
 

เลขที่....................... 
แบบรายงานการเข้าประชุม /อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน 

❑  รายบุคคล  ❑  กลุ่มบุคคล 
 

ช่ือ - สกุล :  นางสาวแสงจันทร์  หวานอารมย์ 
ช่ือ - สกุล :  นางจรัสโฉม  ศิริรัตน์ 

 ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล         
 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 

ฝ่าย: สำนักงานผู้อำนวยการ 

ช่ือหลักสูตร :   ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดกรอบตำแหน่งพนกังานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัตกิาร  
                   ระดับเช่ียวชาญ ชำนาญการพิเศษ และระดบัชำนาญงานพิเศษ 
วันเดือนปี   20 - 21  ธันวาคม  2562    
สถานที่จัด ณ  โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ  
หน่วยงานผูจ้ัด ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ค่าใช้จ่าย                    ไม่มี     ❑ มี  จำนวน....................บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ ❑ แผ่นดิน ❑ เงินรายได้ ❑งบอื่นๆ (ระบุ)............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ❑  ได้รับ     ❑  ไม่ได้รับ       ไม่มี 
 

สรุปสาระสำคญั :  

        ส่วนทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  ได้เชิญนายสุชาติ  แสงทองสวัสดิ์  ผู้เช่ียวชาญด้านการบรหิารทรัพยากร
บุคคล  กรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ  มาเป็นวิทยากรบรรยาย
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดกรอบตำแหนง่พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับเช่ียวชาญ ชำนาญ
การพิเศษ และระดับชำนาญงานพิเศษ  ซึ่งมรีายละเอียดดงันี้ 
 

      ระบบจำแนกตำแหน่ง (Position Classification)                                                                                                           

        การจำแนกตำแหน่ง  คือ  การจำแนกตามประเภทและคุณภาพของงาน โดยยึดถือหน้าที ่ความรับผิดชอบ และ    
ความยากง่ายของตำแหน่งเป็นสำคัญ เป็นวิธีการในการจำแนกตำแหน่งที่มีลักษณะงานเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันรวมไว้
พวกเดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกัน รวมทั้งแจกแจงช้ันของตำแหน่งตามภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน เพื่อการกำหนดค่าตอบแทนที่
เป็นธรรม “equal pay for equal work” รวมทั้งสามารถใช้คนที่เหมาะสมกับงาน “Put the right man to the right 
job” 
 

      หลักการจำแนกตำแหน่ง 

     - จัดตามกลุ่มหน้าที่ความรบัผิดชอบ และลกัษณะงานทีค่ล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

     - แต่ละสายงานจะจำแนกตามคุณภาพและความยากง่ายของงาน หรอืเรียกว่า “ค่าของงาน” เพื่อจัดระดับตำแหน่งงาน
สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกับคุณภาพความยากง่ายของงาน 

    - ค่าตอบแทนสัมพันธ์กบัค่าของงานหรอืขนาดความรับผดิชอบ/คุณภาพของงาน  “EQUAL PAY FOR WORK OF 
EQUAL”   

 

 

   ✓ 
 

     
 



เครื่องมือระบบจำแนกตำแหน่ง 
      เมื ่อมีการจำแนกตำแหน่งตามประเภท สายงาน  และระดับแล้ว  จะกำหนดชื่อตำแหน่งหน้าที ่ความรับผิดชอบ  
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ไว้เป็นมาตรฐาน  เพื ่อเป็นเกณฑ์หรือเครื ่องมือในการบริหารงานบุคคล           
ในเรื่องต่างๆ  ต่อไป 

 

 

                                         

                                                                        

                     

                       ตำแหน่ง 

       

 

 

 

          ตำแหน่ง (Position)  คือ  เป็นส่วนประกอบพื้นฐานเล็กที่สุดขององค์กร หรอืกลุ่มของหน้าที่ความรบัผิดชอบที่มี
ปริมาณงานเพียงพอใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติเป็นประจำอย่างมีประสิทธิภาพ   

           การกำหนดตำแหน่ง  คือ  การให้มีอัตราที่จะบรรจุแต่งตั้งให้บุคคลปฏิบัติงานตามหน้าที่ทีก่ำหนดไว้                                                                                                        

           การกำหนดกรอบตำแหน่ง  คือ  เป็นการกำหนดจำนวน ประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งพื้นฐานในองค์กร 
เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนใหเ้กิดความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยบางสายงานอาจกำหนดกรอบระดบัตำแหน่งไว้ด้วยก็ได้ 

       

          ตัวอย่าง : การกำหนดกรอบระดบัตำแหน่ง   

           นายแพทย์  

              - ปฏิบัติการ 

              - ชำนาญการ  

              - ชำนาญการพิเศษ 

              - เช่ียวชาญ 

 

            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

              - ปฏิบัติการ 

              - ชำนาญการ  

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
สายงาน.......................... 
ช่ือตำแหน่ง..................... 
หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก 
1.  ................................. 
2.  ................................. 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรบัตำแหน่ง 
........................................ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
....................................... 



             ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคล  (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 

                  ข้อ 8  ให้ยกเลกิความในข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2559  (และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

                  “ข้อ 13  พนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้รับแตง่ตั้งให้ดำรงตำแหนง่สายบรหิาร ตำแหนง่สายวิชาการ หรือ
ตำแหน่งสายปฏิบัติการ  อย่างใดอย่างหนึง่ในส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

                    (1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร  แบ่งเป็น 5 กลุ่ม และมีตำแหนง่ ดังนี้ 

                        (1.1) กลุ่มบริหารมหาวิทยาลัย 

                               (1.1.1) อธิการบดี 

                               (1.1.2) รองอธิการบด ี

                               (1.1.3) ผู้ช่วยอธิการบดี 

                       (1.2) กลุ่มบรหิารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานอธิการบดี 

                              (1.2.1) ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

                              (1.2.2) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบด ี

                              (1.2.3) รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

                              (1.2.4) รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบด ี

                        (1.3) กลุ่มบริหารคณะ หรอืส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

                               (1.3.1) คณบดี 

                               (1.3.2) รองคณบดี 

                       (1.4) กลุ่มบรหิารสถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน สำนัก 

                              (1.4.1) ผู้อำนวยการสถาบัน 

                              (1.4.2) ผู้อำนวยการสำนัก 

                              (1.4.3) ผู้อำนวยการส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น 

                              (1.4.4) รองผู้อำนวยการสถาบัน 

                              (1.4.5) รองผู้อำนวยการสำนัก 

                              (1.4.6) รองผู้อำนวยการส่วนงานฯ 

                        (1.5) กลุ่มบริหารทั่วไปหรืออื่นๆ ใหเ้ปน็ไปตามที่ กบบ. กำหนด 

 

 

 



                    (2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  แบง่เป็น 3 กลุม่  ดังนี้ 

                        (2.1) กลุ่มคณาจารย์ มีตำแหน่ง  ดังนี ้

                               (2.1.1) ศาสตราจารย ์

                               (2.1.2) รองศาสตราจารย ์

                               (2.1.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

                               (2.1.4) อาจารย์ 

                        (2.2) กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต  มีระดับตำแหน่ง  ดังนี้ 

                               (2.2.1) อาจารย์สาธิตเช่ียวชาญพิเศษ 

                               (2.2.2) อาจารย์สาธิตเช่ียวชาญ 

                               (2.2.3) อาจารย์สาธิตชำนาญการพิเศษ 

                               (2.2.4) อาจารย์สาธิตชำนาญการ 

                               (2.2.5) อาจารย์สาธิต 

                        (2.3) กลุ่มนักวิจัย  มีระดับตำแหนง่  ดังนี้ 

                               (2.3.1) นักวิจัยเช่ียวชาญพิเศษ 

                               (2.3.2) นักวิจัยเช่ียวชาญ 

                               (2.3.3) นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 

                               (2.3.4) นักวิจัยชำนาญการ 

                               (2.3.5) นักวิจัย 

                    (3) พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี ้

                        (3.1) กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ  มีระดับตำแหน่ง  ดังนี ้

                               (3.1.1) เช่ียวชาญพิเศษ 

                               (3.1.2) เช่ียวชาญ 

                               (3.1.3) ชำนาญการพิเศษ 

                               (3.1.4) ชำนาญการ 

                               (3.1.5) ปฏิบัติการ 

                        (3.2) กลุ่มประเภทผูบ้รหิารปฏิบัติการ  มีระดับตำแหน่ง  ดังนี ้

                               (3.2.1) ผู้อำนวยการสำนักงานส่วนงาน 

                               (3.2.2) ผู้อำนวยการหน่วยงาน 

                               (3.2.3) หัวหน้าหน่วย 

                               (3.2.4) หัวหน้างาน 



                        (3.3) กลุ่มประเภททั่วไป  มีระดบัตำแหน่ง  ดังนี้ 

                               (3.3.1) ชำนาญงานพิเศษ 

                               (3.3.2) ชำนาญงาน 

                               (3.3.3) ปฏิบัติงาน 

          และตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 18  เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหนง่พนักงานสายปฏิบตัิการ
กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุม่ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ และกลุ่มประเภททั่วไป 

 
 

 







 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 

         ข้อ 6.  ตำแหน่งระดับเช่ียวชาญ กำหนดไว้ที่ส่วนงานที่มีภารกจิหลักของส่วนงานน้ัน ดังนี้ 

                 6.1  สายงานบรกิารสุขภาพ กำหนดให้มรีะดบัเช่ียวชาญได้ที่ส่วนงานทีม่ีภารกจิหลักในการให้บริการสุขภาพ
เท่านั้น ได้แก่ ศูนย์การแพทย์ปญัญานันทภิกขุ ชลประทาน ศูนย์การแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี 
จำนวน 5 ช่ือตำแหน่ง  โดยกำหนดให้มีตำแหน่งละ 2 อัตรา  ดังนี ้

                       1) ตำแหน่งพยาบาล                               ระดับเช่ียวชาญ   จำนวน  2  อัตรา 

                       2) ตำแหน่งเภสัช                                   ระดับเช่ียวชาญ   จำนวน  2  อัตรา 

                       3) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์                 ระดับเช่ียวชาญ   จำนวน  2  อัตรา 

                       4) ตำแหน่งนักรงัสีการแพทย์                     ระดับเช่ียวชาญ   จำนวน  2  อัตรา 

                       5) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด                    ระดับเช่ียวชาญ    จำนวน  2  อัตรา 

                6.2  สายงานเทคนิค กำหนดให้มรีะดับเช่ียวชาญได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์เท่านั้น  โดยปฏิบัตงิานในตำแหนง่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเช่ียวชาญ จำนวน 1 อัตรา 

                6.3  สายงานบริการ กำหนดให้มรีะดบัเช่ียวชาญได้ที่ส่วนงานทีม่ีภารกจิหลักตามตำแหน่งนั้นๆ จำนวน 10 ช่ือ 
ตำแหน่ง  ได้แก่ 

                       1) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์                       ระดับเช่ียวชาญ   จำนวน  1  อัตรา 

                       2) ตำแหน่งบรรณารักษ์                            ระดับเช่ียวชาญ   จำนวน  1  อัตรา 

                       3) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป                   ระดับเช่ียวชาญ   จำนวน  1  อัตรา 

                       4) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล                   ระดับเช่ียวชาญ   จำนวน  1  อัตรา 

                       5) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                      ระดับเช่ียวชาญ   จำนวน  1  อัตรา 

                       6) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ                       ระดับเช่ียวชาญ   จำนวน  1  อัตรา 

                       7) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี             ระดับเช่ียวชาญ   จำนวน  1  อัตรา 

                       8) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ระดับเช่ียวชาญ   จำนวน  1  อัตรา 

                       9) ตำแหน่งนิติกร                                  ระดับเช่ียวชาญ   จำนวน  1  อัตรา 

                       10) ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน                ระดับเช่ียวชาญ   จำนวน  1  อัตรา 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับ สำยงำน ต ำแหน่ง จ ำนวนบุคลำกร
ระดับปฏิบัติกำร ระดับ ระดับ ระดับ

ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เช่ียวชำญ

1 บริการสุขภาพ แพทย์ 124
2 บริการสุขภาพ ทันตแพทย์ 38
3 บริการสุขภาพ นักจิตวิทยาคลินิก 1
4 บริการสุขภาพ พยาบาล 798 120 2
5 บริการสุขภาพ เภสัชกร 48 8 2
6 บริการสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์ 47 8 2
7 บริการสุขภาพ นักรังสีการแพทย์ 18 3 2
8 บริการสุขภาพ นักกายภาพบ าบัด 21 4 2
9 บริการสุขภาพ นักกจิกรรมบ าบัด 3 2
10 บริการสุขภาพ นักกายอปุกรณ์ 1 1
11 เทคนิค นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 92 14 1
12 เทคนิค สถาปนิก 5 1
13 เทคนิค วิศวกรวิชาชพี 16 3

ก าหนดใหม้ีได้ทุกอตัรา

กรอบต ำแหน่งทีข่ออนุมัติ

1. กลุม่ประเภทวชิำชีพเฉพำะ

บัญชีแนบทำ้ย 

ระดับช ำนำญกำร  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  และระดับเช่ียวชำญ
กรอบระดับต ำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบัติกำร  ประเภทวชิำชีพเฉพำะ  ประเภทเช่ียวชำญเฉพำะ

ก าหนดให้มีได้ทุกอตัรา



ล ำดบั สำยงำน ต ำแหน่ง จ ำนวนบุคลำกร
ระดบัปฏิบัตกิำร ระดบั ระดบั ระดบั

ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ

1 บริการสุขภาพ นักวิชาการเวชสถิติ 7 2
2 บริการสุขภาพ นักอรรถบ าบัด 1 1
3 บริการสุขภาพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 2
4 บริการสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข 9 2
5 บริการสุขภาพ นักสังคมสงเคราะห์ 4 1
6 เทคนิค วิศวกร 13 2
7 บริการ นิติกร 21 4 1
8 บริการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 62 10 1
9 บริการ นักทรัพยากรบุคคล 87 14 1
10 บริการ นักจัดการงานทัว่ไป 304 46 1
11 บริการ เลขานุการ 5 1
12 บริการ นักวิชาการศึกษา 261 40 1
13 บริการ นักพัฒนาชุมชน 8 2
14 บริการ นักส่ือสารองค์กร 29 4
15 บริการ นักวิชาการสถิติ 3 1
16 บริการ นักวิเทศสัมพันธ์ 9 1
17 บริการ นักวิชาการพัสดุ 116 18 1
18 บริการ นักวิชาการเงินและบัญชี 176 27 1
19 บริการ นักตรวจสอบภายใน 6 1 1
20 บริการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 57 9
21 บริการ นักวิชาการโภชนาการ 12 2
22 บริการ นักวิทยาศาสตร์ 39 6 1
23 บริการ นักจิตวิทยา 3 2
24 บริการ นักวิชาการช่างศิลป์ 9 1
25 บริการ เจ้าหน้าทีว่ิจัย 9 2
26 บริการ บรรณารักษ์ 42 6 1
27 บริการ นักวิชาการเกษตร 4 1

2. กลุ่มประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ

ก าหนดให้มีได้ทุกอัตรา

บัญชแีนบท้ำย 
กรอบระดบัต ำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบัตกิำร  ประเภทวิชำชพีเฉพำะ  ประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ

ระดบัช ำนำญกำร  ระดบัช ำนำญกำรพิเศษ  และระดบัเชี่ยวชำญ
กรอบต ำแหน่งทีข่ออนุมตัิ



ล ำดบั สำยงำน ต ำแหน่ง จ ำนวนบุคลำกร
ระดบัปฏิบัตงิำน ระดบั ระดบั

ช ำนำญงำน ช ำนำญงำนพิเศษ

1 บริการสุขภาพ ผู้ช่วยพยาบาล 262 40
2 บริการสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 4
3 บริการสุขภาพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 9
4 บริการสุขภาพ ผู้ปฏิบัติเภสัชกรรม 41 6
5 บริการสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 93 14
6 บริการสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟืน้ฟู 4 1
7 บริการสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 1
8 บริการสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 6 1
9 เทคนิค ผู้ปฏิบัติงานช่าง 94 15
10 บริการ ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป 393 59
11 บริการ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 11 2
12 บริการ พนักงานบริการ 481

ก าหนดให้มีได้ทุกอัตรา

บัญชแีนบท้ำย 
กรอบระดบัต ำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบัตกิำร  ประเภททัว่ไป

ระดบัช ำนำญงำน  ระดบัช ำนำญงำนพิเศษ 
กรอบต ำแหน่งทีข่ออนุมตัิ

3. กลุ่มประเภททัว่ไป



งานในหน้าที่ ความยุ่งยากของงาน ตัวบง่ชี้เพ่ือจ าแนก

เกษยีณ ร่าง โต้ตอบ พมิพห์นังสือ 1. ภายใน/ภายนอก ตามหลักการ ภาษาอังกฤษ
2. เปน็ภาษาอังกฤษ

วเิคราะห ์แยก จัดเร่ืองเสนอ 1. จัดเก็บตามระเบยีบงานสารบรรณ IT และภาษาอังกฤษ
2. จัดเก็บตามระเบยีบสารบรรณและสืบค้นได้ด้วยเทคโนโลยี
3. วเิคราะห ์แยกเร่ือง ภาษาอังกฤษ

จัดท าวาระประชุม 1. จัดท าวาระประชุมในระดับส่วนงาน ระดับการประชุม
2. จัดท าวาระประชุมเสนอในระดับมหาวทิยาลัย

จัดระบบการท างานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. พฒันาระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลา และขั้นตอนการท างาน

การประสานงาน 1. ภายนอกส่วนงาน ภาษาอังกฤษ
2. หน่วยงานระหวา่งประเทศ
3. ต้อนรับแขกหรือนิสิตต่างชาติ

           หมายเหตุ  :  ตัวอย่างการแบง่กลุ่มท า workshop  ดังกล่าวเปน็การระดมความคิดเหน็ในเบื้องต้น
                            โดยมหาวิทยาลัยจะน าข้อมูลดังกล่าวไปทบทวนและพิจารณาเพ่ือหาข้อสรปุต่อไป

ตัวอย่าง

ต าแหน่งผู้ปฏบิตัิงานทั่วไป  ระดับช านาญงานพิเศษ
การแบง่กลุ่มท า workshop





หมายเหตุ  :  1.  จัดทำรายงานฯ  หลังจากเข้าร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน  ภายใน 7 วันทำการ   
                      เสนอหัวหน้าฝ่าย                         
       2.  หัวหน้าฝ่ายเสนอความเห็น  ภายใน 3 วันทำการ  และเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 
       3.  แจ้งผู้รายงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟม้รายงานการเข้าประชุม/ อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน 
       4.  หัวหน้าฝ่ายติดตามผลการปรบัปรุงพฒันา 

      5.  หัวหน้าฝ่ายรายงานผลการปรับปรงุพฒันาใหผู้้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางได้ทราบ 
 

 
 



ล ำดบั ต ำแหน่ง ปจัจุบนั
ระดบั ระดบั ระดบั ระดบั

ช ำนำญกำร* ช ำนำญกำรพิเศษ** เชีย่วชำญ***
1 นางมัณฑนา เจริญแพทย์ ช านาญการพเิศษ ∕

2 นางมาลินี ภูหมั่นเพยีร
3 นางจงกล พกุพนู
4 นางฐานวร์ี ศรีจริะพชัร์
5 นางสาวละออ ไวยมานะกจิ
6 นางสมพศิ พรวริิยกลุ
7 นางสาวกญัญดา งึมกระโทก
8 นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร
9 นางสาวธนภร พึง่พาพงศ์
10 นางสาวนันทนา เศาจวฒิุพงศ์
11 นางสาวน  าเงิน เฉลียวพจน์
12 นางปัทมาพร ยุวพรพงศ์กลุ
13 นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ
14 นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์
15 นางสาวศุภลักษณ์ ผลแกว้
16 นางสาวศิวพร ชาติประสพ
17 นางสุจติรา รัตนสิน
18 นางสาวอสิยาห์ พนัศิริพฒัน์
19 นางสาวอญัชลี ตุ้มทอง
20 นางสาวอมัพร ขาวบาง

หมำยเหต ุ:  ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ครั งที ่8/2562 เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2562

              *ระดับช านาญการ  (มหาวทิยาลัยก าหนดให้มีได้ทุกอตัรา)
              **ระดับช านาญการพเิศษ (มหาวทิยาลัยก าหนดให้มีได้ 6 อตัรา จากอตัราทั งหมด 42 อตัรา)
              ***ระดับเชี่ยวชาญ  (มหาวทิยาลัยก าหนดให้มีได้ 1 อตัรา)

ส ำนักหอสมุดกลำง
กรอบระดบัต ำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบตักิำร 
ประเภทเชีย่วชำญเฉพำะ (สำยงำนบริกำร)

ชือ่-นำมสกุล กรอบระดบัต ำแหน่ง

บรรณารักษ์

ช านาญการ ∕ ∕

ปฏิบัติการ ∕ ∕ ∕



 

บรรณำรักษ์ 

 



๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 
มติสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กลุ่มประเภท                        เชี่ยวชาญเฉพาะ 
สายงาน                                          บริการ  
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งดังน้ี 

๑. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
๒. บรรณารักษ์ช านาญการ 
๓. บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
๔. บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์  ซ่ึงมีลักษณะที่ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ                  
ท าบัตรรายการ ท าบรรณานุกรม ท าดรรชนี ท าสาระสังเขป จัดท าคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้รับบริการจัดท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงาน              
ที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 
มติสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
รายการ ระดับต าแหน่ง 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 

   ปฏิบตัิงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้าน
บรรณารักษ์ ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

   ปฏิบตัิงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงานทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

   ปฏิบตัิงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงานทักษะ และประสบการณ์
สูงมากในงานด้านบรรณารักษ์ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า  ทดลอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย  

   ปฏิบตัิงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน             
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านบรรณารักษ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง 
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้าน
บรรณารักษ์ และน ามาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการส าเร็จความเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะ และ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข 
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 
มติสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงาน 
ปฏิบัติ 

    

    ๒.๑ ด้านการ
ปฏิบัติการ 

๑) จัดหา คัดเลือก จ าแนกหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์สื่อโสตทัศน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ท าบัตรรายการ หรือ
สร้างรายการทรัพยากรสารสนเทศ ท า
บรรณานุกรม ดัชนีและบันทึกระบบ
ฐานข้อมูลของห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่ง
จัดเก็บและให้บริการ 

๒) ให้ค าแนะน า ปรึกษา และบริการสืบค้น
หนังสือแก่นักเรียน นิสิต  คณาจารย์ 
บุคลากรในมหาวิทยาลัย และ
ผู้รับบริการภายนอก เพื่อประโยชน์
เก่ียวกับงานสอน งานวิจัย และการ
เผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

๓) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุด 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้เกิดความ
สนใจในการเข้ารับบริการ 

๔) เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เก่ียวกับ
ห้องสมุด ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและ
เทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่

๑) ศึกษา ค้นคว้าหนังสือทางด้านวิชาการ
แขนงต่างๆ จัดหา คัดเลือก รวบรวม
จากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือตัวเขียน 
และค าจารึกต่างๆ ที่มีอยู่ในหอสมุด
วิเคราะห์เพื่อจัดจ าแนกหมวดหมู่ การ
ให้เลขหมู่หนังสือ ขยายเลขหมู่หนังสือ 
ท าบัตรรายการ หรือสร้างรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศให้ได้
มาตรฐานสากล และเหมาะสมกับ
ลักษณะและประเภทของหนังสือที่มีอยู่ 
เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 

๒) ให้ค าแนะน า ปรึกษา และบริการ
สืบค้นหนังสือแก่นักเรียน นิสิต 
คณาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
และผู้รับบริการภายนอก เพื่อ
ประโยชน์เก่ียวกับงานสอนงานวิจัย 
และการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๓) ควบคุม และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
การใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ

๑) ปฏิบัติการด้านบรรณารักษ์ขั้นสูงที่
ยุ่งยากซับซ้อน วางหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดหาและคัดเลือกให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนด
วิธีการ เก่ียวกับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการ
ให้บริการและการใช้ห้องสมุด เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับการบริการอย่าง
เหมาะสม สะดวกและเพื่อให้เกิดความ
เรียบร้อยในการให้บริการห้องสมุด 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
บรรณารักษ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
เอกสารวิชาการคู่มือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านบรรณารักษ์ เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
บรรณารักษ์ พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ 
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
ในงานบรรณารักษ์ และเผยแพร่ผลงาน
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
บรรณารักษ์ วางหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
บรรณารักษ์ เสนอความเห็นเก่ียวกับ
ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
มากทางด้านบรรณารักษ์ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
บรรณารักษ์ และด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษา
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 
มติสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 

ทันสมัยด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้ง
ด้านวิชาการและการให้บริหาร  

๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิต
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้ารับ
บริการ 

๔) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัยด้านบรรณารักษ์ ศึกษา 
ค้นคว้าวิธีการ และเทคนิคใหม่ๆ ทั้ง
ด้านวิชาการและการให้บริการ การใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จัดท าเอกสารวิชาการคู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านบรรณารักษ์ 
เพื่อพัฒนางานวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานบรรณารักษ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้าน
บรรณารักษ์ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานบรรณารักษ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ในโครงการวิจัยทางด้านบรรณารักษ์ 
เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะใน
การด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านบรรณารักษ์ ตอบปัญหา
และชี้แจงต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เก่ียวกับงานบรรณารักษ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 
มติสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 

พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

     
    ๒.๒ ด้านการ 

วางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย 
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

ร่วมก าหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มอบหมายงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 

    ๒.๓  ด้านการ
ประสานงาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและ
ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน 
หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑) ประสานการท างานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการเจรจา  โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนโดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 
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๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 
มติสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 

       ๒.๔ ด้านการ 
               บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านบรรณารักษ์
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับการ
บริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้าน
บรรณารักษ์เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นิสิต 
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านบรรณารักษ์แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านบรรณารักษ์ที่ซับซ้อน เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านบรรณารักษ์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนา
ความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
พัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับงานบรรณารักษ์ ให้
บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
บรรณารักษ์ เพื่อให้บุคคลทั่วไป
ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 
มติสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 

๓ .  คณุสมบัติเฉพาะ
ส าหรับ
ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทาง
บรรณารักษศาสตร์ ทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศ
ศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์  

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหน่ึงทาบรรณารักษศาสตร์ 
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศ
ศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์  

๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทาง
บรรณารักษศาสตร์ ทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศ
ศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ 

๔)  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง ต าแหน่ง 
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ 
ปฏิบัติการ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  
ดังน้ี 

- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์หรืองานอ่ืน  
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ  

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน               
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๒ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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๘ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 
มติสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ช านาญการ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 

ที่ กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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ล ำดบั ต ำแหน่ง ปัจจุบัน
ระดบั ระดบั ระดบั ระดบั

ช ำนำญกำร* ช ำนำญกำรพิเศษ** เชีย่วชำญ***
1 นายกันตพงศ์ พุ่มอยู่
2 นายธนวัฒน์ เสริฐสุวรรณกุล
3 นายอดินนัท์ เจะตีแม

หมำยเหต ุ:  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คร้ังที่ 8/2562 เมือ่วันที่ 20 กันยายน 2562
              *ระดับช านาญการ  (มหาวิทยาลัยก าหนดใหม้ีได้ทุกอัตรา)
              **ระดับช านาญการพิเศษ  (มหาวิทยาลัยก าหนดใหม้ีได้ 14 อัตรา จากทั้งหมด 92 อัตรา)
              ***ระดับเชี่ยวชาญ  (มหาวิทยาลัยก าหนดใหม้ีได้ 1 อัตรา  เฉพาะที่ส านกัคอมพิวเตอร์เท่านัน้)

กรอบระดบัต ำแหน่งพนักงำนสำยปฏบิัตกิำร 
ส ำนักหอสมดุกลำง

ประเภทวิชำชพีเฉพำะ (สำยงำนเทคนิค)

ปฏบิติัการ ∕ ∕  -นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

ชือ่-นำมสกุล กรอบระดบัต ำแหน่ง



 

นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

 



๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ   
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กลุ่มประเภท                        วิชาชีพเฉพาะ 
สายงาน                                          เทคนิค 
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งดังน้ี 

๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
๓. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
๔. นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบ 
ติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเก่ียวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบายการใช้ค าสั่งต่าง ๆ ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือ                 
และชุดค าสั่งส่ือสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให้ค าปรึกษา แนะน า อบรม เก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ติดความความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ   
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์          
ช านาญการ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์          
ช านาญการพิเศษ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เชี่ยวชาญ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการในการท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้ 
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงในงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องท าการ 
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่
มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี  
ความเชี่ยวชาญในงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง 
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และน ามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ   
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์          

ช านาญการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์          

ช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เชี่ยวชาญ 
๒. ลักษณะงานปฏิบัติ     
    ๒.๑ ด้านการ

ปฏิบัติการ 
๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดสอบ
คุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ 
ติดตั้งชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ 
ชุดค าสั่งส าเร็จรูป เพื่ออ านวยการ 
ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความ
รับผิดชอบด าเนินไปได้อย่างราบรื่น
และสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน 

๒) ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไข
แฟ้มข้อมูล เขียนชุดค าสั่ง และคู่มือ
ค าอธิบายชุดค าสั่งตามข้อก าหนด
ของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว 
ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไข
ข้อผิดพลาดของค าสั่ง เพื่อให้
ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา

๑) ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงาน
ประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การ
จัดการระบบการท างานของเครื่อง 
การติดตั้งระบบเครื่อง ทดสอบ
คุณสมบัติด้านเทคนิคของเครื่องและ
อุปกรณ์ เพื่อให้ได้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งหน่วยงาน ทันสมัย และตรงตาม
ความต้องการและลักษณะการใช้งาน
ของหน่วยงาน 

๒) ออกแบบระบบงาน ข้อมูล การประ
มวยผล การสือ่สาร ระบบข่ายงาน 
ชุดค าสั่งและฐานข้อมูล ตามความ
ต้องการของหน่วยงาน ติดตั้ง 
บ ารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ชุดค าสั่ง
ระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งประยุกต์ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้
อย่างราบรื่น สนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิทยาการ

๑) ปฏิบัติการด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน 
ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบและเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ
งานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็น
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ
และวิธีการของงานในด้านวิทยาการ

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค
ต่างๆ เพื่อพัฒนางานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประโยชน์สูงสุด 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัย
ต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือก าหนด
ทิศทางของการศึกษาวิจัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน  
เพื่อพัฒนางานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือเพื่อเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับปัญหา และหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และด้าน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านวิทยาการ
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ   
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์          

ช านาญการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์          

ช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เชี่ยวชาญ 
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

คอมพิวเตอร์ จัดท าเอกสารวิชาการ 
คู่มือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อหาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือเพื่อพัฒนา
แนวทางวิธีการและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงาน 
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 

คอมพิวเตอร์ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 

คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ และให้
ค าแนะน าเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน 
หรือโครงการของมหาวิทยาลัย หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
บริหาร หรือความม่ันคง เพื่อให้การ
ด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและ
บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหา
ต่างๆ เก่ียวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบ 
การพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ   
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์          

ช านาญการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์          

ช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เชี่ยวชาญ 
    ๒.๒ ด้านการ 

วางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ 
ที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย 
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานโดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงานโครงการในระดับ 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมอบหมายงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 

    ๒.๓  ด้านการ
ประสานงาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและ
ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด
ไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน า เบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑) ประสานการท างานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการ เจรจา โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 
 
 
 
 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ 
กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน 
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานร่วมกัน 
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๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ   
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์          

ช านาญการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์          

ช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เชี่ยวชาญ 
    ๒.๔ ด้านการ   

บริการ 
๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 

เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ 
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์แก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน 
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                    
ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
พัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากลเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคคล
ทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ   
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์          

ช านาญการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์          

ช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เชี่ยวชาญ 
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่าง

อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่าง
อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่าง
อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๔) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ 
กบบ. ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งน้ี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 
ปฏิบัติการ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  
ดังน้ี 

- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

 และ 
๓) ปฏิบัติงานด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ช านาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๒ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 

81



ล ำดบั ต ำแหน่ง ปัจจุบัน
ระดบั ระดบั ระดบั

ช ำนำญงำน* ช ำนำญงำนพิเศษ**
1 นายกิตติศักด์ิ ก้าวกระโทก
2 นายเกรียงศักด์ิ เร่ิมสูงเนิน
3 นายเกียรติศักด์ิ หงษ์อินทร์
4 นางสาวเจณจิรา มั่นคง
5 นายเดชณรงค์ อมเพชร
6 นางทัศนีญา ทาระค า
7 นางสาวนัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์
8 นางบงกชรัตน์ อุดสัย
9 นายปริวัฎ ศิริรัตน์
10 นายปิยะรักษ์ หอมหวล
11 นางประภัสสร อ้วนวงษ์
12 นางประจงจิตต์ อุมะวิชนี
13 นางสาวพรชนก ชื่นประทุม
14 นางสาวพิมลพรรณ มูลเจริญ
15 นางพิมหฤทัย ศรีมงคล
16 นางสาวรัชนี แก้วคูณ
17 นางสาวรุ่งรดา ภัทรมหาสมบัติ
18 นางสาววรรณิศา แซ่เตียว
19 นางวนิดา พูลสวัสด์ิ
20 นางสาวศิริภรณ์ กิ่งน้อย
21 นายสนธิชัย ค ามณีจันทร์
22 นายสามารถ พุกพญา
23 นายสุรชัย หาบ้านแท่น
24 นายสุรพงษ์ พิมพ์โคตร
25 นางสาวอนงค์ คิดชอบ

ส ำนักหอสมดุกลำง
กรอบระดบัต ำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบัตกิำร 

ประเภททัว่ไป (สำยงำนบริกำร)

ชื่อ-นำมสกุล กรอบระดบัต ำแหน่ง

∕ ∕ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป ปฏิบัติงาน



ล ำดบั ต ำแหน่ง ปัจจุบัน
ระดบั ระดบั ระดบั

ช ำนำญงำน* ช ำนำญงำนพิเศษ**
26 นางสาวอมรรัตน์ ทรงสมบัติชัย
27 นางสาวอรัญญา ฟักอ่อน
28 นายอภิเดช จันทร์ศิริ
29 นางสาวเอื้องฟ้า แป้นแก้ว
30 นางสาวสุพินยา ศรีกุล
31 นางอรุณรัตน์ พุกพญา

หมำยเหตุ :  ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คร้ังที ่8/2562 เมื่อวันที ่20 กนัยายน 2562
              *ระดับช านาญงาน  (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้ทุกอัตรา)
              **ระดับช านาญงานพิเศษ (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้ 59 อัตรา จากอัตราทัง้หมด 393 อัตรา)

ชื่อ-นำมสกุล กรอบระดบัต ำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป
ปฏิบัติงาน ∕ ∕

ช านาญงาน ∕



 

ผู้ปฏบัิตงิำนทั่วไป 

 



๑ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงานพิเศษ  
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

กลุ่มประเภท    ทั่วไป 
สายงาน     บริการ 
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งน้ี 

๑. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน 
๒. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงาน 
๓. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงานพิเศษ 

   
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับงานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ งานธุรการ  
งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ หรืองานบริการทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงานพิเศษ  
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงานพิเศษ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้
กับคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี 
งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ หรืองานบริการทั่วไป 
ตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่
อย่างกว้างๆภายใต้ก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง 
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ 
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
หรือช่วยท าวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล 
แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติ 
ซ่ึงมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือ 
ประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ 
เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือพัฒนางานในหน้าที่และงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลัก
ที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงานพิเศษ  
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงานพิเศษ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ    
    ๒.๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ  

เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์  
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการทั่วไปธุรการ  
เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวก 

(๒) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน
เดียวกันหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

(๓) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
เก่ียวกับงานช่วยเหลือและสนับสนุนงานบริหาร
ต่างๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการ
ทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงาน 
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดท าคู่มือ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

(๓) ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อการก าหนดมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงาน โดยการใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

(๑) วางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความ
รับผิดชอบ เพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

(๒) มอบหมายงาน ก ากับดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

(๓) จัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการค้นหา และน าไปใช้ประโยชน์ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(๔) ควบคุมการจัดซ้ือจัดหา การเบิกจ่าย เพื่อให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่ 

(๕) อ านวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึก
การประชุมและจัดท ารายงานการประชุม เพื่อให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
หลักฐานในการประชุม 

(๖) พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ 
เพื่อให้ระบบงานมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

(๗) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชน เพื่อขอความช่วยเหลือหรือความร่วมมือ
ในงานอันเป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงาน 
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๔ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงานพิเศษ  
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงานพิเศษ 

    ๒.๒ ด้านการก ากับดูแล  (๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้
การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อให้ 
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 
 
 
 

(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้
การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง 
ในการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปในหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 ๒.๓ ด้านการบริการ (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาใน 
การปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริหารทั่วไป 

(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเก่ียวกับ 
การปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปในความรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความช านาญด้านการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่อ
อ านวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน 

(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านบริหารงานทั่วไป ตอบปัญหาและฝึกอบรม 
เก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไปที่มีความยากมาก 
เป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความช านาญงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ  
โดยให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการท างานของหน่วยงาน 
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๕ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงานพิเศษ  
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปช านาญงานพิเศษ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
    ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน และ 

(๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
ดังน้ี 

- ประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

และ 
 (๓) ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
    ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ   
    งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน และ 

(๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภท    
ทั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
และ 

 (๓) ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
    ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ 
    งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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ล ำดบั ต ำแหน่ง ปัจจุบัน
ระดบั ระดบั ระดบั

ช ำนำญงำน* ช ำนำญงำนพิเศษ**
1 นายสุนทร พุม่พวง
2 นายอ านาจ พวงผกา
3 นายอนุรักษ์ หงษ์ขาว

หมำยเหตุ :  ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คร้ังที ่8/2562 เมื่อวันที ่20 กนัยายน 2562
              *ระดับช านาญงาน  (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้ทุกอตัรา)
              **ระดับช านาญงานพเิศษ (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้ 15 อตัรา จากอตัราทัง้หมด 94 อตัรา)

ผู้ปฏิบัติงานช่าง ปฏิบัติงาน ∕ ∕

ส ำนักหอสมดุกลำง
กรอบระดบัต ำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบัตกิำร 

ประเภททัว่ไป (สำยงำนเทคนิค)

ชื่อ-นำมสกุล กรอบระดบัต ำแหน่ง



 

ผู้ปฏบัิตงิำนช่ำง 

 



๑ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

กลุ่มประเภท    ทั่วไป 
สายงาน     เทคนิค 
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งน้ี 

๑. ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน 
๒. ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน 
๓. ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  

  
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านงานช่าง ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการการควบคุมการท างาน การพิมพ์แผนที่ การเขียนและคัดลอกแบบแปลน
ของอาคารและสิ่งก่อสร้าง การเขียนภาพ เขียนตัวอักษร ปั้นภาพและจ าลองแบบพิมพ์ การตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบ ารุงการท างานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องใช้
ที่เก่ียวกับไฟฟ้า แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์ การประดิษฐ์ ซ่อม ประกอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการใส่ฟันและตรวจสอบงานด้านช่างต่างๆ เช่น ด้านช่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ด้านช่างพิมพ์ ด้านช่างเขียนแบบ ด้านช่างศิลป์ ด้านช่างเครื่องยนต์ ด้านช่างไฟฟ้า ด้านโยธา ด้านโลหะ ด้านช่างเทคนิค ด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ด้านช่างกายอุปกรณ์  ด้านช่างเครื่องกล   
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานด้านช่าง ตามค าสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้
การก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า 
และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ 
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางาน 
ในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไข
ปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะหรือ
ประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือพัฒนางาน 
ในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไข
ปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านช่างด้านใดด้านหน่ึง ดังน้ี   
    ๒.๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  (๑.๑) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ตรวจสอบการท างาน แก้ไขปัญหาการใช้งาน
ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบ
สนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

  (๑.๒) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูล 
ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ 
ส ารอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล 

  (๑.๓) จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติ
ของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบ ารุงรักษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) ปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  (๑.๑) วางแผนและควบคุมการท างานของเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การท างานเพื่อให้
เป็นไปตามความสามารถของเครื่องและระบบ
ค าสั่งที่วางไว้ 

  (๑.๒) ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงาน
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดท าคู่มือ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา 
วิเคราะห์ เสนอแนวคิดใหม่เก่ียวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ เก็บรักษา
ข้อมูลที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมาณเวลา
การปฏิบัติงาน จัดล าดับความส าคัญและลักษณะ
ของงานเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ตามความ
เหมาะสม เพื่อการก าหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

  (๑.๓) ติดตามประมวลผล ศึกษา ค้นคว้าเก่ียวกับ
ความก้าวหน้าเพื่อวางแผนควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 

(๑) ปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  (๑.๑) วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา 

องค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรในสายงาน 
  (๑.๒) พัฒนา ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บ ารุงรักษา 

ซ่อมแซม ตรวจสอบการท างาน แก้ไขปัญหา
การใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้ง
ระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ 
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

  (๑.๓) ควบคุมการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล 
รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ ส ารอง  

          กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล    
          และป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
  (๑.๔) ร่วมออกแบบ และก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 

ในการจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้ง
ระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่จัดหามีมาตรฐานเหมาะสมกับ 
การใช้งาน 

  (๑.๕) ก าหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณ 
ที่ได้รับในแต่ละปี 
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๔ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

(๒) ปฏิบัติงานช่างพิมพ์ 
  (๒.๑) น าแม่พิมพ์มาประกอบแท่นพิมพ์ ปรับต าแหน่ง

แม่พิมพ์ให้ถูกต้อง พิมพ์แผนที่แบบฟอร์มและ
เอกสารต่างๆ ถ่ายรูปทางการพิมพ์ ล้างฟิล์ม 
แต่งและประกอบเนกาตีฟ ผสมหมึกพิมพ์  
พิมพ์ภาพเส้นหรือภาพสกรีน พิมพ์ภาพสีเดียว
หรือภาพสอดสี เย็บเล่มท าปก ก าหนดขนาด  
จัดวางรูปตัวหนังสือและตัวอักษรของแม่พิมพ์ 
ร่างแบบ ออกแบบแม่พิมพ์ จ าลองแผนที่ 
ก าหนดขนาด จัดวางรูปเล่มและหน้ากระดาษ 
ท าแม่พิมพ์ชนิดขาวด า หรือชนิดสอดสี  
ใช้แท่นพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  (๒.๒) ค านวณรายการและประมาณราคาในการ
ด าเนินการเก่ียวกับงานพิมพ์ และคัดเลือก
กระดาษที่ใช้ในการด าเนินงาน เพื่อเหมาะสม 
ประหยัด คุ้มค่า 

  (๒.๓) บ ารุงรักษาแม่พิมพ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุ
อุปกรณ์เก่ียวกับการพิมพ์ ตรวจรับและควบคุม
การใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 
รวมทั้งแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ในระหว่างการพิมพ์ 
เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 
 

(๒) ปฏิบัติงานช่างพิมพ์ 
  (๒.๑) ตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับ 

การพิมพ์ จัดท าแม่พิมพ์ชนิดขาวด าหรือชนิด
สอดสี จัดวางรูปเล่มและหน้ากระดาษ ถ่ายรูป
เพื่อท าแม่พิมพ์ออฟเซตด้วยกล้องถ่ายภาพ
ทางการพิมพ์ค านวณมาตราส่วนย่อขยายในการ
ถ่ายท าแม่พิมพ์ออฟเซต วางรูปแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
ซ่ึงต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ และความละเอียด
รอบคอบ และควบคุมการปฏิบัติงานท าแม่พิมพ์ 
พิมพ์แบบพิมพ์ต่าง ๆทั้งระบบออฟเซต และ
ระบบเลตเตอร์เพรสพิมพ์สอดสี เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๒.๒) ค านวณรายการและประมาณราคาในการ
ด าเนินการเก่ียวกับงานพิมพ์ เพื่อความเหมาะสม 
และประหยัด คุ้มค่า ควบคุมและตรวจสอบการ
ใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับการพิมพ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

  (๒.๓) ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อการก าหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา โดย 
การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
หรือปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จัดท าคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

 

(๒) ปฏิบัติงานช่างพิมพ์ 
  (๒.๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อสร้างแนวทางวิธีการ

ใหม่ในงานช่างพิมพ์ ซ่ึงต้องใช้เทคนิคและความ
ช านาญสูง 

  (๒.๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุง
งานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

  (๒.๓) ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

  (๒.๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิตเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่างพิมพ์ 
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๕ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

(๓) ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ 
  (๓.๑) ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 

งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้างและงาน
ระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนงาน
ออกแบบของหน่วยงานต่างๆ 

  (๓.๒) ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อน ามาใช้ใน
งานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์ 

  (๓.๓) ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงาน
ราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคาและน าไปสู่
การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ 

  (๓.๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่าง 
เขียนแบบ 

 
 
 
 
 
(๔) ปฏิบัติงานช่างศิลป์ 
  (๔.๑) ร่างและออกแบบจัดท าภาพฉาก เขียนภาพ และ

ประดิษฐ์ตัวอักษรประกอบค าบรรยายหรือ 
เพื่อใช้เป็นต้นแบบส าหรับท าแม่พิมพ์ในการ
จัดท าเอกสารและหนังสือต่างๆ 

  (๔.๒) เขียนแผ่นป้าย เขียนภาพ ตัวอักษร เขียนแผ่น
ภาพประชาสัมพันธ์ เขียนแผนที่ แผนภูมิแสดง

 (๓) ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ 
  (๓.๑) เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่  

งานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง และจัดท าแบบจ าลอง เพื่อสนับสนุน
งานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ 

  (๓.๒) ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามรูปแบบ 
รายการ และระเบียบพัสดุ 

  (๓.๓) ส ารวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง ก่อสร้าง เพื่อเก็บข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ 

  (๓.๔) ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ 
เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคาและน าไปสู่การ
ก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
(๔) ปฏิบัติงานช่างศิลป์ 
  (๔.๑) ร่างและออกแบบในการจัดท าภาพฉากและ 

การประดิษฐ์ตัวอักษร เพื่อใช้ประกอบค า
บรรยายหรือเพื่อใช้เป็นต้นแบบส าหรับท า
แม่พิมพ์ในการจัดท าเอกสารและหนังสือต่างๆ 
ซ่ึงต้องใช้ความรู้ความช านาญในกิจการของ
หน่วยงานเป็นอย่างดี 

(๓) ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ 
  (๓.๑) เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่  

งานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง และจัดท าแบบจ าลอง เพื่อ
สนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ 

  (๓.๒) ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามรูปแบบ 
รายการ และระเบียบพัสดุ 

  (๓.๓) ส ารวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง ก่อสร้าง เพื่อเก็บ
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ  

  (๓.๔) ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงาน
ราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา และ
น าไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ 

  (๓.๕) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิตเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงาน 
ช่างเขียนแบบ 

 
 
 
(๔) ปฏิบัติงานช่างศิลป์ 
  (๔.๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อสร้างแนวทางวิธีการ

ใหม่ในงานช่างศิลป์ ซ่ึงต้องใช้เทคนิคและความ
ช านาญสูง 

  (๔.๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุง
งานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
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 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

ข้อมูลทางสถิติ ปั้นภาพและจ าลองแบบพิมพ์ 
เพื่อให้ถูกต้องตามรายละเอียดทางวิชาการต่างๆ 
จัดฉากหรือออกแบบตกแต่งอาคารสถานที่ใน
การจัดแสดงหรือจัดนิทรรศการซ่ึงต้องการความ
ประณีตบรรจงเพื่อใช้ในกิจกรรมส าคัญๆ ที่มี
ความยุ่งยากให้มีประสิทธิภาพ 

  (๔.๓) ก าหนดและประมาณการขั้นต้นในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งดูแล จัดเก็บ 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การท างาน 
ให้เป็นระบบ เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อม 
ใช้งานอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (๔.๒) ออกแบบเขียนแผ่นป้าย เขียนแผ่นภาพ
ประชาสัมพันธ์ เขียนภาพ เขียนตัวอักษร  

         เขียนแผ่นที่ แผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ  
         ปั้นภาพและจ าลองแบบพิมพ์ จัดฉากหรือ

ออกแบบและตกแต่งอาคารสถานที่ในการจัด
แสดงหรือจัดนิทรรศการ ซ่ึงต้องการความ
ประณีตบรรจงและความถูกต้องตามรายละเอียด
ทางด้านวิชาการที่มีความยุ่งยากมาก เพื่อ
ประกอบกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม 
และสื่อความได้เป็นอย่างดี 

  (๔.๓) พิจารณาก าหนดและประมาณการการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความ 

          เหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า 
  (๔.๔) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อก าหนด

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา หรือ 
          ปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น จัดท าคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

  (๔.๕) ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะในการน างานช่าง
ศิลป์ไปใช้ในวิชาการต่างๆ เพื่อให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาช่างศิลป์ 

 
 
 
 

ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการ 
ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

  (๔.๓) ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

  (๔.๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต    
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่างศิลป์ 
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๗ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

(๕) ปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์ 
  (๕.๑) ด าเนินการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแก้ไข 

ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้
อยู่เสมอ 

  (๕.๒) ด าเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล  
การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง 
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณ
ราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้าน
เครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการใช้งาน 

  (๕.๓) ส ารวจ รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ ประวัติการ
บ ารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล 
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็น
ข้อมูลหลักฐานส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕) ปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์ 
  (๕.๑) ควบคุม ด าเนินการ ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อม

แก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้
พร้อมใช้อยู่เสมอ 

  (๕.๒) ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง 
ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้าน
เครื่องกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

  (๕.๓) วิเคราะห์ก าหนดแผนการใช้ การบ ารุงรักษา  
การส ารองอะไหล่ การจัดหาและจ าหน่าย 
แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพ
รถและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ 

  (๕.๔) จัดท า ควบคุมงบประมาณ และก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซ้ืออุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักร ยานพาหนะ และ
งานด้านเครื่องกลที่จ าเป็นในการใช้งาน เพื่อ 
ช่วยให้การด าเนินงานสะดวก รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพ 

  (๕.๕) ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
และงานด้านเครื่องกล เพื่อควบคุมความ
เรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย 

(๕) ปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์ 
  (๕.๑) วางแผน ควบคุม ด าเนินการ ตรวจสอบ 

บ ารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้าน
เครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

  (๕.๒) ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ 
เครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ 
ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะและ
งานด้านเครื่องกล ซ่ึงเป็นงานที่มีความยุ่งยาก
และซับซ้อน ต้องการการตัดสินใจ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 

  (๕.๓) วางแผนบริหารการใช้ การบ ารุงรักษา การ
ส ารองอะไหล่ การจัดหาและจ าหน่ายแผนผัง
รายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพรถและ
อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ 

  (๕.๔) วางแผนบริหารงบประมาณด้านการซ่อม
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของ
หน่วยงาน 

  (๕.๕) ร่วมประชุมปรึกษาหารือและสัมมนากับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาค้นคว้า 
ด้านงานช่างเครื่องกลและเครื่องยนต์ เพื่อ
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๘ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานในหน่วยงาน 
ของตน 

  (๕.๖) พัฒนา และสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความคล่องตัวในการด าเนินการ 

  (๕.๗) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต    
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่าง
เครื่องยนต์ 
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๙ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

(๖) ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 
  (๖.๑) ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม 

ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน 
ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและ
โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุม
อัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

  (๖.๒) จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติ
ของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบ ารุงรักษา 

  (๖.๓) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เก่ียวข้อง
เพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงานหรือ
กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

(๖) ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 
  (๖.๑) ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม 

ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน 
ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและ
โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุม
อัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

  (๖.๒) ควบคุม ตรวจสอบ การจัดท าทะเบียน และ 
เก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการ
วางแผนบ ารุงรักษาประกอบการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติของหน่วยงาน 

  (๖.๓) ควบคุม ตรวจสอบ การปรับเทียบค่ามาตรฐาน
ตามภารกิจที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการออก
ใบรับรองตามที่หน่วยงานหรือกฎหมายก าหนด 

  (๖.๔) ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ ส าหรับจัดท าแผนงบประมาณ ในการ
จัดซ้ือจัดจ้างเพื่อจัดท าแผนการปฏิบัติงานให้มี
สภาพพร้อมใช้อยู่เสมอต่อผู้บังคับบัญชา 

 
 

(๖) ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 
  (๖.๑) ก าหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ตรงกับ

ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณ 
ที่ได้รับในแต่ละปี 

  (๖.๒) ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก 

   (๖.๓) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้า
ของงานช่างไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในขณะด าเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

  (๖.๔) วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ และพัฒนาบุคลากรในสายงาน 

  (๖.๕) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต    
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่างไฟฟ้า 
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๑๐ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

(๗) ปฏิบัติงานช่างเทคนิค 
  (๗.๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษา ระบบ

สาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อ่ืนๆ ในความ
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อม
ในการใช้งาน 

  (๗.๒) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือ
ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้
เครื่องจักร เครื่องกลและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้
เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง และ
ให้เกิดความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๗) ปฏิบัติงานช่างเทคนิค 
  (๗.๑) ศึกษา ค้นคว้า ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบหรือ

ปรับปรุง สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อม
บ ารุง ก าหนดรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความพร้อม
และตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๗.๒) ค้นคว้า ทดลอง การใช้เครื่องจักร เครื่องกล 
เครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๗.๓) จัดท ารายงานเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
วัสดุและครุภัณฑ์อ่ืนๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๗) ปฏิบัติงานช่างเทคนิค 
  (๗.๑) ศึกษา ค้นคว้า ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบ

หรือปรับปรุง สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง 
ซ่อมบ ารุง ก าหนดรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความพร้อม
และตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๗.๒) ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการ
ด าเนินการภายในหน่วยงาน เพื่อให้การ
ด าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๗.๓) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

  (๗.๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต  
          เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงาน 
          ช่างเทคนิค 
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๑๑ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

(๘) ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๘.๑) เขียนแบบวงจรไฟฟ้า แบบชิ้นส่วนเครื่อง

ปฏิกรณ์ปรมาณู แบบชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ แบบอุปกรณ์การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและ
มาตรฐานงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

  (๘.๒) ทดสอบ ซ่อม บ ารุง รักษา ติดตั้ง ปรับแต่ง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์นิวเคลียร์
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีระบบการท างานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และมีความพร้อมในการใช้งาน 

  (๘.๓) ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ
อุปกรณ์ที่ได้รับมาใหม่ ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์
ทุกชนิดในความรับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

  (๘.๔) จัดท าสถิติและบันทึกประวัติการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ดังกล่าว พิจารณาจัดซ้ือ จัดหาและ
ควบคุมดูแลการรับจ่ายและท าบัญชีวัสดุอุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ าแนกประเภทและ
ก าหนดคุณสมบัติของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประกอบการวางแผน การพัฒนางาน และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

  (๘.๕) ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 
แก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
เดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ซ่อมบ ารุงเครื่อง

(๘) ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๘.๑) เขียนแบบวงจรไฟฟ้า แบบชิ้นส่วนเครื่องปฏิกรณ์

ปรมาณู แบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
แบบอุปกรณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

  (๘.๒) ตรวจ แก้ ซ่อม บ ารุงรักษา ควบคุม ทดสอบ 
ติดตั้ง ปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีระบบการ
ท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อให้เกิดความ
พร้อมและตอบสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๘.๓) ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ
อุปกรณ์ใหม่ๆ พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และนิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

(๘) ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๘.๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อพัฒนาและสร้าง

แนวทางวิธีการใหม่ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงต้องใช้เทคนิคและความช านาญสูง 

  (๘.๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อปรับปรุงงาน
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

  (๘.๓) ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

  (๘.๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นนิสิตเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 
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๑๒ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

ปฏิกรณ์ปรมาณูและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน 

 
 
 
(๙) ปฏิบัติงานช่างกายอุปกรณ์ 
  (๙.๑) ตรวจวัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วย และ 

ให้การวินิจฉัย เพื่อออกแบบประดิษฐ์อุปกรณ์
เครื่องช่วยคนพิการที่ไม่ซับซ้อน เช่น เบรส  
แขนเทียม ขาเทียม เท้าเทียม และรองเท้า 

         ชนิดต่างๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความพิการ
ตามหลักวิชาการ 

  (๙.๒) ตกแต่ง ดัดแปลง แก้ไข เสริมแต่งและพัฒนา
อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้เหมาะสมกับ
ความพิการในแต่ละกรณี เพื่อให้งานกาย
อุปกรณ์มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(๙) ปฏิบัติงานช่างกายอุปกรณ์ 
  (๙.๑) ตรวจวัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วย และให้

การวินิจฉัยที่ยากมากเพื่อออกแบบประดิษฐ์และ
แก้ไขอุปกรณ์ช่วยคนพิการ เช่น เบรส แขนเทียม 
ขาเทียม เท้าเทียม และรองเท้าชนิดต่าง ๆ ให้
ถูกต้องเหมาะสมกับความพิการตามหลักวิชาการ 
ควบคุม ดูแลในชิ้นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 
ซ่ึงต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ 

  (๙.๒) พัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้เหมาะสม
กับความพิการในแต่ละกรณี รวมทั้งน าเอา
ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ทันสมัย 
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้งานกายอุปกรณ์มี
คุณลักษณะที่เหมาะและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  (๙.๓) ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงาน
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดท าคู่มือ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา
รวบรวมข้อมูลเพื่อการก าหนดมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

 
 
 
 
 
(๙) ปฏิบัติงานช่างกายอุปกรณ์ 
  (๙.๑) ศึกษา ค้นกว้า ทดลอง เพื่อสร้างแนวทางวิธีการ

ใหม่ในงานช่างกายอุปกรณ์ ซ่ึงต้องใช้เทคนิค
และความช านาญสูง 

  (๙.๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุง
งานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

  (๙.๓) ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

  (๙.๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิตเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่างกาย
อุปกรณ์ 
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๑๓ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

(๑๐) ปฏิบัติงานช่างโยธา 
  (๑๐.๑) ส ารวจออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง  

บ ารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรง
ตามหลักวิชาช่างตามความต้องการของ
หน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รบั 

  (๑๐.๒) ตรวจสอบ แก้ไขและก าหนดรายละเอียดของ
งานให้ตรงกับรูปแบบและรายการ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๑๐.๓) ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลัก
วิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

  (๑๐.๔) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และ
ซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของ
งาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

  (๑๐.๕) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา 
วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๐) ปฏิบัติงานช่างโยธา 
  (๑๐.๑) ส ารวจเก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและ

สภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 
เพื่อการวางแผนและออกแบบ   

  (๑๐.๒) ออกแบบ ก าหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง 
งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม 
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน
และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด 

  (๑๐.๓) ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดย
แยกราคาวัสดุค่าแรงงาน ตามหลักวิชาช่าง
และมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการ 
จ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ 

  (๑๐.๔) ก าหนดแผนในการด าเนินงานก่อสร้าง งาน
บ ารุงรักษา งานปรับปรุงและซ่อมแซม หรือ
ตรวจการจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

  (๑๐.๕) ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งาน
บ ารุงรักษา งานปรับปรุงและซ่อมแซม 
เพื่อให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการและมี
คุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 

  (๑๐.๖) ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่ง 
ก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ
หน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่
ก าหนด 

(๑๐) ปฏิบัติงานช่างโยธา 
  (๑๐.๑) ควบคุมการส ารวจ การออกแบบ การก่อสร้าง

การบ ารุงรักษาและค านวณโครงสร้าง 
ประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

  (๑๐.๒) ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน
ก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ในขณะด าเนินการเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม 

  (๑๐.๓) วางแผนงานในการส ารวจ ออกแบบ การ
ก่อสร้าง การบ ารุงรักษาและค านวณ
โครงสร้าง ประมาณราคาก่อสร้างของ
โครงการต่างๆ เพื่อการจัดท างบประมาณ   

 (๑๐.๔) ตรวจการจ้างและจัดเจ้าหน้าที่ไปควบคุมงาน 
ก่อสร้าง เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 (๑๐.๕) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา 
วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง 
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๑๔ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
(๑๑) ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล 
  (๑๑.๑) ด าเนินการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแก้ไข 

ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อม
ใช้อยู่เสมอ 

  (๑๑.๒) ด าเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล  
การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง 
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ 
ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
และงานด้านเครื่องกลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการใช้งาน 

  (๑๑.๓) ส ารวจ รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ ประวัติการ
บ ารุงรักษา การซ่อมเครื่องมือจักรกล 
เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้าน
เครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานส าหรับ
น าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 

 
 

(๑๐.๗) เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
การก่อสร้าง เพื่อประโยชนในการวางแผนงาน
ก่อสร้างในอนาคต 

 
 
 
 
 (๑๑) ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล 

  (๑๑.๑) ควบคุม ด าเนินการ ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อม
แก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล 
เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

  (๑๑.๒) ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง 
ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้าน
เครื่องกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

  (๑๑.๓) วิเคราะห์ก าหนดแผนการใช้ การบ ารุงรักษา 
การส ารองอะไหล่ การจัดหาและจ าหน่าย 
แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพ
รถและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ 

   (๑๑.๔) จัดท า ควบคุมงบประมาณ และก าหนด 
คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๑) ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล 
๑๑.๑) วางแผน ควบคุม ด าเนินการ ตรวจสอบ 

บ ารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้าน
เครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

(๑๑.๒) ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ
เครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ 
ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และ
งานด้านเครื่องกล ซ่ึงเป็นงานที่มีความยุ่งยาก
และซับซ้อน ต้องการการตัดสินใจ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 

  (๑๑.๓) วางแผนบริหารการใช้ การบ ารุงรักษา  
การส ารองอะไหล่ การจัดหาและจ าหน่าย
แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพ
รถและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ 
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๑๕ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านเครื่องกลที่จ าเป็นการใช้งาน เพื่อช่วยให้การ
ด าเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  (๑๑.๕) ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
และงานด้านเครื่องกล เพื่อควบคุมความ
เรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๑๑.๔) วางแผนบริหารงบประมาณด้านการซ่อม
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และงานด้านเครื่องมือ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของ
หน่วยงาน 

(๑๑.๕) ร่วมประชุมปรึกษาหารือและสัมมนากับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาค้นคว้า 
ด้านงานช่างเครื่องกลและเครื่องยนต์ เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานในหน่วยงาน 
ของตน 

(๑๑.๖) พัฒนา และสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความคล่องตัวในการด าเนินการ 
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๑๖ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

(๑๒) ปฏิบัติงานช่างโลหะ 
   (๑๒.๑) ควบคุมการด าเนินกิจการถลุงแร่การควบคุม

การหลอม หล่อโลหะและโลหะผสม การแยก
โลหะผสม และการรีดโลหะการท าโลหะ
บริสุทธ์ิการแปรรูปโลหะ 

   (๑๒.๒) ดัดแปลงแก้ไขเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  
ที่ใชป้ระกอบโลหกรรม 

   (๑๒.๓) ตรวจสอบ ควบคุม โรงงานที่ได้รับอนุญาต 
แล้วให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เงื่อนไขและ 
ระเบียบข้อบังคับที่ทางราชการก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๒) ปฏิบัติงานช่างโลหะ 
   (๑๒.๑) ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินกิจการถลุง

แร่ การควบคุมการหลอม หล่อโลหะ และ
โลหะผสม การแยกโลหะผสม และการรีด
โลหะ การท าโลหะบริสุทธ์ิ การแปรรูปโลหะ 
รวมทั้งตรวจสอบโรงงานถลุงแร่และโรงงาน
ประกอบโลหกรรม เพื่อประกอบการพิจารณา
ออกใบอนุญาต 

   (๑๒.๒) ดัดแปลงแก้ไขเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  
ที่ใชป้ระกอบโลหกรรม 

   (๑๒.๓) ตรวจสอบ ควบคุม โรงงานที่ได้รับอนุญาต 
แล้วให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เงื่อนไขและ 
ระเบียบข้อบังคับที่ทางราชการก าหนด 

   (๑๒.๔) ศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
และให้ค าแนะน าชี้แจงเก่ียวกับการ 
ปฏิบัติงานโลหกรรม 

   (๑๒.๕) เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานโลหกรรมจริง เพื่อประโยชน์ใน 
การวางแผนงานโลหกรรมในอนาคต 

 
 
 
 
 
 

(๑๒) ปฏิบัติงานช่างโลหะ 
  (๑๒.๑) ควบคุมและตรวจสอบการควบคุมการหลอม 

หล่อโลหะและโลหะผสม การแยกโลหะผสม 
และการรีดโลหะ การท าโลหะบริสุทธ์ิ การ
แปรรูปโลหะ 

  (๑๒.๒) ดัดแปลงแก้ไขเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  
ที่ใชป้ระกอบโลหกรรม 

  (๑๒.๓) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานโลหกรรม เพื่อประโยชนใน  
การวางแผนงานโลหกรรม 
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๑๗ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

    ๒.๒ ด้านการก ากับดูแล  (๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ 
     ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้ 
     การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไป 
     ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา 
      ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานช่าง ในหน่วยงาน  
      เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง   

 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 

(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ 
     ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การ 
     ด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตาม 
     เป้าหมายที่ก าหนด 
(๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ 
     ปฏิบัติงานช่างในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
     เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและ 
     ประสิทธิผล 

       ๒.๓ ด้านการบริการ (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในงานช่าง 

(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     ด้านงานช่าง ตอบปัญหาและฝึกอบรมเก่ียวกับ 

งานช่างเครื่องยนต์ที่มีความยากมากเป็นพิเศษ 
ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจและความช านาญงานด้าน 
งานช่าง 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดย 
     ให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อความ 
     ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
     การท างานของหน่วยงาน 
 
 

(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     ตอบปัญหา และฝึกอบรม เก่ียวกับงานช่างที่มีความ 
     ยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ  
    เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความช านาญ 
    งานด้านงานช่าง 
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดย 
     ให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความ 
     ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
     การท างานของหน่วยงาน 
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๑๘ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างช านาญงานพิเศษ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
    ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน  

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง 
ระดับปฏิบัติงาน และ 

(๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
ดังน้ี 

- ประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

และ 
(๓) ปฏิบัติงานช่าง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง    
     ระดับปฏิบัติงาน และ  
(๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภท    

ทั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
และ  

(๓) ปฏิบัติงานช่าง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสม 
     กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
     มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
 

350



ล ำดบั ต ำแหน่ง ปจัจบุนั
ระดบั ระดบั ระดบั

ช ำนำญงำน* ช ำนำญงำนพิเศษ**
1 นายเจียม จันทร์แบน
2 นางสาวอมุาพร นาคะวจันะ

หมำยเหต ุ:  ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ คร้ังที ่8/2562 เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2562
              *ระดับช านาญงาน  (มหาวทิยาลัยก าหนดให้มีได้ทุกอตัรา)
              **ระดับช านาญงานพเิศษ (ไม่ม)ี

พนักงานบริการ ปฏบิัติงาน ∕  -

ส ำนักหอสมุดกลำง
กรอบระดบัต ำแหน่งพนักงำนสำยปฏบิตักิำร 

ประเภททัว่ไป (สำยงำนบรกิำร)

ชือ่-นำมสกุล กรอบระดบัต ำแหน่ง



 

พนักงำนบริกำร 

 



๑ 
 

 กบบ. ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กําหนดใหมีตําแหนงพนักงานบริการปฏิบัติงาน และพนักงานบริการชํานาญงาน 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

กลุมประเภท    ทั่วไป 

สายงาน     บริการ 

 

ช่ือตําแหนงในประเภทสายงานและระดับตําแหนง 
 ตาํแหนงในประเภทน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงน้ี 

๑. พนักงานบริการปฏิบัติงาน 
๒. พนักงานบริการชํานาญงาน 

   
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานการบริการ งานที่ตองใชแรงงานทั่วไปตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
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๒ 
 

 กบบ. ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กําหนดใหมีตําแหนงพนักงานบริการปฏิบัติงาน และพนักงานบริการชํานาญงาน 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับตําแหนง 
พนักงานบริการปฏิบัตงิาน พนักงานบริการชํานาญงาน 

1. หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานตางๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยใชความรูความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ ตลอดจนให
คาํปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ   
      ๒.๑. ดานการปฏิบัติการ (๑) ปฏิบัติหนาที่ตองใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

(๒) ดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เก่ียวกับงานที่ไดรับมอบหมาย 
(๓) กรณีที่ทําหนาที่เก่ียวกับเครื่องจักรกล ตองไดรับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด  
     เชน ใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตขับเรือ เปนตน 
 
 
 
 

(๑) ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไปที่มีความยุงยากมากขึ้น และปฏิบัติงานตามที่ 
     ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
(๒) พัฒนา ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบการทํางาน แกไขปญหา เครื่องมือ

เครื่องใชที่เก่ียวกับงานที่ไดรับมอบหมาย 
(๓)  ถายทอดความรูการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เชน ใหคําปรึกษา 

แนะนําในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

      ๒.๒ ดานการกํากับดูแล  (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อใหการ
ดาํเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

(๒) ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัตงิานในหนวยงาน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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๓ 
 

 กบบ. ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กําหนดใหมีตําแหนงพนักงานบริการปฏิบัติงาน และพนักงานบริการชํานาญงาน 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับตําแหนง 
พนักงานบริการปฏิบัตงิาน พนักงานบริการชํานาญงาน 

       ๒.๓ ดานการบริการ (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ทั้งภายใน 
     และภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจ 
     ในงาน 
(๒) ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ 
     ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว  
     และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

(๑) ใหคาํแนะนํา สนับสนุน และถายทอดความรูในงานที่ปฏิบัติ 
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความ

รับผิดชอบ เพื่อความรวมมือและแลกเปล่ียนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงาน    

 

๓. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับ 
    ตําแหนง 

ไดรับวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
 
 

 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพนักงานบริการ ระดับปฏิบัติงาน และ 
(๒) เคยดํารงตําแหนงพนักงานบริการ ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
     หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
     ที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด 
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ล ำดบั ต ำแหน่ง ปัจจบุัน
ระดบั ระดบั ระดบั ระดบั

ช ำนำญกำร* ช ำนำญกำรพิเศษ** เชี่ยวชำญ***
1 นางอญัชลี มสิุกมาศ ช านาญการ ∕ ∕

2 นางจรัสโฉม ศิริรัตน์
3 นายชินกร น้อยค ายาง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
4 นางสาวแสงจันทร์ หวานอารมย์ นักทรัพยากรบุคคล
5 นายสุรศักด์ิ ธรรมธร นักวิชาการพัสดุ
6 นางสาวพัชจรี รุ่งเรือง
7 นางสาวปณิสรา แกว้มณี ช านาญการพิเศษ ∕

8 นางสาวจันทิรา จีนะวงค์
9 นายทรงยศ ขันบุตรศรี
10 นายสันติ เกษมพันธุ์

หมำยเหตุ :  ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คร้ังที ่8/2562 เมื่อวันที ่20 กนัยายน 2562
              *ระดับช านาญการ  (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้ทุกอตัรา)
              **ระดับช านาญการพเิศษ  
                  - ต าแหน่งนักจดัการงานทัว่ไป  (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้  46 อตัรา จากอตัราทัง้หมด 304 อตัรา)
                  - ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้  10 อตัรา จากอตัราทัง้หมด 62 อตัรา)
                  - ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้ 14 อตัรา จากอตัราทัง้หมด 87 อตัรา)
                  - ต าแหน่งนักวิชาการพสัดุ  (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้ 18 อตัรา จากอตัราทัง้หมด 116 อตัรา)
                  - ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้  27 อตัรา จากอตัราทัง้หมด 176 อตัรา)
                  - ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้ 9 อตัรา จากอตัราทัง้หมด 57 อตัรา)
              ***ระดับเชี่ยวชาญ  
                  - ต าแหน่งนักจดัการงานทัว่ไป  (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้  1 อตัรา)
                  - ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้  1 อตัรา)
                  - ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้ 1 อตัรา)
                  - ต าแหน่งนักวิชาการพสัดุ  (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้ 1 อตัรา)
                  - ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  (มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีได้  1 อตัรา)
                  - ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  (ไม่ม)ี

 -

ส ำนักหอสมดุกลำง
กรอบระดบัต ำแหน่งพนักงำนสำยปฏบิัตกิำร 
ประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ (สำยงำนบริกำร)

ชื่อ-นำมสกุล กรอบระดบัต ำแหน่ง

นักจัดการงานทัว่ไป

ปฏบิัติการ ∕ ∕ ∕

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏบิัติการ ∕ ∕



 

นักจัดกำรงำนทั่วไป 

 



๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ และนักจัดการงานทัว่ไปเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กลุ่มประเภท                        เชี่ยวชาญเฉพาะ 
สายงาน                                          บริการ 
  
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งดังน้ี 

๑. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๒. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๓. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
๔. นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงานและการจัดการงานทั่วไป ซ่ึงมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัด
ขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษา วิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูล สถิติ  การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการ
ประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืนๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศติดตามผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง หรือมีลักษณะงาน งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานบริหารการศึกษา                  
งานกิจการนิสิต งานประชาสัมพันธ์ งานเอกสาร งานทะเบียนแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ และนักจัดการงานทัว่ไปเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ นักจดัการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการภายในส านักงานหรือ
การบริหารงานทั่วไป ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และความ
ช านาญงานสูง ในด้านการบริหารจัดการ
ภายในส านักงานหรือการบริหารงาน
ทั่วไป เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวางและปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความช านาญงานสูงมาก ในด้านการ
บริหารจัดการภายในส านักงานหรือ
บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร
จัดการภายในส านักงานหรือบริหารงาน
ทั่วไป โดยใช้ความรู้ ความสามารถ    
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์สูง
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านการ
บริหารงานทั่วไปและน ามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการส าเร็จตามเปาาหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เก่ียวข้องและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ และนักจัดการงานทัว่ไปเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ นักจดัการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ     
    ๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ ๑)  ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการ

งานทั่วไปในส านักงาน เช่น ธุรการ 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งาน
จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งาน
รวบรวมและสถิติ งานระเบียบแบบ
แผน งานสัญญา เป็นต้น เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒)  ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุป
รายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ส านักงานในด้านต่างๆ เช่น งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร
งบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ 
งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 

๓) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบ
หนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ
เตรียมการส าหรับการประชุม บันทึก
เรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานการ
ประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพื่อให้การ
ด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงาน

๑)  ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการบริหารงานทั่วไปใน
ส านักงาน เช่น งานธุรการ งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการ งานจัดระบบงาน 
งานบริหาร งานงบประมาณ งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ  งาน
บริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวม
ข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน 
งานสัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานต่างๆให้หน่วยงานให้
เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 

๒)  ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
เลขานุการที่ยากและต้องใช้ความ
ช านาญ เช่น งานโต้ตอบ งานแปล
เอกสาร ดูแลการจัดการประชุม งาน
รับรองและงานพิธีการต่างๆงาน
บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดท า
รายงานประชุมและรายงานอ่ืนๆ 
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
เพื่อให้การด าเนินการประชุมและการ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องส าเร็จลุล่วง

๑) ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไปใน
ส านักงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม 
ดูแล ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงาน
ทั่วไปในส านักงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านการ
บริหารงานทั่วไป เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ
งานด้านการบริหารงานทั่วไป 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในด้านการบริหารงานทั่วไป 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริหารงานทั่วไป  พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนา
ระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัย
ต่างๆ ในงานบริหารงานทั่วไป และ
เผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานบริหารงานทั่วไป 
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการ
และระเบียบปฏิบัติทางการด้านการ
บริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ด้านการบริหารงานทั่วไป เสนอ
ความเห็นเก่ียวกับปัญหาและหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก   
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก 
ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
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สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ นักจดัการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ 

อ่ืนที่เก่ียวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  

๔) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่ออ านวยความสะดวก และเกิด
ความร่วมมือ 

๕) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น   
ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา และแก่นิสิตที่ฝึกปฏิบัติงาน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับในงานหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
๓) ช่วยวางแผน และติดตามงานใน

ส านักงาน เพื่อให้สามารถบริหาร
ราชการเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาาหมาย
ที่ก าหนด 

๔) ด าเนินการเก่ียวกับการติดต่อกับ
หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งใน และ
ต่างประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวก 
และเกิดความร่วมมือ 

๕) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  
ด้านการบริหารงานทั่วไป จัดท า
เอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อ
พัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

๖) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
บริหารงานทั่วไป ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้

และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงาน 
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านที่
เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ 
วิจัยทางด้านการบริหารงานทั่วไป 
เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินการ 

 ๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วม
ประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ
เก่ียวกับงานการบริหารงานทั่วไป 
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ และนักจัดการงานทัว่ไปเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ นักจดัการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบ 
การพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 

     ๒.๒ ด้านการวางแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  
ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเปาาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ 
ร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเปาาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรจุเปาาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างาน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน 
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยมอบหมาย แก้ไขปัญหา 
ในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเปาาหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
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สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ นักจดัการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ 

     ๒.๓ ด้านการประสานงาน ๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมี  
    บทบาทในการให้ความเห็นและ  
    ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน 
    ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้   
    เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ 
       ก าหนดไว้ 

 ๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ประสานการท างานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่ 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ 
กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน 
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

๒)  ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง 
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
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๗ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ และนักจัดการงานทัว่ไปเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ นักจดัการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ 

     ๒.๔ ด้านการบริการ ๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
การบริหารงานทั่วไปรวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้
ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านการ
บริหารงานทั่วไป เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต  
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการ
บริหารงานทั่วไป แก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่  ให้บริการวิชาการ
ด้านการบริหารงานทั่วไปที่ซับซ้อน 
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 
ที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ 
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป 
ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

 ๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน 
การบริหารงานทั่วไป เพื่อให้บุคคล
ทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
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๘ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ และนักจัดการงานทัว่ไปเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ นักจดัการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 

 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
    ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
    ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
    ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ 
ปฏิบัติการ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  
ดังน้ี 

- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

และ 
 ๓) ปฏิบัติงานด้านการการบริหารงาน

ทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไป ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

๒) เคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านการการบริหารงาน
ทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ซ่ึง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไป ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

๒) เคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ
พิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 



๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                           
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กลุ่มประเภท                        เชี่ยวชาญเฉพาะ 
สายงาน                                          บริการ 
  
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งดังน้ี 

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ  

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา
เสนอแนะ เก่ียวกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหา             
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการของมหาวิทยาลัย หรือใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนดยุทศศาสตร์การพัฒนา              
ในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                           
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

เชี่ยวชาญ 
  ๑. หน้าที่ความรับผิดชอบ   
       หลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น 
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การ
ก ากับ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงในงานด้านการ
วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่
ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่
ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย
และแผนโดยใช้ความรู ้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ปฏบิัติงาน
เชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือ
งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ 
ปฏิบัติงานวิจัยด้านการวิเคราะห์นโยบาย
และแผน และน ามารประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการส าเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค ์ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
งาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาที่เก่ียวข้อง และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  
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๓ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                           
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

เชี่ยวชาญ 
๒. ลักษณะงานปฏิบัติ     
    ๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ ๑) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน 

ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ    
เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย 

๒) จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และโครงการต่างๆ ซ่ึงเป็นแผนงาน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่นให้
ค าปรึกษา แนะน า  ในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานใน
หน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทศิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน 
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ  
เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย 

๒) จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และโครงการต่างๆซ่ึงเป็นแผนงาน 
ของหน่วยงานทั้งหมด เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัยด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทศิภาพยิ่งขึ้น 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิศีการของงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 

๑) ปฏิบัติการด้านงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผนขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิศีการ
ของงานในด้านวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทศิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ วิศีการ และเทคนิค
ต่างๆเพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัย
ต่างๆ ในงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่หรือเทคนิควิศีการใหม่ 
ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิเคราะห์
นโยบายและแผน  วางหลักเกณฑ์ 
ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล 
รวมทั้งก าหนดวิศีการและระเบียบ
ปฏิบัติทางด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เสนอความเห็นเก่ียวกับ
ปัญหาและหาวิศีการแก้ไขที่มีความ
ยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านนโยบายและแผน ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน และด้าน
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๔ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                           
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

เชี่ยวชาญ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทศิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ที่เก่ียวข้องเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านนโยบายและ
แผน เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทศิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย 
หรือของรัฐบาล ในการเข้าร่วม
ประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ
เก่ียวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                           
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

เชี่ยวชาญ 
    ๒.๒ ด้านการวางแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม

วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ 
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทศ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทศ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรจุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทศ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับ
กลยุทศ์ของมหาวิทยาลัยมอบหมาย               
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทศ์ิที่ก าหนด 
  
 
 
 
 

    ๒.๓ ด้านการ
ประสานงาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทศ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและ
ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทศ์ิ
ตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาท 
ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทศ์ิตามที่
ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน า  
แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ  
กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน  
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทศ์ิตามที่ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานร่วมกัน 
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๖ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                           
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

เชี่ยวชาญ 
    ๒.๔ ด้านการบริการ ๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 

เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้มารับ
บริการได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง 
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและ
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่าง ๆ 

 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนที่
ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนที่
ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และ
ทักษะให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทศิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิศีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
สามารถด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้
บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
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๗ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                           
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

เชี่ยวชาญ 
    ๓. คุณสมบัติเฉพาะ   
         ส าหรับต าแหน่ง 
 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
 
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ 
ปฏิบัติการ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  
ดังน้ี 

- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

 และ 
๓) ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย

และแผน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย
และแผน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๒ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย
และแผน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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นักทรัพยำกรบุคคล 

 



๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ และนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กลุ่มประเภท                        เชี่ยวชาญเฉพาะ 
สายงาน                                          บริการ 
  
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งดังน้ี 

๑. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๒. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
๓. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
๔. นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการก าหนด
หน่วยงานและความต้องการอัตราก าลังการก าหนดและตรวจสอบเก่ียวกับต าแหน่ง เงินเดือน การด าเนินงานด้านงานบริหารบุคคลต่างๆ เช่น การสรรห าและจัดสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงาน                     
การด าเนินการเก่ียวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือนการตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ความต้องการและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทุนพัฒนาอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ  
ในการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศ การจัดท าทะเบียนประวัติ การด าเนินการเก่ียวกับการออกจากราชการ 
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้าน
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ภายใต้การ
ก ากับ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน                         
ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงในงานด้านการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน 
ที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความ 
สามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงมากในงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติ
งานวิจัยด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 
เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการส าเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
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รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ     
    ๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ ๑) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล เช่น การก าหนด
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การ
รับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การ
สรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้าย การจัดท าทะเบียนประวัติ 
การจัดหา แก้ไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
ประวัติการท างาน การเลื่อนเงินเดือน 
การเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรร
ทุน การด าเนินการเรื่องการขอรับ
บ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน การ
พิจารณาด าเนินการทางวินัย เพื่อให้
ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๒) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาในการสรรหาและพัฒนา
บุคลากร รวบรวมรายละเอียดข้อมูล 
เพื่อประกอบการด าเนินงานเก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ประกอบการวางระบบ การจัดท า
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ

๑) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
อัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การ
จัดระบบงาน การสรรหา การสอบ 
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การจัดท า
ทะเบียนประวัติ การเลื่อนเงินเดือน 
การเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรร
ทุน สวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลอ่ืน 
การพิจารณาด าเนินการทางวินัย 
วินิจฉัยและแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  
ในเรื่องการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๒) ด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ 
เครื่องมือ เก่ียวกับการวัดและประเมิน
ต่างๆ เช่น การประเมินค่างานของ
ต าแหน่ง การประเมินการปฏิบัติงาน 
การประเมินคุณสมบัติและผลงานของ
บุคคลเป็นต้นไป เพื่อตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
บริหารงานบุคคลของส่วนราชการ 

๑) ปฏิบัติการด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน 
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความ
ช านาญงาน และประสบการณ์ทางด้าน
บริหารงานทรัพยากรบุคคลสูงมาก เพื่อ
จัดท า ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน ติดตามประเมินผล เพื่อ
น าไปปรับปรุงและพัฒนางาน ควบคุม 
และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคลเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้านการ

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิค
ต่างๆ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
ในงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล วางหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากร
บุคคล เสนอความเห็นเก่ียวกับปัญหา
และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้

ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นิสิต
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล และพิจารณาเสนอ
ความเห็น เพื่อแก้ไขระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับงานบริหารงานทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงาน เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
บริหารงานทรัพยากรบุคคล  
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

บริหารงานทรัพยากรบุคคล 
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 

ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 

ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน 
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และ
ด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ 
วิจัยทางด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย หรือของ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ
เจรจาปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงาน
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ และนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

      ๒.๒ ด้านการวางแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  
ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ 
ที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรจุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ใน
ระดับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
มอบหมาย แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 

      ๒.๓ ด้านการ     
           ประสานงาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ 
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและ
ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้น 
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
  

๑) ประสานการท างานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอ่ืน  
โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง 
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานร่วมกัน 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดย
มีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง 
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
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๖ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ และนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

      ๒.๔ ด้านการบริการ ๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล  
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ 
ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
พัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากลเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วง
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่
ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคคล
ทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
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๗ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ และนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 

 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่าง

อ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 
และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ 
ปฏิบัติการ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  
ดังน้ี 

- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

 และ 
๓) ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 
และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 
และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๒ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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นักวิชำกำรพัสดุ 

 



๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุช านาญการ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ และนักวิชาการพัสดุเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

กลุ่มประเภท                        เชี่ยวชาญเฉพาะ 
สายงาน                                          บริการ 
  
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งดังน้ี 

๑. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
๒. นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
๓. นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
๔. นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิชาการพัสดุ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ี ยวกับการพัสดุทั่วไปของส่วนงาน ร่างสัญญาซ้ือ สัญญาจ้าง การศึกษาค้นคว้า
รายละเอียดต่างๆ ของวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุช านาญการ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ และนักวิชาการพัสดุเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุช านาญการ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ 

๑. หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
พัสดุในการท างานปฏิบัติเก่ียวกับงานด้าน
วิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูง ในงานด้านวิชาการพัสดุ 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน 
ที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการ
พัสดุ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง 
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการ
พัสดุ และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 
เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการส าเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และ 
มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุช านาญการ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ และนักวิชาการพัสดุเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุช านาญการ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ     
    ๒.๑ ด้านการ

ปฏิบัติการ 
๑)  จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ตรวจรับ  

เก็บรักษา ร่างสัญญาจ้าง  ศึกษา
ค้นคว้ารายละเอียดต่างๆของพัสดุ 
เช่น วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา 
การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ 
ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ อะไหล่ 
การบ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน 
เพื่อก าหนดมาตรฐานและคุณภาพ
ของพัสดุ วิเคราะห์และประเมิน
คุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็น
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหา
ซ้ือพัสดุ 

๒)   จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียน
คุมทรัพย์สิน เก่ียวกับคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก 

๓)   ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุใน
ครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้
งาน จ าหน่ายพัสดุ เม่ือช ารุดหรือ
เสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้
งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุ
เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มาก
ที่สุด 

๔)   ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  

๑)   จัดซ้ือ จัดหา จัดจ้าง ตรวจรับ  
เก็บรักษา ตรวจร่างสัญญาซ้ือ 
สัญญาจ้าง  ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์
รายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น 
วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา 
การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ 
ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ 
อะไหล่ การบ ารุงรักษา ความ
แข็งแรงทนทาน เป็นต้น เพื่อก าหนด
มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ 
วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของ
พัสดุ เสนอความเห็นเพื่ประกอบการ
ตัดสินใจในการจัดหา จัดซ้ือพัสดุ 

๒)   วิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดบัญชี 
หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเก่ียวกับ
คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ เพื่อให้
การปฏิบัติงานพัสดุเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓)   บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัยเก่ียวกับงานพัสดุ จัดท าเอกสาร
วิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านพัสดุ เพื่อพัฒนางานวิชาการ 

๑)   ปฏิบัติการด้านวิชาการพัสดุขั้นสูง 
ที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม ดูแล ก ากับ 
ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานพัสดุ 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

๒)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือวิจัย  
ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
วิชาการคู่มือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิชาการพัสดุ เพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ
งานด้านวิชาการพัสดุ 

๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในด้านวิชาการพัสดุ  

      ให้ค าปรึกษา  แนะน า ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงาน 
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  

๑)  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านวิชาการพัสดุ พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ 
และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
ในงานวิชาการพัสดุ และเผยแพร่
ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิชาการพัสดุ  วางหลักเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล 
รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัติทางด้านวิชาการพัสดุ เพื่อ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิชาการพัสดุ  เสนอ
ความเห็นเก่ียวกับปัญหาและหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
วิชาการพัสดุ  ติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการด้านวิชาการพัสดุ และ
ด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการ 
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๔ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุช านาญการ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ และนักวิชาการพัสดุเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุช านาญการ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ 

ให้ค าปรึกษา แนะน าในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรอง 
ลงมาและแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔)   ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
พัสดุ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ 
การพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

วิจัยทางด้านวิชาการพัสดุ เพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ  

๓)   ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิชาการพัสดุ ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ  ตามที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย หรือ
ของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ
เจรจาปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงาน
วิชาการพัสดุ ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุช านาญการ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ และนักวิชาการพัสดุเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุช านาญการ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ 

    ๒.๒ ด้านการ
วางแผน 

     วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  
ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงาน 
หรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

     ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงาน 
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วม
วางแผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด 

     ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรจุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

     ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน 
หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด 
วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน  
โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน 
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย มอบหมาย แก้ไขปัญหา 
ในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ
ที่ก าหนด 
 
 
 

    ๒.๓ ด้านการ
ประสานงาน 

๑)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง  
     ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและ
ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนดไว้ 

๒)  ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑)  ประสานการท างานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนดไว้ 

๒)  ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

 
 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดย
มีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนด 

๒)  ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 
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๖ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุช านาญการ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ และนักวิชาการพัสดุเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุช านาญการ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการบริการ ๑)   ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
งานพัสดุ รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้ผู้รับริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

๒)   จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านงาน
พัสดุ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจน
ผูร้ับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ 
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
งานพัสดุ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒)   พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสาร สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านงานพัสดุที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้ 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า  ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิชาการพัสดุที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่  
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค  และ
ทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒)  ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากล  เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓)  จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
พัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า  วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับงานวิชาการพัสดุ  
ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ
พัสดุ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 
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๗ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุช านาญการ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ และนักวิชาการพัสดุเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุช านาญการ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ 
ปฏิบัติการ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  
ดังน้ี 

- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

 และ 
๓) ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ หรืองานอ่ืน  

ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 
และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  

     และ 
๓) ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ หรืองานอ่ืน 

ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 
และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ 
ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด  
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นักวิชำกำรเงนิและบัญชี 

 



๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
กลุ่มประเภท                        เชี่ยวชาญเฉพาะ 
สายงาน                                              บริการ 
  
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งดังน้ี 

๑. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๒. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
๓. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
๔. นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเงิน  การคลัง และการบัญชี ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ 
การจัดท ารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและบัญชี  การจัดท าฐานข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ปฏิบัติการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

เชี่ยวชาญ 
๑. หน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ
ต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับ
วิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะและประสบการณ์ 
สูงในงานด้านวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงมาก ในงานด้านวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความเชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการเงินและ
บัญชี โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงาน
เชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้
ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการเงินและ
บัญชีและน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 
เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการส าเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ปฏิบัติการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

เชี่ยวชาญ 
๒. ลักษณะงานปฏิบัติ     
    ๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ ๑)  จัดท าบัญชี จัดท ารายงานเงินรายจ่าย

ตามงบประมาณประจ าเดือน จัดท า
ประมาณการรายได้ รายจ่ายประจ าปี 
พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง
การเงินทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อ
แสดงสถานะทางการเงินและ 
ใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน 
รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงิน
ของหน่วยงาน เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

๒)  ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบ
เอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้ 
การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมี
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้อง 
ตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
จัดท าฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกา
เบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ด าเนินการ
เก่ียวกับงานขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
จัดท าและด าเนินการเป็นไปอย่าง

๑)  ควบคุม จัดท าบัญชี เอกสารรายงาน
ความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงิน
ในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุน
หมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทาง
การเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของ
ส่วนราชการ 

๒)  ควบคุม จัดท าและด าเนินการต่างๆ ใน
ด้านงบประมาณ ตรวจสอบรายงาน
การเงินต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 

๓)  วิเคราะห์ และเสนอความเห็น 
เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน 
การงบประมาณและการบัญชี ชี้แจง
ค าขอตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีต่อส านักงบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์
ของแต่ละหน่วยงาน 

๑)  ปฏิบัติการด้านวิชาการเงินและบัญชี
ขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ก าหนดไว้ 

๒)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
เอกสารวิชาการคู่มือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ 
เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง 
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับงานด้านวิชาการเงินและบัญชี 

๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในด้านวิชาการเงินและบัญชี 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน  
วิชาการเงินและบัญชี พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และ
เทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

๒)  เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
ในงานวิชาการเงินและบัญชี และ
เผยแพร่ ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่องานวิชาการเงินและบัญชี  วาง
หลักเกณฑ์ ในการวิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางด้านวิชาการเงิน
และบัญชี ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการ
เงินและบัญชี เสนอความเห็นเก่ียวกับ
ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
มากทางด้านวิชาการเงินและบัญชี  
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทาง
วิชาการเงินและบัญชี และด้านที่
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๔ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ปฏิบัติการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

เชี่ยวชาญ 
ถูกต้อง ตรงกับความจ าเป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

๓)   ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงิน
สด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยก
ประเภทตรวจสอบรายงานการเงิน
ต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผน เพื่อให้การปฏิบัติการ และ
รายงานการเงินและบัญชีต่างๆ 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 

๔)   ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็น
เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน 
การงบประมาณและการบัญชี ชี้แจง
รายละเอียดข้อเท็จจริง และ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆเก่ียวกับ
การเงิน การงบประมาณ และการ
บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 

๕)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบ

๔)   ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และ
ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการจัดท าและจัดสรร
งบประมาณ 

๕)   ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัยด้านวิชาการเงินและบัญชี 
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิชาการเงินและบัญชี 
เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
วิชาการเงินและบัญชี ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านวิชาการเงินและ
บัญชี เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  

๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ  ตามที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย 
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงาน
วิชาการเงินและบัญชี ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ปฏิบัติการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

เชี่ยวชาญ 
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการต่างๆที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

    ๒.๒ ด้านการวางแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  
ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรจุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างาน  
โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน 
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย มอบหมาย แก้ไขปัญหา 
ในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ
ที่ก าหนด 
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๖ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ปฏิบัติการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

เชี่ยวชาญ 
    ๒.๓ ด้านการ

ประสานงาน 
๑)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง

ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

๑)   ประสานการท างานร่วมกันโดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและ
ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิ
ตามที่ก าหนดไว้ 

๒)   ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑)  ประสานการท างานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนดไว้ 

๒)  ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑)  ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดย
มีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนด 

๒)  ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง 
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
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๗ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ปฏิบัติการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

เชี่ยวชาญ 
    ๒.๔ ด้านการบริการ ๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 

ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานวิชาการ
เงินและบัญชี รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ 
ข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านงาน
วิชาการเงินและบัญชี เพื่อให้บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน านิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงิน
และบัญชี แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่  
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒)  พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ  
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านวิชาการเงินและบัญชีที่ซับซ้อน 
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน 

๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน า  ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี ที่
ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับ
งานในหน้าที่  เพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคนิค  และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒)  ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากลเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓)  จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
พัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 
 

๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน า  วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับวิชาการเงินและบัญชี 
ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๒)  เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้วิชาการเงิน
และบัญชี เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 
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๘ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ปฏิบัติการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

เชี่ยวชาญ 
๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง 
 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑)   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

๒)   ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

๓)   ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีในสาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

๔)   ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

๒)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ 
ปฏิบัติการ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  
ดังน้ี 

- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

  และ 
 ๓)   ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 

หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี 

๑)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

๒)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
และ 

๓)  ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

๒)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดบั
ช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า  
๒ ปี และ 

๓)  ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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นักวิชำกำรโสตทศันศึกษำ 

 



๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กลุ่มประเภท                        เชี่ยวชาญเฉพ 
สายงาน                                          บริการ  
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งดังน้ี 

๑. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 
๒. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ 
๓. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 

  

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับ  การรวบรวมข้อมูลทางวิชาการน ามาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบ 
ของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการสอน การบรรยาย การประชุม การฝึกอบรมและนิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงานของส่วนราชการต่างๆ  
การควบคุมใช้ การจัดหาและการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  

238



๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตกิาร นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัติงาน
เก่ียวกับงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ตามได้รับ
มอบหมาย 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานทักษะ และ
ประสบการณ์สูงมากในงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า  ทดลองวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 

๒. ลักษณะงาน  
          ปฏิบตั ิ

   

    ๒.๑ ด้านการ 
          ปฏิบตัิการ 

(๑) จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่อง
เสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
แสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่
ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายด าเนินไปโดย
ความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม 

(๒) ช่วยแปล เขียน เรียบเรียง ค าบรรยายภาพ ค าบรรยาย
แผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ 
การแปลความหมายสถิติข้อมูลต่างๆและการน าเสนอ
สถิติข้อมูลตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา  เพื่อเผยแพร่
ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ 

(๓) จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

(๑) ควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย 
การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย
ที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉาย ด าเนินไปโดย
ความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม 

(๒) ควบคุม ดูแล ตรวจทาน แปล เขียน เรียบเรียง ค า
บรรยายภาพ ค าบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ 
ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ การแปลความหมายสถิติ
ข้อมูลต่างๆและการน าเสนอสถิติข้อมูลตามหลักวิชา
โสตทัศนศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

(๓) ควบคุมการจัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง 
เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการ

(๑) ปฏิบัติการด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาขั้นสูงที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชาการโสต
ทัศนศึกษา และการพัฒนาระบบงานด้านโสตทัศน
ศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย 
ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ 
โสตทัศนศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ 
เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษา 
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตกิาร นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของ
หน่วยงาน และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัด
งบประมาณของหน่วยงาน และด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษา จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานวิชาการโสตทัศนศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม และ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการต่างๆตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   
 
 

 

    ๒.๒ ด้านการ 
วางแผน 

     วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการ
ท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

     ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด 
งานหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

     ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม
นโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตกิาร นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 

    ๒.๓  ด้านการ
ประสานงาน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่
บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

(๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้
ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน 
หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กรอ่ืน 
โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

  
 
 

  

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษารวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ 
เก่ียวกับด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจน
ผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจง เรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

(๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ 
ให้บริการวิชาการด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาที่ซับซ้อน  
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการ
โสตทัศนศึกษาที่ยุ่งยากซับซ้อนแก้ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์
เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจ
องค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานที่
รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
พัฒนาองค์กร 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตกิาร นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 

ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทาง 
โสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ 
หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทาง
วารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์
การพัฒนา 

(๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทาง 
โสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือ 
ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศ
ศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน  
หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา  

(๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทาง 
โสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ 
หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทาง
วารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์
การพัฒนา  

(๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ กบบ. พิจารณา
เห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความ

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการ 
โสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ 

(๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ระยะเวลาด ารง
ต าแหน่ง ดังน้ี 

- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

 และ 
(๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาหรืองานอ่ืน 

ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการ 
โสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ  

(๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า  

      ๔ ป ีและ 
(๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืน 

ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตกิาร นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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