญหายของขอมูล  
  (๔) รวมออกแบบ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดหาระบบเครือ่งคอมพิวเตอร
และอุปกรณ ตอพวง ระบบเครือขายส่ือสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนตางๆ  เพื่อใหเคร่ืองมือและอุปกรณ  
ท่ีจัดหามีมาตรฐานเหมาะสมกับการใชงาน  
  (๕) กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหตรงกับความตองการของหนวยงาน           
และงบประมาณท่ีไดรับในแตละป 
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๒.  ดานการกํากับดูแล 

 (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        

 (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร          
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
  ๓. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนาํ สนับสนนุ และถายทอดเทคโนโลยดีานชางเคร่ืองคอมพวิเตอร                
ตอบปญหาและฝกอบรมเกีย่วกับงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน 
หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
  (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัตงิาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ี                   
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง          
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) วางแผนและควบคุมการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณการทํางาน 
เพื่อใหเปนไปตามความสามารถของเคร่ืองและระบบคําส่ังท่ีวางไว  
  (๒) ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห เสนอแนวคิดใหมเกีย่วกับวิธีการปฏิบัติงาน 
ในหองเคร่ืองคอมพิวเตอร เก็บรักษาขอมูลท่ีใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ประมาณเวลาการปฏิบัติงาน    
จัดลําดับความสําคัญและลักษณะของงานเขาเคร่ืองคอมพิวเตอรตามความเหมาะสม  เพื่อการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
  (๓) ติดตามประมวลผล ศึกษา คนควาเกีย่วกับความกาวหนาเพื่อวางแผนควบคุม                
เคร่ืองคอมพิวเตอรใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

 (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิาน                
ชางเคร่ืองคอมพิวเตอรในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร                 
ในความรับผิดชอบ ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติงาน  และ 
    ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
   กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ือง
คอมพิวเตอรระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
      กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ือง
คอมพิวเตอรระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
                 และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานชางเคร่ืองคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ี                  
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัตมิาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                   
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานเคร่ืองคอมพิวเตอร  ตามคําส่ัง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติ               
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) ควบคุม ดูแล ติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซม ตรวจสอบการทํางาน แกไขปญหาการ 
ใชงานของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  ระบบเครือขายส่ือสาร รวมท้ังระบบ        
สนับสนุนตางๆ เพื่อใหระบบงานตางๆ สามารถใชงานไดอยางตอเนือ่งและมีประสิทธิภาพ  
  (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย 
จัดเก็บ สํารอง กูคืนขอมูล เพื่อสนับสนุนการใชประโยชนขอมูล และปองกันการสูญหายของขอมูล 
  (๓) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผน 
บํารุงรักษา 
 

 ๒. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

(๒)   ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดงัตอไปนี ้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                  
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ตําแหนงประเภท    ท่ัวไป 
 
สายงาน       ชางภาพ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป   

           สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานชางภาพ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบั    
การเตรียม การถายทํา จัดหา และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการถายภาพ  และเผยแพรภาพวิจิตร 
รวมท้ังภาพสี ภาพขาวดํา ภาพยนตรขาวและสารคดี เขียนบท ถายภาพยนตร ลางฟลม และลางอัด            
ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียงประกอบ
ภาพยนตรและภาพสไลด พมิพฟลมภาพยนตร จัดหมวดหมู  เก็บรักษาภาพและฟลม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

  ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนง ดังนี ้
 ชางภาพ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ชางภาพ ระดับชํานาญงาน 
 ชางภาพ ระดับปฏิบัติงาน 
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ประเภทตําแหนง  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางภาพ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางภาพ 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ          
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคดิ วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

          (๑)   ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวิธีการใหมในงานชางภาพซ่ึงตองใช
เทคนิคและความชํานาญสูง  

         (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ        
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 

         (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
                       (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน
ชางภาพ 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

   (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
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  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางภาพในหนวยงาน       
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)   ใหคําแนะนํา สนบัสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางภาพ  ตอบปญหาและฝกอบรม 
เกี่ยวกับงานชางภาพท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรู
ความเขาใจและความชํานาญงานดานชางภาพ 
              (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป   และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางภาพ  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางภาพ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางภาพ 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห  สังเคราะห  หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                      
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 6๑. ดานการปฏิบตัิการ 

                       (๑)   ถายภาพวิจิตรท้ังภาพสีและภาพขาวดํา ซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูงมาก 
ถายภาพตางๆ เพื่อใชประกอบการวิเคราะห วิจยั หรือแสดงผลงานทางวิชาการท่ีมีความยุงยากมาก
ถายภาพเพื่อทําแบบพิมพตางๆ   

          (๒)  เขียนบทถายทําภาพยนตรท่ีมีปญหายุงยาก ถายทําภาพยนตรขาวสารคดี เพื่อเผยแพร 
แกประชาชน หรือเผยแพรระหวางประเทศ  

           (๓)   ลางฟลมและลางอัด ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ 
บันทึกเสียง ตดัตอและเทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด เพื่อใชเผยแพร หรือประกอบการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ   

 (๔)   พิจารณากําหนดและประมาณการในการใชวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน       
เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา 

 (๕)   ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ เพ่ือการกําหนดมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา
ในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  หรือปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน จดัทําคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
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           (๖)   ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                   
ในงานชางภาพ 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ชางภาพในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางภาพในความรับผิดชอบ           
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางภาพ 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ ระดับปฏิบัติงาน  และ 
    ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
    ๓.  ปฏิบัติงานชางภาพ หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 

ชื่อสายงาน   ชางภาพ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางภาพ 
 

ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน  

 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา               
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางภาพ  ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ       
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากบั ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 5๑. ดานการปฏิบัติการ  

                       (๑)  ถายภาพท้ังภาพสีและขาวดํา ถายภาพวจิิตรท้ังภาพสีและภาพขาวดํา ถายทําภาพยนตร
และภาพนิ่ง ไมโครฟลม ลางฟลม ถายภาพตางๆ เพื่อใชประกอบการวเิคราะห  วิจัย หรือแสดงผลงานทาง
วิชาการ ถายภาพเพื่อทําแบบพิมพตาง ๆ  

         (๒)  ชวยเขียนบทถายทําภาพยนตร ถายภาพยนตรขาวและสารคดีตางๆ เพื่อใชเผยแพร 
         (๓)  ลางฟลม และลางอัดขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ 

บันทึกเสียง ตดัตอและเทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด พมิพฟลมภาพยนตร เพ่ือใชเผยแพร
และประกอบการดําเนนิกิจกรรมตางๆ   

         (๔)  จัดหมวดหมูและเก็บรักษาภาพและฟลม ดูแลรักษาการจดัเกบ็ภาพและฟลม จัดเก็บ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณการถายภาพ เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ  
                       (๕)  คํานวณรายการและประมาณการข้ันตนในการใชวสัดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน  
เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา 
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 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางภาพ 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยวาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน   ชางพิมพ  
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานชางพิมพ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบั          
การพิมพแผนที่ แบบฟอรม และเอกสารตาง ๆ ซ่ึงตองใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการพิมพระบบตางๆ        
เชน การพิมพดวยระบบออฟเซต เปนตน  การออกแบบตนฉบับแมพมิพ การจัดทําแมพิมพเกี่ยวกบั       
แบบพิมพ ซ่ึงตองใชเทคนิคและกรรมวิธีตางๆ  ปฏิบัตงิานการพิมพและควบคุมการใชเคร่ืองพิมพ 
คํานวณรายการและประมาณราคา  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ชางพิมพ  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ชางพิมพ  ระดับชํานาญงาน 
  ชางพิมพ  ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางพิมพ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางพิมพ 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑)  ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวธีิการใหมในงานชางพิมพ ซ่ึงตองใช
เทคนิคและความชํานาญสูง  
  (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี 
ใหเหมาะสมกบัสถานการณ 
  (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
  (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน          
งานชางพิมพ 
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๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)  สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัตงิานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด   
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางพิมพในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนบัสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางพิมพ ตอบปญหาและ
ฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางพิมพท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอด
ความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางพิมพ 
               (๒)   ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ ระดับปฏิบตังิาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางพิมพ หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางพิมพ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางพิมพ 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพือ่การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง             
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) ตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการพิมพ จัดทําแมพิมพชนิดขาวดําหรือชนิด
สอดสี จัดวางรูปเลมและหนากระดาษ ถายรูปเพื่อทําแมพมิพออฟเซตดวยกลองถายภาพทางการพิมพ 
คํานวณมาตราสวนยอขยายในการถายทําแมพิมพออฟเซต  วางรูปแบบพิมพตางๆ ซ่ึงตองใชความรู 
ประสบการณ และความละเอียดรอบคอบ และควบคุมการปฏิบัติงานทําแมพิมพ พิมพแบบพิมพตางๆ  
ท้ังระบบออฟเซต และระบบเลตเตอรเพรสพิมพสอดสี  เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ    
  (๒)  คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินการเก่ียวกับงานพิมพ  เพื่อความ
เหมาะสม และประหยัด คุมคา   ควบคุมและตรวจสอบการใช การเกบ็รักษาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณท่ี
เกี่ยวของกับการพิมพท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ  
  (๓)  ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ เพื่อการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา  
โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ หรือปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ          
ในงานชางพิมพ 
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

(๑)  สงเสริม กาํกับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
             (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางพมิพ
ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางพิมพในความรับผิดชอบให 
แกผูรับบริการ หนวยงาน เพือ่ถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางพิมพ 
  (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานชางพิมพ หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางพิมพ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางพิมพ 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                    
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางพิมพ ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ        
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ   

  (๑) นําแมพิมพมาประกอบแทนพิมพ ปรับตําแหนงแมพิมพใหถูกตอง พิมพแผนท่ี 
แบบฟอรมและเอกสารตางๆ ถายรูปทางการพิมพ ลางฟลม แตงและประกอบเนกาตีฟ ผสมหมึกพิมพ        
พิมพภาพเสนหรือภาพสกรีน พิมพภาพสีเดียวหรือภาพสอดสี เย็บเลมทําปก กําหนดขนาด จัดวางรูป
ตัวหนงัสือและตัวอักษรของแมพิมพ รางแบบ ออกแบบแมพิมพ จําลองแผนท่ี กําหนดขนาด จดัวาง
รูปเลมและหนากระดาษ ทําแมพิมพชนิดขาวดํา หรือชนิดสอดสี ใชแทนพิมพ เพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
  (๒)  คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินการเก่ียวกับงานพิมพ  และคัดเลือก
กระดาษท่ีใชในการดําเนนิงาน  เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา 
                        (๓) บํารุงรักษาแมพิมพ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการพิมพ  ตรวจรับ
และควบคุมการใช การเก็บรักษาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ   รวมท้ังแกไขขอขัดของตางๆ ในระหวาง
การพิมพ  เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
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 ๒. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางพิมพ 
        (๒) ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน   ชางศิลป  
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานชางศิลป  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการ
เขียนภาพ เขียนตัวอักษร เขียนแผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ ชวยจัดฉาก      
ท่ีใชในการแสดง ชวยตกแตงอาคารสถานท่ีตางๆ ตามแบบท่ีกําหนดไว เพื่อประกอบคําบรรยาย                 
การจัดทําหนังสือ จัดวางรูปเลมเอกสารเผยแพร จัดทําแผนปายประชาสัมพันธ และแผนภาพในการ      
จัดแสดงนิทรรศการตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ชางศิลป  ระดับชํานาญงานพิเศษ 

ชางศิลป  ระดับชํานาญงาน 
ชางศิลป ระดับปฏิบัติงาน 
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ประเภทตําแหนง  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางศิลป 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางศิลป 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัตงิานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)  ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวธีิการใหมในงานชางศิลป ซ่ึงตองใชเทคนคิ
และความชํานาญสูง 
  (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี        
ใหเหมาะสมกบัสถานการณ 
  (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน            
งานชางศิลป 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)    สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
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  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางศิลปในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)  ใหคําแนะนํา สนบัสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางศิลป ตอบปญหาและ
ฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางศิลปท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการเพื่อถายทอด
ความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางศิลป 
              (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานชางศิลป หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบ             
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

 กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางศิลป  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางศิลป 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ   

  (๑) รางและออกแบบในการจัดทําภาพฉากและการประดิษฐตัวอักษร เพื่อใชประกอบ       
คําบรรยายหรือเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตางๆ ซ่ึงตองใช
ความรูความชํานาญในกจิการของหนวยงานเปนอยางดี  
  (๒)  ออกแบบเขียนแผนปาย เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ เขียนภาพ เขียนตัวอักษร 
เขียนแผนท่ี แผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ  จัดฉากหรือออกแบบและตกแตง
อาคารสถานท่ีในการจดัแสดงหรือจัดนิทรรศการ ซ่ึงตองการความประณีตบรรจงและความถูกตองตาม
รายละเอียดทางดานวิชาการที่มีความยุงยากมาก เพื่อประกอบกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม  และ
ส่ือความไดเปนอยางด ี
  (๓) พิจารณากําหนดและประมาณการการใชวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน                 
เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา 
  (๔)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ เพื่อกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา หรือ
ปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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  (๕)  ใหขอคิดเห็น และเสนอแนะในการนํางานชางศิลปไปใชในวิชาการตางๆ  เพื่อให
ถูกตองตามหลักวิชาชางศิลป 
  (๖) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 
งานชางศิลป 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน               
ชางศิลปในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางศิลปในความรับผิดชอบใหแก
ผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางศิลป 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป ระดับปฏิบัติงาน  และ 
   ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖  ป  
       กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
       กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
               และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานชางศิลป หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางศิลป  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางศิลป 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใชความรู
ความสามารถปฏิบัติงานดานชางศิลป ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ           
ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน      
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ      

  (๑) รางและออกแบบจัดทําภาพฉาก เขียนภาพ และประดษิฐตัวอักษรประกอบคําบรรยาย
หรือเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจดัทําเอกสารและหนังสือตางๆ  
  (๒)  เขียนแผนปาย เขียนภาพ ตวัอักษร เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ  เขียนแผนท่ี แผนภูมิ
แสดงขอมูลทางสถิติ  ปนภาพและจําลองแบบพิมพ  เพื่อใหถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการตางๆ               
จัดฉากหรือออกแบบตกแตงอาคารสถานท่ีในการจดัแสดงหรือจัดนิทรรศการซ่ึงตองการความประณีตบรรจง
เพื่อใชในกิจกรรมสําคัญๆ ท่ีมีความยุงยากใหมีประสิทธิภาพ  
  (๓)   กําหนดและประมาณการข้ันตนในการใชวสัดุอุปกรณ จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ 
ท่ีใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหเปนระบบ   
เพื่อใหอุปกรณอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
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 ๒. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน  
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางศิลป 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ลักษณะงานท่ัวไป 

                สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขียนและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เข่ือน สะพาน และส่ิงกอสรางอ่ืนๆ  เขียนแผนที่
ตาง ๆ เชน แผนท่ีแสดงเสนทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนง ดังนี ้
 ชางเขียนแบบ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ชางเขียนแบบ ระดับชํานาญงาน 
 ชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเขียนแบบ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ        
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ        
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนท่ี งานวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ และจัดทําแบบจําลอง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ 
  (๒)  ควบคุมการกอสราง เพื่อใหถูกตองตามรูปแบบ รายการ และระเบียบพัสดุ  
  (๓)  สํารวจพื้นท่ีท่ีจะปรับปรุง กอสราง เพื่อเกบ็ขอมูลรายละเอียดตางๆ   
  (๔)  ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา          
และ นําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค  
  (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเขียนแบบ 
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๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)    สงเสริม กํากับ ดแูล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางเขียนแบบ                 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)   ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเขียนแบบ ตอบปญหา      
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ         
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางเขียนแบบ 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัตงิาน  และ 
  ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
  ๓.   ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ     

(๑) เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนท่ี งานวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบตางๆ     
ท่ีเกี่ยวของ และจัดทําแบบจําลอง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ  

(๒)  ควบคุมการกอสราง เพื่อใหถูกตองตามรูปแบบ รายการ และระเบียบพัสดุ  
(๓)  สํารวจพื้นท่ีท่ีจะปรับปรุง กอสราง เพื่อเกบ็ขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  
(๔)  ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา               

และนําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค 
 
 ๒.  ดานการกํากับดูแล 

                    (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน            
ชางเขียนแบบในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกบังานชางเขียนแบบในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเขียนแบบ 
      (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
          กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง             
ชางเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
   กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง             
ชางเขียนแบบ  ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ  
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเขียนแบบ 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา               
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบ ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือ
คูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวธีิการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบตัิการ  

  (๑)  สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสราง
และงานระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ 
  (๒)  ศึกษาขอมูลของวัสดุกอสราง เพื่อนํามาใชในงานเขียนแบบใหเกดิความสมบูรณ 
  (๓)  ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา         
และนําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค 
  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเขียนแบบ 

 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเขียนแบบ 

          (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
  ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน   ชางเคร่ืองยนต 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานชางเคร่ืองยนต ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดดัแปลง ติดต้ัง และบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ีเกิดข้ึน  จดัเก็บรักษา  เบิกจาย  เคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดอุุปกรณท่ีใช                 
ในการปฏิบัติงาน การคํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน 
ท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
      ชางเคร่ืองยนต  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
      ชางเคร่ืองยนต  ระดับชํานาญงาน 
      ชางเคร่ืองยนต  ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
                                                               

 
 

 

SPEED
Typewritten Text

SPEED
Typewritten Text
ภาระงานตำแหน่งช่างเครื่องยนต์

SPEED
Typewritten Text

SPEED
Typewritten Text

SPEED
Typewritten Text
๑๔๙

SPEED
Typewritten Text

SPEED
Typewritten Text

HP
Typewritten Text



 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองยนต 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองยนต 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ               
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑)  วางแผน ควบคุม ดําเนินการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ 
  (๒)  ศึกษาวเิคราะห พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ เคร่ืองกล การผลิตช้ินสวนเคร่ืองมือ        
และอุปกรณ   ติดต้ัง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือ ประมาณราคา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและ
งานดานเคร่ืองกล ซ่ึงเปนงานทีมีความยุงยากและซับซอน ตองการการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทํางาน 
  (๓)  วางแผนบริหารการใช การบํารุงรักษา การสํารองอะไหล การจัดหาและจําหนาย
แผนผังรายละเอียดการตดิต้ังเคร่ืองตรวจสภาพรถและอุปกรณ เพื่อปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และประหยัดงบประมาณ 
  (๔)  วางแผนบริหารงบประมาณดานการซอมเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับปริมาณความตองการของหนวยงาน 
  (๕)  รวมประชุมปรึกษาหารือและสัมมนากับหนวยงานทีเกี่ยวของกับการศึกษาคนควา
ดานงานชางเครื่องกลและเครื่องยนต เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการและนํามาประยุกตใชในการ
ปรับปรุงงานในหนวยงานของตน 
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  (๖)  พัฒนา และสนับสนุนการสรางอุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของ
หนวยงานภายในและภายนอก เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวในการดําเนนิการ 
  (๗)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางเคร่ืองยนต 

 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)   สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางเคร่ืองยนต                 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนบัสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเคร่ืองยนต ตอบปญหา            
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเคร่ืองยนตท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางเคร่ืองยนต 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองยนต ระดับปฏิบัตงิาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางเคร่ืองยนต หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองยนต 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองยนต 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑)  ควบคุม ดําเนนิการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ  
  (๒) ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเคร่ืองกล การผลิตช้ินสวนเคร่ืองมือและอุปกรณ   ติดต้ัง 
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือ ประมาณราคา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล   
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
  (๓)  วิเคราะหกําหนดแผนการใช การบํารุงรักษา การสํารองอะไหล การจัดหาและ 
จําหนาย แผนผังรายละเอียดการติดต้ังเคร่ืองตรวจสภาพรถและอุปกรณ เพื่อปรับปรุงการทํางาน            
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และประหยัดงบประมาณ  
  (๔)  จัดทํา ควบคุมงบประมาณ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจดัซ้ืออุปกรณ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกลท่ีจําเปนในการใชงาน เพื่อชวยให  
การดําเนนิงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
  (๕)  ตรวจสอบความถูกตองของการใชอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อควบคุมความเรียบรอยและปองกันการสูญหาย 
  ( ๖)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ              
ในงานชางเคร่ืองยนต 
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          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน             
ชางเคร่ืองยนตในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเคร่ืองยนตในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเคร่ืองยนต 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองยนต ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองยนต 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเคร่ืองยนต 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
    ๓.   ปฏิบัติงานชางเคร่ืองยนต หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริาหรพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเคร่ืองยนต 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเคร่ืองยนต 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                   
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางเคร่ืองยนต ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือ
คูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวธีิการ   
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

   (๑)  ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ 
  (๒)  ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเคร่ืองกล การผลิตช้ินสวนเคร่ืองมือและอุปกรณ 
ติดต้ัง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือ ประมาณราคา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดาน 
เคร่ืองกล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน  
  (๓)  สํารวจ รวบรวมขอมูล จัดทําสถิติ ประวตัิการบํารุงรักษา การซอมเคร่ืองจักรกล 
เคร่ืองมือกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล เพื่อเปนขอมูลหลักฐานสําหรับนําไปใชในการพฒันา 
ปรับปรุงงาน 
 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน  เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเคร่ืองยนต 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน   ชางไฟฟา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

                 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานชางไฟฟา ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสราง ตรวจ ซอม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ ติดต้ัง และบํารุงรักษา เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ีเกีย่วกบัไฟฟา คํานวณรายการและควบคุมตรวจสอบความเรียบรอยในงานไฟฟา 
คํานวณราคาและประมาณราคาในการดําเนนิงานดังกลาว จัดเก็บรักษา เบิกจาย เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และ
วัสดุอุปกรณ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
      ชางไฟฟา  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
      ชางไฟฟา  ระดับชํานาญงาน 
      ชางไฟฟา  ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางไฟฟา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางไฟฟา 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ             
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

    (๑)  กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหตรงกับความตองการของหนวยงาน         
และงบประมาณท่ีไดรับในแตละป  
 (๒)  ควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัตงิานชางไฟฟา เพื่อใหการ 
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก  
 (๓)  ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความกาวหนาของงานชางไฟฟา เพื่อแกปญหาตางๆ        
ท่ีเกิดข้ึนในขณะดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
  (๔)  วางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน 
   (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางไฟฟา 
 
 
 
 
 
 

SPEED
Typewritten Text
    ๑๕๗



   
 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดบัรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด    
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางไฟฟาในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัตงิานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

           (๑) ใหคําแนะนํา สนบัสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางไฟฟา  ตอบปญหา               
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางไฟฟาท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ              
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางไฟฟา 
               (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ          
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางไฟฟา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางไฟฟา 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ                    
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซอม ประดิษฐ ดดัแปลง ปรับปรุง              
ควบคุมการใชงาน  ดูแล บํารุงรักษา และใชงานเคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา       
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบไฟฟาส่ือสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ     
ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร รับสงขอมูลขาวสาร ในภารกจิท่ีเกีย่วของ เพื่อใหสามารถ       
ใชงานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก 
  (๒)  ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทําทะเบียน และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน         
เพื่อการวางแผนบํารุงรักษาประกอบการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติของหนวยงาน 
  (๓)  ควบคุม ตรวจสอบ การปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจท่ีเกีย่วของเพือ่ใชใน        
การออกใบรับรองตามท่ีหนวยงานหรือกฎหมายกําหนด 
  (๔)  ศึกษา วเิคราะห เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ สําหรับจัดทําแผนงบประมาณ      
ในการจดัซ้ือจดัจางเพื่อจดัทําแผนการปฏิบัติงานใหมีสภาพพรอมใชอยูเสมอตอผูบังคับบัญชา 
  (๕)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ               
ในงานชางไฟฟา 
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน              
ชางไฟฟาในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานชางไฟฟาในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางไฟฟา 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
   กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
   กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
   ๓. ปฏิบัติงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางไฟฟา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางไฟฟา 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา              
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางไฟฟา ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ 
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบตัิการ 
   (๑)  สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซอม ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใชงาน 
ดูแล บํารุงรักษา และใชงานเครื่องมือ อุปกรณ เคร่ืองจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบเคร่ืองปรับอากาศ              
ระบบไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส              
ระบบคอมพิวเตอร  รับสงขอมูลขาวสารในภารกิจท่ีเก่ียวของ เพื่อใหสามารถใชงานได อยางตอเนื่องและ              
มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก 
  (๒)  จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผน 
บํารุงรักษา  
  (๓)  ปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจท่ีเกีย่วของเพื่อใชในการออกใบรับรองตามท่ี 
หนวยงานหรือกฎหมายกําหนด 
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 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางไฟฟา 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน                ชางอิเล็กทรอนิกส 
 
ลักษณะงานท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจแก การทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ติดต้ัง ปรับแตง ดัดแปลง แกไขอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
อุปกรณนวิเคลียรอิเล็กทรอนิกส ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชและการปรับแตงอุปกรณดังกลาว ซอมบํารุง
เคร่ืองปฏิกรณปรมาณู และอุปกรณประกอบ จัดทําสถิติและบันทึกประวัติการซอมบํารุง คํานวณรายการ
และประมาณราคาในการดําเนินดังกลาว ควบคุม ตรวจสอบความเรียบรอยในงานอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนแกไขขอขัดของท่ีเกิดข้ึน เขียนแบบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและแบบอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไดแก 
งานเขียนแบบเก่ียวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส ของเคร่ืองมือ เคร่ืองใชทางวิทยาศาสตร ควบคุมดูแลคลังวัสดุ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
 ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับชํานาญงาน 
 ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางอิเล็กทรอนิกส  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางอิเล็กทรอนิกส   
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ               
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ             
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑)  ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อพฒันาและสรางแนวทางวิธีการใหมในงานชางอิเล็กทรอนิกส 
ซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง  

(๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ เพื่อปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 

(๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
(๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน

ชางอิเล็กทรอนิกส  
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  (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
                      (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางอิเล็กทรอนิกส 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)   ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางอิเล็กทรอนิกส ตอบปญหา
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางอิเล็กทรอนิกส 

          (๒)   ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส  ระดับปฏิบัตงิาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส  หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางอิเล็กทรอนิกส  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางอิเล็กทรอนิกส   
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน   
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) เขียนแบบวงจรไฟฟา แบบช้ินสวนเคร่ืองปฏิกรณปรมาณ ูแบบช้ินสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส แบบอุปกรณการวิจยัทางวทิยาศาสตร เพือ่ใหเปนไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานชาง
อิเล็กทรอนิกส  

(๒)  ตรวจ แก ซอม บํารุงรักษา ควบคุม ทดสอบ ติดต้ัง ปรับแตงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และอุปกรณนวิเคลียรอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีระบบการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก เพ่ือใหเกิดความพรอม
และตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๓)  ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกีย่วกับอุปกรณใหมๆ พัฒนาอุปกรณอิเล็กทรอนกิส
และนิวเคลียรอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 
งานชางอิเล็กทรอนิกส 
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน              
ชางอิเล็กทรอนิกสในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานชางอิเล็กทรอนิกส                           
ในความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางอิเล็กทรอนิกส
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน           
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส  ระดับปฏิบัตงิาน  และ 
    ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖  ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                       
ชางอิเล็กทรอนิกส ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
 และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางอิเล็กทรอนิกส 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางอิเล็กทรอนิกส 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน  

 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                     
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางอิเล็กทรอนิกส ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ 
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

                       (๑)  เขียนแบบวงจรไฟฟา แบบชิน้สวนเคร่ืองปฏิกรณปรมาณ ูแบบชิ้นสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส แบบอุปกรณการวิจยัทางวทิยาศาสตร เพือ่ใหเปนไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงาน    
ชางอิเล็กทรอนิกส 
                       (๒)  ทดสอบ ซอม บํารุง รักษา ตดิต้ัง ปรับแตงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ
นิวเคลียรอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีระบบการทํางานท่ียุงยากซับซอนดวยตนเอง  เพื่อใหเกิดความปลอดภยั       
และมีความพรอมในการใชงาน  
                       (๓)  ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกีย่วกับอุปกรณท่ีไดรับมาใหม ดดัแปลง แกไข
อุปกรณทุกชนดิในความรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
  (๔) จัดทําสถิติและบันทึกประวตัิการซอมบํารุงอุปกรณดังกลาว พิจารณาจดัซ้ือ จัดหา         
และควบคุมดแูลการรับจายและทําบัญชีวสัดุอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส จัดจําแนกประเภทและกําหนด
คุณสมบัติของวัสดุอิเล็กทรอนิกส  เพื่อประกอบการวางแผน การพัฒนางาน และเพ่ือใหการปฏิบัติงาน      
มีประสิทธิภาพ 
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  (๕)  ควบคุมการเดนิเคร่ืองปฏิกรณปรมาณู แกปญหาขอขัดของท่ีเกิดข้ึนในระหวางการ
เดินเคร่ืองปฏิกรณปรมาณ ูซอมบํารุงเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูและอุปกรณประกอบ  เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชงาน   
  
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางอิเล็กทรอนิกส 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน                ชางเทคนิค 
 
ลักษณะงานท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางเทคนิค ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ             
การซอม สราง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดต้ัง เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ และอุปกรณตางๆ   
ใหเปนไปตามแบบแปลน  และรายละเอียดท่ีกําหนด  ควบคุมระบบงานท่ีใช เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ              
และอุปกรณตางๆ หลายชนดิรวมกนั คํานวณรายการและประมาณราคาเก่ียวกับงานดังกลาว ชวยงาน
ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  สํารวจทองท่ีเพื่อกําหนดเขตและสถานท่ีเกี่ยวกับการประกันภัย  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน                    
ท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
 ชางเทคนิค ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ชางเทคนิค ระดับชํานาญงาน 
 ชางเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเทคนิค  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเทคนิค  
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ              
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

 (๑)  ศึกษา คนควา ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง สราง ผลิต ประกอบ 
ดัดแปลง ซอมบํารุง กําหนดรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจาง เคร่ืองมือ วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อใหเกิดความพรอม 
และตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(๒)  กําหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดําเนนิการภายในหนวยงาน เพ่ือใหการ 
ดําเนินงานสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  

(๓)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพื่อประกอบการพจิารณา 
แกไขปรับปรุงการดําเนนิงานตอไป 

(๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน           
งานชางเทคนคิ 
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๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางเทคนคิ                     
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

           (๑)  ใหคําแนะนํา สนบัสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเทคนิค ตอบปญหา                
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานชางเทคนิคท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ      
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางเทคนิค 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเทคนิค  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเทคนิค  
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน   
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑.  ดานการปฏิบัติการ 

(๑)   ศึกษา คนควา ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง 
ซอมบํารุง กําหนดรายละเอยีดการจดัซ้ือจดัจาง เคร่ืองมือ วัสด ุครุภัณฑ เพื่อใหเกดิความพรอมและ
ตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(๒)  คนควา ทดลอง การใชเคร่ืองจักร เคร่ืองกล เคร่ืองมือ เทคโนโลยีตางๆ  เพื่อใหเกิด 
การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ  

(๓)  จัดทํารายงานเปรียบเทียบขอดีขอเสียของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ             
อุปกรณตางๆ วัสดุและครุภณัฑอ่ืนๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 
งานชางเทคนคิ 
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
           (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน               
ชางเทคนิคในหนวยงาน เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางเทคนิคในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเทคนิค 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
         กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค  
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓ และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ         
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยลัยากำหนด                   
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางเทคนิค  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางเทคนิค  
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน  

 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                  
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางเทคนิค ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
  

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

    (๑)  ดูแล ควบคุม ตรวจซอมและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ วัสดแุละครุภณัฑอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและพรอม
ในการใชงาน  
   (๒)  ซอม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดต้ัง เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ รวมทั้งการทดลองใชเคร่ืองจักร เคร่ืองกล และส่ิงกอสราง เพื่อใหเปนไปตาม 
หลักวิชาและมาตรฐานงานชาง และใหเกดิความปลอดภัย      
 
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน  เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเทคนิค 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท    ท่ัวไป 
 
สายงาน                      ชางกายอุปกรณ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานชางกายอุปกรณ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกแบบ ประดิษฐอุปกรณชวยคนพิการ รวมท้ังการตกแตง ดดัแปลง แกไข เสริมแตง และพัฒนา
อุปกรณชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการ ตลอดจนการตรวจวัดสวนตางๆ ของรายกายผูปวย        
และใหการวนิจิฉัยเพ่ือออกแบบและประดิษฐอุปกรณเคร่ืองชวยคนพกิารไดถูกตองเหมาะสมกับความ
พิการตามหลักวิชาการ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

 
ชื่อตําแหนงในสายงาน 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนง ดังนี ้
  ชางกายอุปกรณ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ชางกายอุปกรณ ระดับชํานาญงาน 
  ชางกายอุปกรณ ระดับปฏิบัติงาน 
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางกายอุปกรณ 
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน      ชางกายอุปกรณ 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ         
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ            
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวิธีการใหมในงานชางกายอุปกรณซ่ึงตอง
ใชเทคนิคและความชํานาญสูง 
  (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกบัสถานการณ  
  (๓) ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
  (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ           
ในงานชางกายอุปกรณ 
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๒. ดานการกํากับดูแล 

 (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด   

 (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางกายอุปกรณ                
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางกายอุปกรณ ตอบปญหา         
และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางกายอุปกรณท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางกายอุปกรณ 
               (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลันกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางกายอุปกรณ 
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน     ชางกายอุปกรณ 
 
ระดับตําแหนง       ชํานาญงาน 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง            
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

         โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

                    (๑)  ตรวจวดัสวนตางๆ ของรายกายผูปวย และใหการวนิิจฉัยท่ียากมากเพือ่ออกแบบ 
ประดิษฐและแกไขอุปกรณชวยคนพิการ เชน เบรส แขนเทียม ขาเทียม เทาเทียม และรองเทาชนิดตางๆ 
ใหถูกตองเหมาะสมกับความพิการตามหลักวิชาการ  ควบคุม ดูแลในช้ินงานท่ีมีความยุงยากซับซอน              
ซ่ึงตองอาศัยความรูและประสบการณ  
 (๒)  พัฒนาอุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการในแตละกรณ ี            
รวมท้ังนําเอาความรูหรือส่ิงประดิษฐใหมๆ  ท่ีทันสมัยมาประยุกตใช  เพื่อใหงานกายอุปกรณมีคุณลักษณะ                  
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 (๓)  ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงาน  แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกบัสถานการณ  
         (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 
งานชางกายอุปกรณ 
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

        (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  

      (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน             
ชางกายอุปกรณในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

        (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานชางกายอุปกรณในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางกายอุปกรณ  
       (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖  ป  
 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
               และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณ  หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท      ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางกายอุปกรณ 
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน             ชางกายอุปกรณ 
 
ระดับตําแหนง       ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                 
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางกายอุปกรณ ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ  
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

                      (๑)  ตรวจวดัสวนตางๆ ของรายกายผูปวย และใหการวนิิจฉัย เพื่อออกแบบและประดิษฐ
อุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการท่ีไมซับซอน เชน เบรส แขนเทียม ขาเทียม เทาเทียม และรองเทาชนิดตาง ๆ 
ใหถูกตองเหมาะสมกับความพิการตามหลักวิชาการ  
  (๒) ตกแตง ดดัแปลง แกไข เสริมแตงและพัฒนาอุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการใหเหมาะสม
กับความพิการในแตละกรณี  เพื่อใหงานกายอุปกรณมีประสิทธิภาพ   

 ๒.  ดานการบริการ 

    (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัตงิานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางกายอุปกรณ 
        (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท    ท่ัวไป 
 
สายงาน       ชางทันตกรรม   
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางทันตกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประดิษฐ ซอม ประกอบและบํารุงรักษาอุปกรณในการใสฟน จัดเรียงฟน ดัดฟน บูรณะ          
หรือปองกันรักษาฟน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนง ดังนี ้
  ชางทันตกรรม ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  ชางทันตกรรม ระดับชํานาญงาน 
  ชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน 
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ประเภทตําแหนง    ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางทันตกรรม   
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง                                        ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ             
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ              
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวธีิการใหมในงานชางทันตกรรมซ่ึงตองใช
เทคนิคและความชํานาญสูง 
  (๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ              
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
  (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
  (๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน
ชางทันตกรรม 

 ๒.  ดานการกํากับดูแล 

  (๑)  สงเสริม กํากับ ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางทันตกรรม                  
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 ๓. ดานการบริการ 

 (๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางทันตกรรม ตอบปญหา           
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานชางทันตกรรมท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ  
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานชางทันตกรรม 
 (๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของ หนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางทันตกรรม   
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยกุตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) ออกแบบ ประดิษฐ ตรวจสอบปรับปรุงแกไขช้ินงาน อุปกรณ เคร่ืองมือ โดยใช 
เทคนิคพิเศษ เคร่ืองมือพิเศษ ท่ีทันตแพทยวางแผนการรักษาและออกแบบไว และแกไขปญหาอุปสรรค 
เบ้ืองตนในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปใชบําบัดรักษา ฟนฟูสภาพในชองปากและใบหนา ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (๒) ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ  เพื่อใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐาน 
  (๓) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย จัดทํารายงานขอมูลทางดานทันตกรรม เพือ่ใหเจาหนาท่ี
ระดับสูงข้ึนไปนําไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพงานไดอยางเหมาะสม 
  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 
งานชางทันตกรรม 
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

  (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
  (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน              
ชางทันตกรรมในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานชางทันตกรรมในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางทันตกรรม 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน และ 
    ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖  ป  
 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                        
ชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
 กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                      
ชางทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓  
                และ 
    ๓.   ปฏิบัติงานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท      ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ชางทันตกรรม   
   
ชื่อตําแหนงในสายงาน     ชางทันตกรรม 
 
ระดับตําแหนง       ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา              
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานชางทันตกรรม ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ          
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ 

  (๑) ออกแบบ ประดิษฐ ตรวจสอบปรับปรุงแกไขช้ินงาน ซอมแซม อุปกรณ เคร่ืองมือ 
ตามหลักวิชาการและความเหมาะสมของผูใชบริการ เพือ่นําไปใชบําบัดรักษา ฟนฟสูภาพในชองปาก 
และใบหนา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๒) จัดเตรียมอุปกรณทันตกรรม เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม 
มาตรฐาน  
  (๓) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป 

 
 ๒. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ                     
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชาง
ทันตกรรม 
  (๒) ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายใน                
และภายนอกหนวยงาน  เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดงัตอไปนี ้
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานหองสมุดดานตางๆ เชน การควบคุม ดูแลกิจการของหองสมุด จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนงัสือ 
รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภณัฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการหนังสือ  
แนะนําและใหบริการแกนสิิต นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนในการใชหองสมุด จัดกจิกรรม               
เพื่อสงเสริม เผยแพรและชักจูงใหนิสิต นกัศึกษา ขาราชการ และประชาชน ใชบริการหองสมุด ตลอดจน
ชวยบรรณารักษรวบรวมสถิติ และจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน                  
ท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานหองสมุด   ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานหองสมุด   ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานหองสมุด   ระดับปฏิบัติงาน 
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ประเภทตําแหนง  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัตงิานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

 (๑)   ชวยบรรณารักษในการศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวิธีการใหมในงาน
หองสมุดซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง  

 (๒)  ชวยบรรณารักษในการศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ี   
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะห  เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา       
ในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 

 (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
 (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน

หองสมุด 
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๒.  ดานการกํากับดูแล 

   (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดบัรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานหองสมุดในหนวยงาน   
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓.   ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานหองสมุด ตอบปญหา            
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานหองสมุดท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ                         
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานหองสมุด 
                         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานหองสมุด ระดับปฏิบัตงิาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานหองสมุด หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ                  
กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัตงิานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห  หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ  เหตุผล  แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน  
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑.   ดานการปฏิบัติการ 

(๑) ควบคุมการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ  
(๒) ชวยบรรณารักษในดานตางๆ เชน การจัดหา คัดเลือก วิเคราะห จําแนกหมวดหมู 

และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ เปนตน ใหเปนระบบ เพื่อใหไดทรัพยากรสารสนเทศครบถวน 
สมบูรณตรงตามความตองการของผูใชบริการ  

(๓) ควบคุม ดูแล เก็บรักษา ซอมแซมหนังสือ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ  
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 

งานหองสมุด 
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 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

  (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
หองสมุดในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานหองสมุดในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานหองสมุด 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานหองสมุด ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
หองสมุด ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
       กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
หองสมุด ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๓    
 และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานหองสมุด หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ              
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานหองสมุด ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือท่ีมีอยู            
อยางกวางๆ ภายใตการกํากบั ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้ 

๑.  ดานการปฏิบตัิการ 

(๑)  ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ  
(๒) ชวยบรรณารักษในการจัดและจําแนกทรัพยากรสารสนเทศ เชน จัดทําคําคน ดัชนี 

กฤตภาค บรรณานุกรม เปนตน เพื่อการบริการและการสืบคน 
(๓)  ดูแล เก็บรักษา ซอมแซมหนังสือ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ  
(๔)  ดูแล อาคาร สถานท่ี วัสดุครุภัณฑของหองสมุด เพื่อใหหองสมุดมีบรรยากาศท่ีด ี  

 
๒.  ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานหองสมุด   
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีคณะ
กรรกมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด                   
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