






 

เอกสารแนบท้าย ๒ 
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรื่อง มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 
กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มประเภททั่วไป  

………………. 
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๑. กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ (จ านวน ๑๓ ต าแหน่ง) 

ล าดับท่ี สายงาน ชื่อต าแหน่งภาษาไทย ชื่อต าแหน่งภาษาอังกฤษ ระดับต าแหน่ง เลขหน้า 
๑. บริการสุขภาพ แพทย ์ Medical Physician ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๑ 
๒. บริการสุขภาพ ทันตแพทย ์ Dentist ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๘ 
๓. บริการสุขภาพ พยาบาล Registered Nurse ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๑๕ 
๔. บริการสุขภาพ เภสัชกร Pharmacist ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๒๒ 
๕. บริการสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย ์ Medical Technologist ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๓๐ 
๖. บริการสุขภาพ นักรังสีการแพทย ์ Radiological Technologist ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๓๗ 
๗. บริการสุขภาพ นักกายภาพบ าบัด Physiotherapist ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๔๕ 
๘. บริการสุขภาพ นักกิจกรรมบ าบัด Occupational Therapist ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๕๓ 
๙. บริการสุขภาพ นักกายอุปกรณ์ Prosthetist and Orthotist ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๖๐ 

๑๐. บริการสุขภาพ นักจิตวิทยาคลินิก Clinical Psychologist ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๖๘ 
๑๑. เทคนิค นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ Computer Technical Officer ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๗๕ 
๑๒. เทคนิค สถาปนิก Architect ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๘๒ 
๑๓. เทคนิค วิศวกรวิชาชีพ License Engineer ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๘๙ 

 

 

 

 

สารบัญ 
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๒. กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (จ านวน ๒๗ ต าแหน่ง)  

ล าดับท่ี สายงาน ชื่อต าแหน่งภาษาไทย ชื่อต าแหน่งภาษาอังกฤษ ระดับต าแหน่ง เลขหน้า 
๑. บริการสุขภาพ นักวิชาการเวชสถิติ Medical Statistician ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๑๐๑ 
๒. บริการสุขภาพ นักอรรถบ าบัด Speech-Language Pathologist ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๑๐๘ 
๓. บริการสุขภาพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ Medical Scientist ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๑๑๕ 
๔. บริการสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข Public Health Technical officer ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๑๒๕ 
๕. บริการสุขภาพ นักสังคมสงเคราะห ์ Social Worker ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๑๓๕ 
๖. เทคนิค วิศวกร Engineer ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๑๔๓ 
๗. บริการ นิติกร Legal Officer ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๑๔๙ 
๘. บริการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๑๕๖ 
๙. บริการ นักทรัพยากรบุคคล Human Resource Officer ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๑๖๓ 

๑๐. บริการ นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๑๗๐ 
๑๑. บริการ เลขานุการ Secretary ปฏิบัติการ - ช านาญการพิเศษ ๑๗๘ 
๑๒. บริการ นักวิชาการศึกษา Educator ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๑๘๔ 
๑๓. บริการ นักพัฒนาชุมชน Community development Officer ปฏิบัติการ - ช านาญการพิเศษ ๑๙๒ 
๑๔. บริการ นักสื่อสารองค์กร Corporate Communications Officer ปฏิบัติการ - ช านาญการพิเศษ ๑๙๗ 
๑๕ บริการ นักวิชาการสถิต ิ Statistician ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๒๐๒ 
๑๖ บริการ นักวิเทศสมัพันธ์ Foreign Relations Officer ปฏิบัติการ - ช านาญการพิเศษ ๒๐๙ 
๑๗. บริการ นักวิชาการพัสด ุ Supply Analyst ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๒๑๕ 

 

สารบัญ 
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๓. กลุ่มประเภทท่ัวไป (จ านวน ๑๒ ต าแหน่ง) 

ล าดับท่ี สายงาน ชื่อต าแหน่งภาษาไทย ชื่อต าแหน่งภาษาอังกฤษ ระดับต าแหน่ง เลขหน้า 
๑. บริการสุขภาพ ผู้ช่วยพยาบาล Practical Nurse ปฏิบัติงาน - ช านาญงานพิเศษ ๒๙๔ 
๒. บริการสุขภาพ ผู้ปฏิบัตงิานพยาบาล Nurse Practitioner ปฏิบัติงาน - ช านาญงานพิเศษ ๒๙๙ 
๓. บริการสุขภาพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ Nurse Aid ปฏิบัติงาน - ช านาญงาน ๓๐๔ 
๔. บริการสุขภาพ ผู้ปฏิบัตงิานเภสัชกรรม Pharmaceutical Assistant ปฏิบัติงาน - ช านาญงานพิเศษ ๓๐๘ 
๕. บริการสุขภาพ ผู้ปฏิบัตงิานทันตกรรม Dental Assistant ปฏิบัติงาน - ช านาญงานพิเศษ ๓๑๓ 

ล าดับท่ี สายงาน ชื่อต าแหน่งภาษาไทย ชื่อต าแหน่งภาษาอังกฤษ ระดับต าแหน่ง เลขหน้า 
๑๘. บริการ นักวิชาการเงินและบญัชี Finance and Accounting Analyst ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๒๒๒ 
๑๙. บริการ นักตรวจสอบภายใน Internal Auditor ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๒๓๐ 
๒๐. บริการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา Audio-Visual Technical Officer ปฏิบัติการ - ช านาญการพิเศษ ๒๓๘ 
๒๑. บริการ นักวิชาการโภชนาการ Nutritionist ปฏิบัติการ - ช านาญการพิเศษ ๒๔๔ 
๒๒. บริการ นักวิทยาศาสตร ์ Scientist ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๒๕๐ 
๒๓. บริการ นักจิตวิทยา Psychologist ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๒๕๘ 
๒๔. บริการ นักวิชาการช่างศิลป ์ Academic Artist ปฏิบัติการ - ช านาญการพิเศษ ๒๖๕ 
๒๕. บริการ เจ้าหน้าที่วิจัย Research Assistant ปฏิบัติการ – เช่ียวชาญ ๒๗๑ 
๒๖. บริการ บรรณารักษ์ Librarian ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๒๗๘ 
๒๗. บริการ นักวิชาการเกษตร Agricultural Research Officer ปฏิบัติการ - เช่ียวชาญ ๒๘๖ 

สารบัญ 
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ล าดับท่ี สายงาน ชื่อต าแหน่งภาษาไทย ชื่อต าแหน่งภาษาอังกฤษ ระดับต าแหน่ง เลขหน้า 
๖. บริการสุขภาพ ผู้ปฏิบัตงิานเวชกรรมฟื้นฟ ู Rehabilitation Medical Assistant ปฏิบัติงาน - ช านาญงานพิเศษ ๓๑๘ 
๗. บริการสุขภาพ ผู้ปฏิบัตงิานวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ Medical Technician Assistant ปฏิบัติงาน - ช านาญงานพิเศษ ๓๒๓ 
๘. บริการสุขภาพ ผู้ปฏิบัตงิานรังสเีทคนิค Radiograoger Assistant ปฏิบัติงาน - ช านาญงานพิเศษ ๓๒๘ 
๙. เทคนิค ผู้ปฏิบัตงิานช่าง General Technician ปฏิบัติงาน - ช านาญงานพิเศษ ๓๓๓ 

๑๐. บริการ ผู้ปฏิบัตงิานทั่วไป General Service Officer ปฏิบัติงาน - ช านาญงานพิเศษ ๓๕๑ 
๑๑. บริการ ผู้ปฏิบัตงิานวิทยาศาสตร ์ Scientific Officer ปฏิบัติงาน - ช านาญงานพิเศษ ๓๕๖ 
๑๒. บริการ พนักงานบริการ Service Officer ปฏิบัติงาน - ช านาญงาน ๓๖๑ 

 

 

สารบัญ 



๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ช านาญการ แพทย์ช านาญการพิเศษ และแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

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

๑. แพทย์ปฏิบัติการ 
๒. แพทย์ช านาญการ 
๓. แพทย์ช านาญการพิเศษ 
๔. แพทย์เชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
               ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการทางการแพทย์ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชน หรือปฏิบัติงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน งานวิเคราะห์ วิจัย และชันสูตรโรค งานวางแผนทางวิชาการแพทย์ งานตรวจ แนะน าให้ค าปรึกษาในวิชาการแพทย์  งานให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการแพทย์ 
หรือการสาธารณสุขแก่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  

1



๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ช านาญการ แพทย์ช านาญการพิเศษ และแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
รายการ ระดับต าแหน่ง 

แพทย์ปฏิบัตกิาร แพทย์ช านาญการ แพทย์ช านาญการพิเศษ แพทย์เชี่ยวชาญ 
๑. หน้าที่ความ

รับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ที่ต้องใช้ความรู้ ความ สามารถทาง
วิชาการในการท างานปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์  โดยใช้ความรู้
ความสามารถ  ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงในงานด้าน
การแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนา
งาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญ ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงมาก ในงานด้าน
การแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
งาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา              
ในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน             
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการแพทย์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ  และประสบการณ์สูง 
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี 
หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัย
ด้านการแพทย์ และน ามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะ
และประเมินผลแผนงานโครงการ และ
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขา
ที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ช านาญการ แพทย์ช านาญการพิเศษ และแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
แพทย์ปฏิบัตกิาร แพทย์ช านาญการ แพทย์ช านาญการพิเศษ แพทย์เชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ 
   ๒.๑ ด้านการ

ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู  

ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค 
และภัยสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี และสามารถป้องกัน
ตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
ให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
วิจัย เผยแพร่ผลงานทางด้าน
วิชาการแพทย์และสาธารณสุข
เบื้องต้น เพื่อพัฒนางานวิชาการ 
หรือพัฒนาแนวทางการตรวจ 
ชันสูตร วินิจฉัย บ าบัดรักษาฟื้นฟู
สมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม 
ป้องกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทาง
วิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน าใน
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในระดับ
รองลงมาและแก่นิสิตที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 

 
๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริม

สุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัย
สุขภาพ โรคเฉพาะทางหรือโรคที่
ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี และสามารถป้องกัน
ตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้
พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิจัย จัดท าเอกสาร
วิชาการ  คู่มือเก่ียวกับงานในความ             
รับผิดชอบ เผยแพร่ผลงานทางด้าน
วิชาการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อ
ก าหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ หรือเพื่อ
เสนอแนะ แก้ไขปัญหา และพัฒนา
แนวทางการตรวจชันสูตรวินิจฉัย การ
รักษาโรค การควบคุม ป้องกัน เฝ้า
ระวัง โรคฟื้นฟูสภาพ และส่งเสริม
สุขภาพให้เหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงาน  

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน  ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

 
๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู 

ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค 
และภัยสุขภาพ โรคเฉพาะทางหรือ
โรคที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก และมีการ
ค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจาก
ภายนอก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่
ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือ
บุคคลอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องให้พ้นจาก
โรคภัยไข้เจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด     

๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัย  ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ 
เทคนิควิธีการก าหนดแนวทาง พัฒนา
ระบบและมาตรฐานงานการแพทย์ให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับงานการแพทย์และ
สาธารณสุข หรือเพื่อพัฒนาแนว
ทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บ าบัด 

 
๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู 

ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค 
และภัยสุขภาพ  โรคเฉพาะทางที่
ยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญสูง และมีการค้นคว้าอ้างอิง 
หรือใช้ข้อมูลจากภายนอก เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และ สามารถ
ป้องกันตนเอง หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องให้พ้นจากโรคภัยไขเจ็บได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒) เป็นผู้คิดริเริมการด าเนินงานวิจัย
ต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
ที่เป็นประโยชน์ต่องานด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข หรือ
ก าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัย 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน วาง
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการ
และระเบียบปฏิบัติทางด้าน 
การแพทย์ เพื่อพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ หรือเพื่อเสนอความเห็น
เก่ียวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่มีความยุ่งยาก และมี
ขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
การแพทย์ ติดตามความก้าวหน้า 
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ช านาญการ แพทย์ช านาญการพิเศษ และแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
แพทย์ปฏิบัตกิาร แพทย์ช านาญการ แพทย์ช านาญการพิเศษ แพทย์เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ 
การพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม 
ควบคุม ป้องกัน ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อให้ค าแนะน า และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ช่วยสอน ฝึกอบรม และ เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ
และวิธีการของงานในด้านการแพทย์  
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางวิชาการด้านการแพทย์ และด้าน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
ความรู้ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ และ             
ให้ค าแนะน าเก่ียวกับนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการของ
มหาวิทยาลัย หรือนโยบาย และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร หรือความ
ม่ันคง เพื่อให้การด าเนินงานเกิดผล
สัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจที่
ก าหนดไว้ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงาน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งใน
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ช านาญการ แพทย์ช านาญการพิเศษ และแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
แพทย์ปฏิบัตกิาร แพทย์ช านาญการ แพทย์ช านาญการพิเศษ แพทย์เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
    ๒.๒ ด้านการ

วางแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ๒.๓ ด้านการ

ประสาน 
งาน 

 
 
 
 
 
 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
๑)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง

ทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
ร่วมก าหนดนโยบายและ แผนงาน ของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงาน ที่สงักัด 
วางแผนหรือร่วมวางแผน การท างาน
ตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการ                   
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
๑)  ประสานการท างานภายใน

มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอ่ืน               
โดยมีบทบาทในการ เจรจา               
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

และต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

 
 
ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานโดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน
โครงการในระดับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยมอบหมายงานแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ 

กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน 
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 
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๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ช านาญการ แพทย์ช านาญการพิเศษ และแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
แพทย์ปฏิบัตกิาร แพทย์ช านาญการ แพทย์ช านาญการพิเศษ แพทย์เชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้รับ
บริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และ
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ 
เก่ียวกับด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
นิสิต ตลอดจนผู้รับ บริการได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานและใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ 
ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต  ผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการ
วิชาการด้านการแพทย์ที่ซับซ้อน 
เพื่อก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ที่สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่
ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และ
ทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่    
    เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้     
    เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
    พัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหา ที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการแพทย์ และ
สาธารณสุข ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
สามารถด าเนินงาน ได้ลุล่วงเป็นไป
ตามนโยบาย และแผนงานที่ก าหนด
ไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้
บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ช านาญการ แพทย์ช านาญการพิเศษ และแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
แพทย์ปฏิบัตกิาร แพทย์ช านาญการ แพทย์ช านาญการพิเศษ แพทย์เชี่ยวชาญ 

๓.   คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาในสาขาวิชา

แพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิ 
อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

๒) ได้รับปริญญาในสาขาวิชา
แพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิ 
อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี และ
ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้              
ความช านาญ ในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสืออนุมัติ
บัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ 
กบบ. ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งน้ี ได้ และได้รับวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญ ในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ
หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ 
ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
แพทย์ระดับปฏิบัติการ 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) ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ หรืองาน

อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
แพทย์ระดับปฏิบัติการ และ   

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

๓) ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน                    
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
แพทย์ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่                
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ช านาญการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ และทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

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

๑. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
๒. ทันตแพทย์ช านาญการ 
๓. ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๔. ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งๆ ที่ปฏิบัติการทันตแพทย์ หรือการให้บริการทางทันตกรรมซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจวินิจฉัยและให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยโรค          
ฟันและโรคในช่องปาก การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเพื่อคิดค้นหาวิธีการต่างๆ ในการลดการผุและยืดอายุของฟัน รวมทั้งการให้ค าแนะน าและเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษา แก่ผู้ป่วย นักเรียน นิสิต  
และประชาชนทั่วไป เพื่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของฟันและช่องปาก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ช านาญการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ และทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ 
 

ระดับต าแหน่ง 

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ช านาญการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 

๑. หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ               
ในการท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน     
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้ 
การก ากับ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานวิชาการด้านทันตกรรม  
ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติหรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะและ
ประสบการณ์สูงมากในงานด้านทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องท าการ 
ศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางานต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านทันตกรรม  
ทันตสาธารณสุข โดยใช้ความรู้ ความ 
สามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี 
หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้าน
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข และน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
ด าเนินงาน ตามแผนงานโครงการส าเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงาน 
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมากหรือ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เก่ียวข้อง 
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ช านาญการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ และทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ 
 

ระดับต าแหน่ง 

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ช านาญการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ     
    ๒.๑ ด้านการ   

ปฏิบัติการ 
๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม 

ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่
เก่ียวข้องระดับเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษา
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม  
ทันตสาธารณสุข เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน 
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงาน และบริบทของพื้นที่ 

๓) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและ
เผยแพร่ผลงานด้านทันตกรรม  
ทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน 
เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนางาน
ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ให้มี
ประสิทธิภาพ 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ให้ค าปรึกษา แนะน าในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
และแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบ
ปัญหาและชี้แจง เรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

๑)  ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม 
ป้องกันโรคในช่องปากและอวัยวะที่
เก่ียวข้องที่มีความยุ่งยาก เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

๒)  บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้าน 
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข จัดท า
เอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสขุ เพื่อ
พัฒนางานวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง  
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่

๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู สงเสริม 
ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่
เก่ียวข้องที่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานทันตกรรม  
ทันตสาธารณสุข เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้าน ทันตกรรม          
ทันตสาธารณสุข เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนด แนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้านทัน
ตกรรม ทันตสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษา
ในโครงการวิจัยทางด้านทันตกรรม  
ทันตสาธารณสุข เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอ แนะในการด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการ ด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้

๑)  ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม 
ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่
เก่ียวข้องที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินงานวิจัยต่างๆ 
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานทันตกรรม         
ทันตสาธารณสุข หรือก าหนดทิศทาง
ของการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน เพื่อพัฒนางานทันตกรรม 
ทันตสาธารณสุข หรือเพื่อเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับปัญหาและหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก ทางด้าน     
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน       
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข และด้านที่
เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
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๔ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ช านาญการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ และทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ 
 

ระดับต าแหน่ง 

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ช านาญการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 

อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านทันตกรรม   
ทันตสาธารณสุข ให้ค าปรึกษาแนะน า
ตอบ ปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ด าเนินงาน 
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วย

สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านทันตกรรม  
ทันตสาธารณสุข ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
และให้ค าแนะน าเก่ียวกับ นโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการของมหาวิทยาลัย 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
บริการ หรือความม่ันคง เพื่อให้การ
ด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและ
บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย 
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงาน  
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ช านาญการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ และทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ 
 

ระดับต าแหน่ง 

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ช านาญการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 

    ๒.๒ ด้านการ 
          วางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย 
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานโดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงานโครงการในระดับ 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมอบหมายงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 

    ๒.๓ ด้านการ 
          ประสานงาน 

๑)   ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

๒)   ชี้แจงและให้รายละเอียด เก่ียวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทใน
การให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน า เบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

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

๒)   ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

 
 
 
 

๑)  ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่
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 าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ช านาญการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ และทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ 
 

ระดับต าแหน่ง 

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ช านาญการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการ 
บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านทันตกรรม              
ทันตสาธารณสุข รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้าน      
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุน ภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านทันตกรรม  
ทันตสาธารณสุข แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่  ให้บริการวิชาการ 
ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ที่
ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลก เปลี่ยน
เรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน 

๑)   ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขที่
ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และ
ทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๒)   ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร  

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่    
      เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด    
      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา 
      องค์กร 

 

๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับงานทันตกรรม         
ทันตสาธารณสุข ให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วง
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่
ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๒)  เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน         
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้
บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
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๗ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ช านาญการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ และทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ 
 

ระดับต าแหน่ง 

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ช านาญการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 

๓.  คุณสมบัติเฉพาะ   
ส าหรับต าแหน่ง 

๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีในสาขาวิชา    
ทันตแพทยศาสตรแ์ละได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขา    
ทันตกรรมชั้น ๑ จากทันตแพทยสภา 

๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีในสาขาวิชา 
ทันตแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขา    
ทันตกรรมชั้น ๑ จากทันตแพทยสภา 

๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีในสาขาวิชา                      
ทันตแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขา    
ทันตกรรมชั้น ๑ จากทันตแพทยสภา 

๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชา 
ทันตแพทยศาสตร์ และได้รับวุฒิบัตร 
(หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์
เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร) หรืออนุมัติ
บัตรและแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ
ทันตแพทยสภาที่มีก าหนดเวลาศึกษา
อบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 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) ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่

เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 

 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ พยาบาลช านาญการ พยาบาลช านาญการพิเศษ และพยาบาลเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

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

๑. พยาบาลปฏิบัติการ 
๒. พยาบาลช านาญการ 
๓. พยาบาลช านาญการพิเศษ 
๔. พยาบาลเชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะที่ปฏิบัติเก่ียวกับการใช้การพยาบาลผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานการพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์                  
ในการรักษาบ าบัด หรือปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนา และการส่งเสริมกิจการพยาบาล โดยเป็นผู้ควบคุมประสานงานการผลิตเจ้าหน้าที่เก่ียวกับงานการพยาบาล การศึกษาวิเคราะห์
เพื่อรับรองและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการบริการงานการพยาบาลที่เก่ียวข้องทุกประเภท การตรวจนิเทศ และพัฒนาความรู้ความสามารถ                   
ของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานการพยาบาล การวางแผนโครงการอ านวยการและติดตามประเมินผลในการผลิตพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เ ก่ียวข้อง 
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๒ 

 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ พยาบาลช านาญการ พยาบาลช านาญการพิเศษ และพยาบาลเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

พยาบาลปฏิบัติการ พยาบาลช านาญการ พยาบาลช านาญการพิเศษ พยาบาลเชี่ยวชาญ 

๑. หน้าที่ความ 
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความ สามารถทางวิชาการใน
การท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับการพยาบาล 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ 
สามารถ ความช านาญ ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานด้านการพยาบาล 
ปฏิบัติงานที่ต้องท า การศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  
เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงมากในงานด้านการ
พยาบาล ปฏิบัติงาน ที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
การปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านการพยาบาล โดยใช้
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติ
งานวิจัยด้านการพยาบาล และน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
ด าเนินการตามแผนงานโครงการส าเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงาน
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เก่ียวข้อง 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 

 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ พยาบาลช านาญการ พยาบาลช านาญการพิเศษ และพยาบาลเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

พยาบาลปฏิบัติการ พยาบาลช านาญการ พยาบาลช านาญการพิเศษ พยาบาลเชี่ยวชาญ 

 ๒.ลักษณะการ
ปฏิบัติงาน  

    ๒.๑ ด้านการ
ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑) ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นพื้นฐานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ในการให้               
การพยาบาลแก่ผู้ป่วยหรือปฏิบัติงาน
พยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการ
รักษา บ าบัด หรือปฏิบัติงานส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและป้องกันโรค เพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย 

๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ 
วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะ
เสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่าง 
ถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์ และ
ทันเวลา 

๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อ
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) ร่วมวางแผนโครงการ และ
ประสานงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
พยาบาลลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ
รับรองและปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษา การก าหนดมาตรฐาน

 
 

๑) ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นสูง 
ตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การ
พยาบาลแก่ผู้ป่วยหรือปฏิบัติงาน
พยาบาล ในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการ
รักษา บ าบัด หรือปฏิบัติงานส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
เหมาะสมและปลอดภัย 

๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพที่
ซับซ้อน และปรับปรุงการบริการ
พยาบาลรวมทั้งการปรับใช้การบ าบัด 
เครื่องมือพิเศษ ให้สอดคล้องกับภาวะ
ของโรค เพื่อช่วยเหลือ ในกรณีรีบด่วน
ได้อย่างทันท่วงที 

๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย 
ด้านการพยาบาล จัดท าเอกสาร
วิชาการ คู่มือ เก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านการพยาบาลเพื่อพัฒนางาน
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

๔) วางแผนโครงการ ประสานงาน 
สนับสนุน และอ านวยการผลิต

 
 

๑) ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นสูง ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน หรือภาวะวิกฤต ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจาก 
ภาวะคุกคาม ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
เหมาะสมและปลอดภัย ควบคุม 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานพยาบาล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๒) คัดกรอง ประเมินวินิจฉัยปัญหาภาวะ
เสี่ยง คาดการณ์และวางแผนช่วยเหลือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 

๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สังเคราะห์ หรือ
วิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ ผลงาน
ทางด้านการพยาบาล เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือ เพื่อหาวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้านการ
พยาบาล หรือเพื่อให้ข้อเสนอ แนะใน
การก าหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานพยาบาล พัฒนาระบบ
หรือรูปแบบบริการพยาบาลเฉพาะทาง

 
 

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพยาบาล พัฒนาและประยุกต์           
ใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เพื่อ
คิดค้นการให้บริการและส่งเสริม
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และสุขภาวะ
ที่ดีของประชาชน 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานการพยาบาล หรือ
ก าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมทั้งก าหนด
วิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านการ
พยาบาลเพื่อพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติการพยาบาล 
หรือเพื่อเสนอความเห็นเก่ียวกับปัญหา
และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก 
ทางด้านการพยาบาล ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการ
พยาบาลและด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน   
ของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านการพยาบาล 
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๔ 

 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ พยาบาลช านาญการ พยาบาลช านาญการพิเศษ และพยาบาลเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

พยาบาลปฏิบัติการ พยาบาลช านาญการ พยาบาลช านาญการพิเศษ พยาบาลเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาและมาตรฐานการบริการ
พยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรทางการพยาบาล ก าหนด
ลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานพยาบาล เพื่อวางแนวทาง 
สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางาน
พยาบาล 

๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการ และวิธีการ
ของงานพยาบาล ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ   เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ  ที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นที่ปรึกษา
ในโครงการวิจัยทางด้านการพยาบาล 
เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะใน
การด าเนินการ 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการ   
ของงานพยาบาล ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ใน
การด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการ ด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ทางด้านการพยาบาล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ            
ในด้านการพยาบาลให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ และให้ค าแนะน าเก่ียวกับ
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
มหาวิทยาลัย หรือนโยบาย แผนงาน 
และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง 
เพื่อให้การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิ
สูงสุดและบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัย หรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุม หรือเจรจาปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกับงานการพยาบาลทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 

 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ พยาบาลช านาญการ พยาบาลช านาญการพิเศษ และพยาบาลเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

พยาบาลปฏิบัติการ พยาบาลช านาญการ พยาบาลช านาญการพิเศษ พยาบาลเชี่ยวชาญ 

    ๒.๒  ด้านการ
วางแผน 

 
 
 
 
 
 
 

       ๒.๓ ด้านการ 
ประสานงาน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง

ทีมงานหรือหน่วยงาน   ทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงาน ที่สังกัด วางแผนหรือร่วม
วางแผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด 
 
 
 
 

๑) ประสานการท างานร่วมกัน 
โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ
ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน 
หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

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

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานตาม
นโยบาย แผนงานหรือโครงการของ  
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ
เจรจาโน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานโดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงานโครงการในระดับ 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมอบหมายงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ

บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่
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 าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ พยาบาลช านาญการ พยาบาลช านาญการพิเศษ และพยาบาลเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

พยาบาลปฏิบัติการ พยาบาลช านาญการ พยาบาลช านาญการพิเศษ พยาบาลเชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการ 
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการพยาบาล 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับงาน
พยาบาล เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นิสิต 
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการพยาบาล
แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการ
ทั้งภายในภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านการพยาบาลที่ซับซ้อน เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ที่
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านการพยาบาลที่ยุ่งยากซับซ้อน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่เพื่อ
พัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะให้
สามารถน าไประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร จัดท าฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

 เรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่    
      เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด    
      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา 
      องค์กร 

 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับงานพยาบาล ให้บุคคล
หรือหน่วยงานสามารถด าเนินงานได้
ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการ
พยาบาล เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 
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๗ 

 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ พยาบาลช านาญการ พยาบาลช านาญการพิเศษ และพยาบาลเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

พยาบาลปฏิบัติการ พยาบาลช านาญการ พยาบาลช านาญการพิเศษ พยาบาลเชี่ยวชาญ 

๓. คุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
พยาบาลชั้นหน่ึง หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้นหน่ึง 

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
พยาบาลชั้นหน่ึง หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้นหน่ึง 

๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
พยาบาลชั้นหน่ึง หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้นหน่ึง 

๔) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ 
กบบ. ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
น้ีได้ และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพพยาบาลชั้นหน่ึง หรือการ
พยาบาลผดุงครรภ์ชั้นหน่ึง 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
พยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง 
ต าแหน่งกลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ระดับปฏิบัติการ ระยะเวลาด ารง
ต าแหน่ง ดังน้ี 

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

 และ 
๓) ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล หรืองาน

อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
พยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง 
ต าแหน่งกลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ 
ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
พยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง 
ต าแหน่งกลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ และเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

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

๑. เภสัชกรปฏิบัติการ 
๒. เภสัชกรช านาญการ 
๓. เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
๔. เภสัชกรเชี่ยวชาญ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
               ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ประเภทต่างๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามค าสั่งแพทย์                    
ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ และเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
รายการ ระดับต าแหน่ง 

เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถ  ทางวิชาการ
ในการท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน 
เภสัชกรรม ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ   
และประสบการณ์สูงในงานด้านเภสัช
กรรม ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนา
งาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
เภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
งานต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงาน
ที่ยุ่งยากมาก และมีขอบเขตกว้างขวาง 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านเภสัชกรรม โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงาน               
เชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้
ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านเภสัชกรรม และ
น ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้ 
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
ส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผล
แผนงานโครงการ และแก้ไขปัญหาในงาน
ที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
มาก หรือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับงาน 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
ปรับปรุง ผสมผสานเทคนิคระดับสูง
ระหว่างสาขาที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ และเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ     
    ๒.๑ ด้านการ

ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ผสมและปรับปรุงยาและเวชภัณฑ์
ทั่วไป ชั่ง ตวง นับ ใส่ หรือ 
บรรจุยาในภาชนะบริการทาง                
เภสัชกรรมเบื้องต้น เพื่อบรรลุ
ผลการรักษา ป้องกันควบคุมโรค             
และประชาชนเกิดความปลอดภัย           
ในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

๒) จัดหา จัดซ้ือ ตรวจรับ เก็บรักษา 
เบิกจ่ายยา ตัวยาและเคมีภัณฑ์ 
ตลอดจนเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ 
ค านวณราคาต้นทุน และเสนอแนะ
เพื่อก าหนดราคายา ตรวจรับยา ตัว
ยา และเคมีภัณฑ์เม่ือมี การเบิกจาก
ต้นสังกัด หรือสั่งซ้ือ จากองค์การ
หรือบริษัทต่างๆ จัดท าทะเบียนสถิติ
การผลิต เบิกจ่ายและจ าหน่ายยา
ชนิดต่างๆ เพื่อให้เกิดความประหยัด 
คุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด 

๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ งานทางด้านเภสัชกรรม 
และเผยแพร่ผลงานทางด้านเภสัช
กรรม เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม  
การคุ้มครองผู้บริโภค 

๔) แนะน าวิธีใช้ยาที่ถูกต้อง ตรวจสอบ

๑) ผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ทั่วไป
และยาอันตราย ควบคุมการผสมและ
ปรุงยาและเวชภัณฑ์ทั่วไป เพื่อมิให้
เกิดข้อผิดพลาดหรือมีอันตราย 

๒) ก าหนดราคายา จัดหา จัดซ้ือ ตรวจ
รับ เก็บรักษา เบิกจ่ายยา ตัวยาและ
เคมีภัณฑ์ ตลอดจนเวชภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือ
แพทย์ เพื่อให้เกิดความประหยัด 
คุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด 

๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัย จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้าน เภสัชกรรม 
เพื่อพัฒนาปัญหาเก่ียวกับงาน    
เภสัชกรรม 

๔) แนะน าวิธีใช้ยาที่ถูกต้อง ตรวจสอบ
ความถูกต้องในการจ่ายยาอันตราย
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ  ได้
มาตรฐาน เป็นธรรมและปลอดภัย  
เสนอแนะยาชนิดหรือยี่ห้อใหม่ๆ ที่
องค์การหรือบริษัทต่างๆ ได้ผลิตขึ้น
แก่นายแพทย์ เพื่อใช้ในการบ าบัด 
รักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย

๑) ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์สูง
มาก ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เภสัชกรรม เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน
มาก พัฒนาเอกสาร วิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านเภสัชกรรม 
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ 
เทคนิควิธีการ ให้ข้อเสนอแนะในการ
ก าหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงาน
เภสัชกรรม เป็นที่ปรึกษาในโครงการ 
วิจัยทางด้านเภสัชกรรม เพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการของงานในด้านเภสัชกรรมให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
เภสัชกรรม พัฒนาและประยุกต์ใน
ความรู้ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เพื่อ
พัฒนางานวิชาการและการบริการ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัย
ต่างๆ และเผยแพร่ผลงาน ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
เภสัชกรรม หรือก าหนดทิศทางของ
การศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน รวมทั้งก าหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางด้านเภสัชกรรม 
เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติเภสัชกรรม หรือ 
เพื่อเสนอความเห็นเก่ียวกับปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านเภสัชกรรม ติดตามความ 
ก้าวหน้าทางวิชาการด้านเภสัชกรรม
และด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามา 
ประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านเภสัชกรรม 
เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะใน
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ และเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความถูกต้องเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดก่อนจ่ายยาให้กับคนไข้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายยา
อันตราย เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการได้มาตรฐานเป็นธรรมและ
ปลอดภัย เสนอแนะยาชนิดหรือยี่ห้อ
ใหม่ๆ ที่องค์การหรือบริษัทต่างๆ ได้
ผลิตขึ้นแก่นายแพทย์ เพื่อใช้ในการ
บ าบัดรักษาคนไข้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่แพทย์ 
ทันตแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ เก่ียวกับเรื่องยาให้ค าปรึกษา
แนะน าในการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นิสิตที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 

สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการ
ของงานเภสัชกรรม ให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่แพทย์ ทันตแพทย์ 
พยาบาลและเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ เก่ียวกับ
เรื่องยา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง              
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้งเพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการ 
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 

ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
ความรู้ทางด้านเภสัชกรรม เป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเภสัชกรรมให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ และให้
ค าแนะน าเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน 
หรือโครงการของมหาวิทยาลัย หรือ
นโยบายแผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
บริหาร หรือความม่ันคง  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด และ
บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัย หรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหา
ต่างๆ เก่ียวกับงานเภสัชกรรม ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ และเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 

     ๒.๒ ด้านการ 
วางแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๒.๓  ด้านการ

ประสาน 
งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ 
ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง

ทีมงานหรือหน่วยงาน  ทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้าง               
ความเข้าใจหรือความร่วมมือ                
ในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ ที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมี

บทบาทในการให้ความเห็นและ
ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน 
หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

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

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

 
 
 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานโดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงานโครงการในระดับ
กลยุทธ์ ของสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
งาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
และประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ

บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด 

๒)  ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน า               
แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานร่วมกัน 
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๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ และเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
เภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การ
คุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านเภสัช
กรรม เภสัชสาธารณสุข เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ 
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบายแผนงานหลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านเภสัชกรรม 
เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข ที่
ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านเภสัชกรรม เภสัช
สาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคที่
ยุ่งยากซับซ้อนแก่ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายใน และ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่    
      เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด    
      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา 
      องค์กร 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญ หรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับเภสัชกรรม เภสัช
สาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคให้
บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้                 
ด้านเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข 
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ และเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ 

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาเภสัชศาสตร์ชั้นหน่ึง หรือ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ   
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาเภสัชศาสตร์ชั้นหน่ึง หรือ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 

๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่าง
อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาเภสัชศาสตร์ชั้นหน่ึง หรือ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 

๔) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
กบบ. ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งน้ีได้ และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัช
ศาสตร์ชั้นหน่ึง หรือใบอนุญาตเป็นผู้

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ 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) ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม หรืองาน

อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่                 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผดิชอบและลักษณะงาน ที่
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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๘ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ และเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรช านาญการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจาก  
สภาเภสัชกรรม 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ นกัเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักเทคนคิการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

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

๑. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
๒. นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
๓. นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๔. นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
                ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเทคนิคการนักเทคนิคการแพทย์ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาค้นคว้า วิจัย ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลสิ่ง
ตัวอย่างที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ และอ่ืน ๆ  ที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์
คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวิทยา โลหิตวิทยาคลังเลือด  อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลล์วิทยาหรือแขนงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับสุขภาพของมนุษย์ เช่น อณูชีววิทยา การตรวจการเข้ากันได้ของเน้ือเยื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการทางการนักเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ เพื่อน าผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง ติดตามผลการรักษา การป้องกัน และเฝ้าระวังโรค การ
ประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การพิสูจน์หลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาวิชาการทางเทคนิคการนักเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนก าหนดคุณลักษณะและควบคุมการใช้เครื่องมือ 
น้ ายา การผลิตน้ ายาและชีววัตถุ ชุดทดสอบและวิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ทั้งน้ีรวมถึงลักษณะงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
รวมทั้งการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ การให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ นกัเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักเทคนคิการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้อง
ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานเทคนิค
การแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน 
ที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน หรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญ ทักษะ และประสบการณ์สูง
มากในงานด้านเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องท าการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาใน
งานที่ยุ่งยากมากแลtมีขอบเขตกว้างขวาง 
และปฏิบัติอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิคการแพทย์ โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงาน เชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัย
ด้านเทคนิคการแพทย์ และน ามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการและแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
งาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ นกัเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักเทคนคิการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ     
    ๒.๑ ด้านการ

ปฏิบัติการ 
๑) ปฏิบัติงานตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุณระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ รวมถึงลักษณะงานภายใต้ 
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ               
โรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผล 
การตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นย า และ
ทันเวลา   

๒) รวมรวมข้อมูล จัดท ารายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์และการทดสอบต่าง ๆ รวมทั้ง
ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น ด้านเทคนิค
การแพทย์ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อ
ประกอบ การวางแผน หรือการจัดท า
รายงานทางวิชาการ 

๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย 
ติดตามประเมินผล สรุปผลการศึกษาและ
เผยแพร่ผลงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้น  ใน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์ภายใต้ความรับผิดชอบ เพื่อ
พัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 
ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาและแก่
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา

๑) ปฏิบัติงานตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ และ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ควบคุม
คุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษหรือ
เครื่องมือพิเศษ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผล
การตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นย า และ
ทันเวลา วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหา 
เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ 
ได้ตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ 

๒) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย จัดท าเอกสาร
วิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ เผยแพร่ผลงานทางด้าน
วิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อ
ก าหนดลักษณะและมาตรฐาน พัฒนา
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านเทคนิค
การแพทย์ พัฒนาวิธีการตรวจและชุด
ตรวจ ตลอดจนหาวิธีการในการแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับงานเทคนิคการแพทย์ที่ต้อง
อาศัยความรู้ทางวิชาการและ
ประสบการณ์สูง เพื่อพัฒนางานด้าน
เทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 

๓) เสนอแนะแนวทาง กฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์
หรือข้อเสนอตามหลักวิชาการทางเทคนิค
การแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิด 
ผลดีต่อผู้รับบริการ 

๑) ปฏิบัติงาน ควบคุมการตรวจวิเคราะห์และ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ควบคุมระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ที่ใช้เทคนิค หรือเครื่องมือที่ต้อง
ใช้ความช านาญพิเศษ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง 
แม่นย า และทันเวลา 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน 
ติดตามและประเมินผล ก าหนดวิธีการ
ทดสอบและคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
เทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาแนวทาง
วิธีการในงานด้านเทคนิคการแพทย์ 
วิธีการตรวจและชุดตรวจ ก าหนด
คุณลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ และ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้านเทคนิค
การแพทย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิคการแพทย์ พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้วิธีการ เทคนิคต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
งานวิชาการและการบริการที่เป็นเลิศ 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินงานวิจัยต่างๆ 
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานด้านเทคนิคการแพทย์ 
หรือก าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางาน
เทคนิคการแพทย์ หรือเพื่อเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับปัญหาและหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านเทคนิค
การแพทย์ ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และด้านที่
เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน 
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
เทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้าน
เทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
ด้านเทคนิคการแพทย์ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ นกัเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักเทคนคิการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ 

และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงาน                 
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๔) ก าหนดวิธีการทดสอบ และคุณลักษณะ
เฉพาะของเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินการ โครงการ
ต่าง ๆ หรือการด าเนินการของงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย 

๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน 
ด้านเทคนิคการแพทย์ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน 
ในด้านเทคนิคการแพทย์ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ความสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ และให้ค าแนะน าเก่ียวกับนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการของมหาวิทยาลัย 
หรือนโยบาย และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ
ม่ันคง เพื่อให้การด าเนินงานเกิดผล
สัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจที่ก าหนด
ไว้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัย หรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกับงานด้านเทคนิคการแพทย์ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      
 
      ๒.๒ ด้านการ    
             วางแผน 

 
 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วมวางแผน
การท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

 
 
ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 
 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 

 
 
ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการท างานโดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการแผนงานโครงการในระดับกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยมอบหมายงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ นกัเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักเทคนคิการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ 

    ๒.๓   ด้านการ
ประสานงาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาท
ในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิ 
ที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน า เบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ 
เจรจาโน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

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

 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านเทคนิค
การแพทย์ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการ เก่ียวกับด้านเทคนิค
การแพทย์ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจน
ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการแพทย์  
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
เทคนิคการแพทย์ที่ซับซ้อน เพื่อก่อ  
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง 
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่
ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง  
เรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
พัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้
สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและด าเนิน งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่    
    เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด    
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อน
มากเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เทคนิคการแพทย์ ให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วง
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่
ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิค
การแพทย์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 

34



๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ นกัเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักเทคนคิการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ 

๓.   คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ และได้รับในอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาเทคนิค
การแพทย์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิค
การแพทย์ 

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ และได้รับในอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาเทคนิค
การแพทย์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิค
การแพทย์ 

๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ และได้รับในอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาเทคนิค
การแพทย์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิค
การแพทย์ 

๔) ได้รับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ 
กบบ. ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งน้ี
ได้ และได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลป์สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง       
นักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 
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) ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ หรืองาน

อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง       
นักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 
และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่ม
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง     
นักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ  
และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่ม
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ
พิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ นกัเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักเทคนคิการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ 

การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์  
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักรังสีการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

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

๑. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
๒. นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 
๓. นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๔. นักรังสีการแพทย์เชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เ วชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่าย 
และบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เน้ืองอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ 
และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสี และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การค านวณปริ มาณรังสี และการก าหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตาม
ปริมาณที่ต้องการเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบ าบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องก าเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐ านของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ การ
ป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรั งสีการแพทย์  
รวมทั้งปรับปรุงและค้นหาวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ท ารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักรังสีการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ นักรังสีการแพทย์เชี่ยวชาญ 
๑.  หน้าที่ความ

รับผิดชอบ
หลัก 

 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับรังสีการแพทย์ 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่
ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหา
ในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงมากในงานด้านรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหา ในงานที่ยุ่งยากมาก และ 
มีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านรังสีการแพทย์ โดยใช้
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนา
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัย
ด้านรังสีการแพทย์ และน ามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการและแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
งาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักรังสีการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ นักรังสีการแพทย์เชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงาน
ปฏิบัติ 

    

    ๒.๑ ด้านการ 
          ปฏิบตัิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
ในการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาทาง
รังสีวิทยา เช่น จัดเตรียมเครื่องมือ
เครื่องใช้อุปกรณ์ และเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือ 
รังสีฟิสิกส์ จัดท่าผู้ป่วยถ่ายและ
บันทึกภาพ  ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ ในกรณีที่ต้อง
ใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษที่ยุ่งยาก 
โดยการให้ผู้ป่วยรับประทาน ฉีด หรือ
สวนสารทึบแสงเข้าไปในร่างกายก่อน
ถ่าย และบันทึกภาพ ตรวจสอบคุณภาพ
ของภาพบันทึกทางรังสีก่อนที่จะส่งให้
แพทย์วินิจฉัยโรค หาและตรวจสอบ
ต าแหน่งของโรคเพื่อก าหนดขอบข่ายใน
การรักษา ค านวณปริมาณรังสีและแร่
รังสี รวมทั้งก าหนดระยะเวลาที่จะให้
รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการปรับ
ขนาดของล าแสงและทิศทางของรังสีที่
จะใช้กับผู้ป่วย ป้องกันส่วนของร่างกาย
ที่ดีให้ปลอดภัย จากอันตรายจากรังสี
ด้วยวัสดุก้ันรังสี เช่น แท่งตะก่ัว ใส่และ
ฝังแร่รังสีในอวัยวะบางส่วนของร่างกาย 
เพื่อบ าบัดรักษาโรคมะเร็ง ฉายรังสีเพื่อ

๑) ปฏิบัติงานด้านเทคนิคชั้นสูงในการตรวจ
วินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา 
และตรวจสอบคุณภาพของงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เช่น ควบคุม และ
รับผิดชอบเก่ียวกับการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ทางด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ หรือรังสีฟิสิกส์ การ
ถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ๊กซ์ ใน
กรณีที่ต้องใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษ
ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบ าบัดรักษา
ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เน้ืองอก ก้อนทุม 
ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือ
ทางรังสีการแพทย์อ่ืนๆ การใช้สาร
กัมมันตภาพรังสี และเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
กับผู้ป่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ      

๒) ด าเนินการสอบเทียบมาตรฐานของ
เครื่องวัดรังสี วิจัยหาค่ามาตรฐาน
ส าหรับการตรวจต่างๆ ตรวจสอบความ
ปลอดภัยและแก้ไขข้อบกพร่องของ
เครื่องก าเนิดรังสีและบริเวณที่ติดตั้ง
เครื่องก าเนิดรังสี รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้

๑) ปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้อน
ในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทาง
รังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของ
งาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ที่จะน ามาใช้งานใน
ด้านใดด้านหน่ึงทางรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อให้
การปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบและเผยแพร่
ผลงานทางด้านรังสีการแพทย์ เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชากา เทคนิค
วิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบ
และมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้านรังสี
การแพทย์ เป็นที่ปรึกษาในโครงการ 
วิจัยทางด้านรังสีการแพทย์ เพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสี
การแพทย์ พัฒนา และประยุกต์ใช้ความรู้ 
วิธีการ เทคนิคต่างๆ เพื่อคิดค้นการรักษา 
และการบริการ และส่งเสริมสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพและสุขภาวะที่ดี            
ของประชาชน 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานรังสีการแพทย์ หรือ
ก าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางาน
รังสีการแพทย์ หรือเพื่อเสนอความเห็น
เก่ียวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง
มากทางด้านรังสีการแพทย์ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรังสี
การแพทย์และด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านรังสีการแพทย์ 
เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักรังสีการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ นักรังสีการแพทย์เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ าบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เน้ือ
งอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ 
และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ 
จัดเตรียมสารกัมมันตภาพรังสีเพื่อใช้ใน
การวินิจฉัยและรักษา การใช้สาร
กัมมันตภาพรังสี และเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ 
กับผู้ป่วย การใช้เครื่องนับวัดรังสี
ตรวจหาปริมาณรังสีจากส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายผู้ป่วย และน าผลการบันทึกทาง
รังสีจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
ให้แพทย์ใช้ประกอบในการตรวจและ
วินิจฉัยโรค ควบคุมการใช้สาร
กัมมันตภาพรังสี และเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
กับผู้ป่วย เพื่อได้รับการบริการอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

๒) ช่วยดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ทดสอบ
และตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ทางรังสีการแพทย์เพื่อให้อยู่ใน
สภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา
ลักษณะการกระจายของรังสีจากเครื่อง
ก าเนิดรังสี ส ารวจและวัดปริมาณรังสี 
ในบริเวณที่มีการใช้สารกัมมันตภาพ 
รังสี หรือเครื่องก าเนิดรังสีชนิดต่าง ๆ 
ตรวจสอบปริมาณรังสีในกาก
กัมมันตภาพรังสีก่อนน าไปทิ้ง เพื่อให้

ทางรังสีการแพทย์อ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านรังสีการแพทย์ 
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงาน
ในความรับผิดชอบ เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านรังสีการแพทย์ ติดตามและ
พัฒนางานวิชาการ การรักษา และการ
บริการผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานรังสีการแพทย์ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ 
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย

สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในด้านรังสีการแพทย์ ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางด้านรังสีการแพทย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านรังสีการแพทย์ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ และให้ค าแนะน าเก่ียวกับนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการของมหาวิทยาลัย 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
หรือความม่ันคง เพื่อให้การด าเนินงาน
เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจ 
ที่ก าหนดไว้ เข้าร่วมประชุมคณะ 
กรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น
ผู้แทนของมหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาล
ในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหา
ต่างๆ เก่ียวกับงานรังสีการแพทย์ ทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักรังสีการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ นักรังสีการแพทย์เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๒.๒ ด้านการ

วางแผน 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
๓) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดท ารายงาน

การปฏิบัติงานและสถิติผลงานด้านรังสี 
ตลอดจนแนะน าวิธีป้องกันอันตรายจาก
รังส ี

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ให้ค าปรึกษา แนะน าในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
และแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
  
 
 
 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการท างานโดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการแผนงานโครงการในระดับกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยมอบหมายงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
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๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักรังสีการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ นักรังสีการแพทย์เชี่ยวชาญ 

    ๒.๓  ด้านการ 
        ประสานงาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

๑) ประสานการท างานร่วมกัน โดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและ
ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน 
หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

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

 

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ 
เจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน า  แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านรังสีการแพทย์ 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านรังสี
การแพทย์ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจน
ผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย
แผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านรังสีการแพทย์
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
รังสีการแพทย์ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 

 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านรังสีการแพทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
แก่ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายใน และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

๓)  จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่    
     เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด  
     การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา 
     องค์กร 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญ หรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับรังสีการแพทย์ ให้บุคคล
หรือหน่วยงานสามารถด าเนินงานได้
ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่
ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านรังสี 
การแพทย์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักรังสีการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ นักรังสีการแพทย์เชี่ยวชาญ 

๓.คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับ
ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค 
หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส ์และ
ได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค 
หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และ
ได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค 
หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และ
ได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขารังสีเทคนิค  

๔) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
กบบ. ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งน้ี
ได้ และได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
นักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ 

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

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

และ 
๓) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ หรืองาน

อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง     
นักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
นักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 
และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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๘ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักรังสีการแพทย์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกายภาพบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กลุม่ประเภท                      วิชาชีพเฉพาะ 
สายงาน                                          บริการสุขภาพ 
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งดังน้ี 

๑. นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
๒. นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
๓. นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ 
๔. นักกายภาพบ าบัดเชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป   
 ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือ และวิธีการทางกายภาพบ าบัด ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วย 
โรคเก่ียวกับกล้ามเน้ือโรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาทและความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธีกายภาพบ าบัดโดยการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์  
การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพบ าบัดชนิดต่างๆ เพื่อฟื้นฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดี 
ทั้งทางรูปและทางหน้าและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกายภาพบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ นักกายภาพบ าบัดเชี่ยวชาญ 

๑. หน้าที่ความ
รับผิดชอบ
หลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับกายภาพบ าบัด 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูง
ในงานด้านกายภาพบ าบัด ปฏิบัติงานที่ต้องท า
การ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มาก และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านกายภาพบ าบัด ปฏิบัติงานที่
ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาใน
งานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านกายภาพบ าบัด โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี 
หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานด้าน
กายภาพบ าบัด  และน ามาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกายภาพบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ นักกายภาพบ าบัดเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงาน
ปฏิบัติ 

    

    ๒.๑ ด้าน
การ
ปฏิบัติการ 

๑) ปฏิบัติการด้านกายภาพบ าบัดตาม
มาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการทาง
กายภาพบ าบัดแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับ
การบริการที่ถูกต้องเหมาะสม 

๒) คัดกรอง ตรวจประเมินทางกายภาพบ าบัด 
วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพื่อให้การบริการทางกายภาพบ าบัดได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์
และทันเวลา 

๓) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน
กายภาพบ าบัด เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 

๔) บันทึก รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นทางกายภาพบ าบัด เพื่อ
พัฒนาการบริการผู้ป่วยให้มีคุณภาพ 

๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิตที่มา
ฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ

๑) ปฏิบัติการด้านกายภาพบ าบัดขั้นสูงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ในการรักษาและ
ให้บริการทางกายภาพบ าบัดแก่
ผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลทาง
กายภาพบ าบัดที่ถูกต้องเหมาะสม 

๒) คัดกรอง ประเมินทางกายภาพบ าบัดที่
ซับซ้อน ให้การรักษา และการบริการทาง
กายภาพบ าบัด รวมทั้งการปรับใช้
กระบวนการการรักษาและการบริการ ให้
สอดคล้องกับปัญหาทางกายภาพบ าบัด 
เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับบริการที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

๓) บันทึก รวบรวมศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้าน
กายภาพบ าบัด จัดท าเอกสารวิชาการ 
คู่มือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านกายภาพบ าบัด
เพื่อพัฒนางานวิชาการ การรักษา และ
การบริการผู้ป่วยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน
กายภาพบ าบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของ

๑) ปฏิบัติการด้านกายภาพบ าบัดขั้นสูงที่
ยุ่งยากซับซ้อน ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
เหมาะสม ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๒) คัดกรอง ประเมินวินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง 
คาดการณ์และวางแผนช่วยเหลือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาและการบริการ
ทางกายภาพบ าบัด 

๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงาน
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านกายภาพบ าบัด เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนด
แนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของ
งานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับงานด้านกายภาพบ าบัด เป็นที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
กายภาพบ าบัด เพื่อให้ค าแนะน าและ

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
กายภาพบ าบัด พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ วิธีการเทคนิคต่างๆ เพื่อคิดค้นการ
รักษาและการบริการ ก าหนดรูปแบบคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การด าเนินงานการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชน การบริการสุขภาพเชิงรุก หรือ
การบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
หรือเทคนิค วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานกายภาพบ าบัด หรือก าหนดทิศทาง
ของการศึกษาวิจัย ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน เพื่อพัฒนางานกายภาพบ าบัด 
หรือเพื่อเสนอความเห็นเก่ียวกับปัญหา
และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
กายภาพบ าบัด ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านกายภาพบ าบัด และด้านที่
เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน 
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
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๔ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกายภาพบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ นักกายภาพบ าบัดเชี่ยวชาญ 

พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ประชาชน 
๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 

ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
กายภาพบ าบัด ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  
๔) ประเมินผลการด าเนินงานการส่งเสริม 

ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านกายภาพ 
บ าบัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

๕) ให้บริการวิชาการ ด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
ในด้านกิจกรรมบ าบัด ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  

กายภาพบ าบัด เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
กิจกรรมบ าบัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
กิจกรรม บ าบัด ให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ และให้
ค าแนะน าเก่ียวกับนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของมหาวิทยาลัย หรือนโยบาย 
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ
ม่ันคง เพื่อให้การด าเนินงานเกิดผล
สัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ
เจรจาปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงาน
กายภาพบ าบัด ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกายภาพบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ นักกายภาพบ าบัดเชี่ยวชาญ 

๒.๒ ด้าน
การ
วางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ                 
ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการท างานโดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการแผนงานโครงการในระดับกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย มอบหมายงาน แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ ที่
ก าหนด 

    
 
 
 

 

๒.๓ ด้าน
การ
ประสาน 
งาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาท
ในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิ  
ที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน า เบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการเจรจา
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการจูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
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๖ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกายภาพบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ นักกายภาพบ าบัดเชี่ยวชาญ 

๒.๔ ด้าน
การ
บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านกายภาพบ าบัด
รวมทั้งตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับการ
บริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการ เก่ียวกับด้านกายภาพบ าบัด 
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ    
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านกายภาพบ าบัด
แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

(๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
กายภาพบ าบัดที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านกายภาพบ าบัดที่ยุ่งยากซับซ้อน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค 
และทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไข ปัญหาและด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากลเพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

๓)  จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่    
     เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด    
     การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา 
     องค์กร 

 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อน
มากเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
งานกายภาพบ าบัด ให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วง
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนด
ไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
กายภาพบ าบัด เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 
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๗ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกายภาพบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ นักกายภาพบ าบัดเชี่ยวชาญ 

๓. คุณสมบัติ 
เฉพาะ
ส าหรับ
ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
กายภาพบ าบัด และได้รับในอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด 
หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบัดของสภากายภาพบ าบัด 

๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
กายภาพบ าบัด และได้รับในอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด 
หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบัดของสภากายภาพบ าบัด 

๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
กายภาพบ าบัด และได้รับในอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด 
หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบัดของสภากายภาพบ าบัด 

๔) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ กบบ.
ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งน้ีได้ และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขากายภาพบ าบัด หรือใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดของ    
สภากายภาพบ าบัด  

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง       
นักกายภาพบ าบัด ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่ม
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ดังน้ี 

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

และ 
๓) ปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัด หรืองานอ่ืน

ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง       
นักกายภาพบ าบัด ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่ม
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัด หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง       
นักกายภาพบ าบัด ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่ม
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ
พิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัด หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสม กับหน้าที่ความรับ 
ผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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๘ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกายภาพบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกิจกรรมบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

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

๑. นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ 
๒. นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ 
๓. นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ 
๔. นักกิจกรรมบ าบัดเชี่ยวชาญ 

   
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการในการส่งเสริม ป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีความเสี่ยงของผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางด้านร่างกาย 
จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการ ซ่ึงมีลักษณะที่ปฏิบัติเก่ียวกับการการปฏิบัติงานบริหารทางกิจกรรมบ าบัด การนิเทศงาน และการฝึกอบรมวิชาการกิจกรรมบ าบัด เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน     
ด้านกิจกรรมบ าบัดในหน่วยงานจิตเวช หน่วยงานกายภาพบ าบัด และหน่วยงานอ่ืน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกิจกรรมบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ นักกิจกรรมบ าบัดเชี่ยวชาญ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบ
หลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ              
ในการท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับ
กิจกรรมบ าบัด ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญ ทักษะ และประสบการณ์สูง  
ในงานด้านกิจกรรมบ าบัด ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงมากในงานด้านกิจกรรมบ าบัด ปฏิบัติงาน
ที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย               

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านกิจกรรมบ าบัดโดยใช้
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี 
หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้าน
กิจกรรมบ าบัด และน ามาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินการตามแผนงาน
โครงการส าเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับงาน 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกิจกรรมบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ นักกิจกรรมบ าบัดเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงาน 
ปฏิบัติ 
    ๒.๑ ด้าน

การ
ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑) คัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะห์
ปัญหาของผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมบ าบัด วางแผนในการส่งเสริม 
ป้องกัน บ าบัด รักษา และฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ป่วย เพื่อ
พัฒนาทักษะในการท ากิจกรรมการ
ด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพของผู้ป่วย 

๒) ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลง ประยุกต์ใช้
อุปกรณ์เครื่องช่วย เครื่องดาม สภาพที่อยู่
อาศัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย เพื่อให้
สามารถด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ 
ได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลทาง
วิชาการ จัดท าบทความ เอกสารทาง
วิชาการ เพื่อเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใน
งานด้านกิจกรรมบ าบัด และเพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน
กิจกรรมบ าบัด 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ให้ค าปรึกษา แนะน าในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
และแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

 
 
๑) ควบคุมและปฏิบัติการ การคัดกรอง 

ตรวจประเมิน และวิเคราะห์ปัญหาของ
ผู้ป่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมบ าบัด วางแผนในการส่งเสริม 
ป้องกัน บ าบัด รักษา และฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ป่วย เพื่อ
พัฒนาทักษะในการท ากิจกรรมการด าเนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพ 

๒) ควบคุมและปฏิบัติการ ออกแบบ 
ประดิษฐ์ ดัดแปลง ประยุกต์ใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วย เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัย
และสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถ
ด าเนินชีวิต และประกอบอาชีพ ได้ตาม
ศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 

๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิจัย ด้านกิจกรรมบ าบัด จัดท า
เอกสารวิชาการ คู่มือ เก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านกิจกรรมบ าบัด เพื่อหาวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงากิจกรรมบ าบัด 
หรือเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและพัฒนา
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 

 
 
๑) ก ากับ ดูแล การปฏิบัติการคัดกรอง ตรวจ

ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย 
วางแผนในการส่งเสริม ป้องกัน
บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 
เพื่อพัฒนาทักษะในการท ากิจกรรมการ
ด าเนินชีวิตของผู้ป่วย 

๒) ก ากับ ดูแล และพัฒนาการออกแบบ
ประดิษฐ์ ดัดแปลง ประยุกต์ใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วย เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัย
และสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย เพื่อให้
สามารถด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ 
ได้ตาม ศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สังเคราะห์ หรือ
วิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
กิจกรรมบ าบัด เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
งานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนด
แนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของ
งานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับงานด้านกิจกรรมบ าบัด เป็นที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
กิจกรรมบ าบัด เพื่อให้ค าแนะน าและ

 
 
๑) พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ 

เทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติการคัดกรอง 
ตรวจประเมินและวิเคราะห์ปัญหาของ
ผู้ป่วย วางแผนในการส่งเสริม ป้องกัน 
บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 
เพื่อพัฒนาทักษะในการท ากิจกรรมการ
ด าเนินชีวิตของผู้ป่วย 

๒) พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ
เทคนิคต่างๆ ในการออกแบบ ประดิษฐ์ 
ดัดแปลง ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย 
เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัยและ
สิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถ
ด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ได้ตาม
ศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 

๓) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานการพยาบาล หรือก าหนดทิศทางของ
การศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านการพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติการ
กิจกรรมบ าบัด หรือเพื่อเสนอความเห็น
เก่ียวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกิจกรรมบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ นักกิจกรรมบ าบัดเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
กิจกรรมบ าบัด ให้ค าปรึกษา แนะน า  
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย

สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของนัก
กิจกรรมบ าบัด ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
มากทางด้านกิจกรรมบ าบัด ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้าน
กิจกรรมบ าบัด และด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการ วิจัยทางด้านกิจกรรมบ าบัด 
เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ในการ
ด าเนินการ 

๔) ให้บริการวิชาการ ด้านต่างๆ เช่น  
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ทางด้านกิจกรรมบ าบัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในด้านกิจกรรมบ าบัดให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
และให้ค าแนะน าเก่ียวกับนโยบาย 
แผนงานหรือโครงการของมหาวิทยาลัย 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
หรือความม่ันคง เพื่อให้การด าเนินงาน
เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจที่
ก าหนดไว้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกับงานกิจกรรมบ าบัด ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกิจกรรมบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ นักกิจกรรมบ าบัดเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
    ๒.๒ ด้าน

การ 
วางแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ๒.๓ ด้านการ

ประสาน 
      งาน 
 
 

 
 
 
 
 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาท

ในการให้ความเห็นและค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือ
หน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน า เบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ 
เจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า  
แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานร่วมกัน 

 

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการท างานโดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการแผนงานโครงการในระดับกลยุทธ์ 
ของมหาวิทยาลัย มอบหมายงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 
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๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกิจกรรมบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ นักกิจกรรมบ าบัดเชี่ยวชาญ 

   ๒.๔ ด้านการ
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านกิจกรรมบ าบัด 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการ เก่ียวกับด้านกิจกรรมบ าบัด 
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ 
ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านกิจกรรมบ าบัด 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิตผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
กิจกรรมบ าบัดที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านกิจกรรมบ าบัดที่ยุ่งยากซับซ้อน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคนิค และทักษะให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่ส าคัญ หรือยุ่งยากซับซ้อน
มาก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
งานกิจกรรม บ าบัด ให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วง
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนด
ไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
กิจกรรมบ าบัด เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 

 

58



๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักกิจกรรมบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ นักกิจกรรมบ าบัดเชี่ยวชาญ 

๓ .  คุณสมบัติ 
เฉพาะ
ส าหรับ
ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
กายภาพบ าบัด ทางกิจกรรมบ าบัด และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขากิจกรรมบ าบัด 

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
กายภาพบ าบัด ทางกิจกรรมบ าบัด และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขากิจกรรมบ าบัด 

๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
กายภาพบ าบัด ทางกิจกรรมบ าบัด และ
ได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขากิจกรรมบ าบัด 

๔) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ กบบ. 
ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งน้ีได้ และ
ได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สาขากิจกรรมบ าบัด  

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง         
     นักกิจกรรมบ าบัด ระดับปฏิบัติการ 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) ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบ าบัด หรืองาน

อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง     
นักกิจกรรมบ าบัด ระดับปฏิบัติการ และ   

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่ม
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และ 

๓)  ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบ าบัด หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง       
นักกิจกรรมบ าบัด ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่ม
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ
พิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบ าบัด หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการพิเศษ และนักกายอุปกรณ์เช่ียวชาญ 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

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

๑. นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ 
๒. นักกายอุปกรณ์ช านาญการ 
๓. นักกายอุปกรณ์ช านาญการพิเศษ 
๔. นักกายอุปกรณ์เชี่ยวชาญ 

   
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านอายอุปกรณ์ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจและประเมินผู้ป่วยหรือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้
วิธีการทางกายอุปกรณ์ ได้แก่ ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ วัสดุศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ภาวะหรือโรคที่ก่อนให้เกิดความพิการ        
กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม ฯลฯ เพื่อน าผลไปใช้ในการผลิต ดัดแปลง หรือแก้ไขกายอุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบ คัดเลือกวัสดุ และส่วนประกอบที่จะน ามาผลิต ตลอดถึงฝึก
วิธีการใช้ การดูแลรักษา การประเมิน และติดตามผลการใช้ รวมถึงการศึกษาวิจัย ค้นคว้าเทคโนโลยีด้านกายอุปกรณ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรมเก่ียวกับวิทยาการทางกายอุปกรณ์ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการพิเศษ และนักกายอุปกรณ์เช่ียวชาญ 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการพิเศษ นักกายอุปกรณ์เชี่ยวชาญ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบ
หลัก 

 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ              
ในการท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับกายอุปกรณ์ 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญ ทักษะ และประสบการณ์สูง  
ในงานด้านกายอุปกรณ์ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงมากในงานด้านกายอุปกรณ์ ปฏิบัติงานที่
ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย               

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านกายอุปกรณ์โดยใช้
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี 
หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านกาย
อุปกรณ์ และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 
เพื่อให้การด าเนินการตามแผนงานโครงการ
ส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61



๓ 
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 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการพิเศษ นักกายอุปกรณ์เชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะ 
งานปฏิบัติ   

  ๒.๑ ด้าน
การ   
ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑) ปฏิบัติงานตามขั้นตอน มาตรฐาน 
กฎเกณฑ์ด้านกายอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถช่วยเหลือตัวเอง และมีความ
เป็นอยู่ในสังคมด้วยตนเองได้อย่างปกติ
สุข 

๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน        
กายอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน เพื่อประกอบ 
การวางแผนหรือจัดท ารายงานทาง
วิชาการ 

๓) ติดตามประเมินผล สรุปการศึกษา 
วิเคราะห์และวิจัยทางด้านกายอุปกรณ์ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

๔) ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจข้อมูล และ
ประเมินผลด้านกายอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และแก้ไข
ปัญหาด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อให้
สามารถด าเนินงานด้านกายอุปกรณ์ได้
ตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ 

๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางาน
ด้านกายอุปกรณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อน ที่ต้อง
อาศัยความรู้ทางวิชาการด้าน          
กายอุปกรณ์ขั้นสูง เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับบุคลากรที่เก่ียวข้องกับด้าน
กายอุปกรณ์ของสถานบริการสุขภาพ    
ในการจัดบริการด้านกายอุปกรณ์ที่มี
ความเฉพาะเจาะจง ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

๓) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ และมาตรฐาน
งานกายอุปกรณ์ ให้แก่บุคลากรด้าน   
กายอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงาน
กายอุปกรณ์ได้ตามมาตรฐาน 

๔) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ทีมงานในการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ
ต่างๆ ที่รับผิดชอบ หรือการด าเนินงาน

 
 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางาน
ทางด้านกายอุปกรณ์ ในเรื่องที่ยากเป็น
พิเศษ และมีความซับซ้อน ต้องอาศัย
ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์สูง    
มีการค้นคว้า อ้างอิง หรือให้ข้อมูลจาก
ภายนอกที่เชื่อถือได้ เพื่อให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินการด้านกายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ 

๒) ก าหนดทิศทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ทางด้านกายอุปกรณ์ เพื่อบุคลากรที่
เก่ียวข้อง มีแนวทาง วิธีการที่ชัดเจนใน
การยกระดับ ปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเน่ือง 

๓) ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ
ต่างๆ ที่รับผิดชอบ หรือการด าเนินการ
ค้นคว้าทางวิชาการด้านกายอุปกรณ์ 
เพื่อเสนอผลสัมฤทธ์ิและข้อค้นพบต่อ
ผู้บริหาร ปรับปรุงมาตรฐานของงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือ
เพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับงานด้านกายอุปกรณ์ เป็นที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน      
กายอุปกรณ์ เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

 
 

๑) พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ 
เทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติการคัดกรอง 
ตรวจประเมินและวิเคราะห์ปัญหาของ
ผู้ป่วย วางแผนในการส่งเสริม ป้องกัน 
บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 
เพื่อพัฒนาทักษะในการท ากิจกรรมการ
ด าเนินชีวิตของผู้ป่วย 

๒) พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ 
เทคนิคต่างๆ ในการออกแบบ ประดิษฐ์ 
ดัดแปลง ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย 
เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัยและ
สิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถ
ด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ได้ตาม
ศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 

๓) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่าง ๆ 
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานการพยาบาล หรือ
ก าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมทั้งก าหนด
วิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านการ
กายอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาระบบหรือ
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการพิเศษ และนักกายอุปกรณ์เช่ียวชาญ 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการพิเศษ นักกายอุปกรณ์เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการ
ของนักกายอุปกรณ์ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานในการปฏิบัติการกายอุปกรณ์ 
หรือเพื่อเสนอความเห็นเก่ียวกับปัญหา
และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านกายอุปกรณ์  ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน        
กายอุปกรณ์ และด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านกายอุปกรณ์เพื่อให้
ค าแนะน า และข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ทางด้านกายอุปกรณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
ด้านกายอุปกรณ์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
และให้ค าแนะน าเก่ียวกับนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการของมหาวิทยาลัย 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
หรือความม่ันคง เพื่อให้การด าเนินงาน
เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจที่
ก าหนด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
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๕ 
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รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการพิเศษ นักกายอุปกรณ์เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ๒.๒ ด้าน 
การวางแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผน
การท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง 
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

มหาวิทยาลัย หรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกับงานกายอุปกรณ์ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการท างานโดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการแผนงานโครงการในระดับกลยุทธ์ 
ของมหาวิทยาลัยมอบหมายงาน แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด 
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๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการพิเศษ และนักกายอุปกรณ์เช่ียวชาญ 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการพิเศษ นักกายอุปกรณ์เชี่ยวชาญ 

  ๒.๓ ด้านการ 
ประสานงาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาท
ในการให้ความเห็นและค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือ
หน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน า เบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ 
เจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า  
แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานร่วมกัน 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

๑) ให้บริการด้านกายอุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน และแนะน าความรู้ด้านกาย
อุปกรณ์แก่ผู้พิการ ผู้ป่วย ประชาชน 
บุคลากรที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลด้านกายอุปกรณ์และ
ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่บุคลากร 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เป็นแหล่ง
อ้างอิงที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ค้นคว้า และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวม
เร็ว มีประสิทธิภาพ 

๓) ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์งานด้านกาย
อุปกรณ์ให้ทั่วถึง เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึง
บริการอย่างมีคุณภาพ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑) ให้บริการเชิงวิชาการด้านกายอุปกรณ์ใน
ระดับที่ซับซ้อนแก่บุคลากรทาง
การแพทย์ที่เก่ียวข้อง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 

๒) สอน นิเทศ ฝึกอบรม หรือถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยี ด้านกายอุปกรณ์ แก่ผู้
ร่วมทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่
เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาสรรถนะบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๓) อ านวยการพัฒนาในการถ่ายทอด 
ฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้แก่
บุคลากรที่เก่ียวข้องด้านกายอุปกรณ์ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านกายอุปกรณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคนิค และทักษะให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่ส าคัญ หรือยุ่งยากซับซ้อน
มาก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับงานกายอุปกรณ์ ให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วง
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่
ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้  
ด้านกายอุปกรณ์ เพื่อให้บุคคลทั่วไป
ได้รับความรู้ความเข้าใจ                   
ทีถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการพิเศษ และนักกายอุปกรณ์เช่ียวชาญ 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการพิเศษ นักกายอุปกรณ์เชี่ยวชาญ 

๓ .  คุณสมบัต ิ
เฉพาะ
ส าหรับ
ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา 
กายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากาย
อุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ 

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา 
กายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากาย
อุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ 

๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา 
กายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากาย
อุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขากายอุปกรณ์  

๔) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ กบบ. 
ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งน้ีได้ และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาต

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง      
นักกายอุปกรณ์ ระดับปฏิบัติการ 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) ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ หรืองานอ่ืน

ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง     
นักกายอุปกรณ์ ระดับปฏิบัติการ และ   

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

๓) ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง      
นักกายอุปกรณ์ ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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๘ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการพิเศษ และนักกายอุปกรณ์เช่ียวชาญ 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการ นักกายอุปกรณ์ช านาญการพิเศษ นักกายอุปกรณ์เชี่ยวชาญ 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ นักจิตวทิยาคลินิกช านาญการพิเศษ และนักจิตวิทยาคลินิกเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

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

๑. นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
๒. นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ 
๓. นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ 
๔. นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ 

   
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงาน มีการกระท ากับมนุษย์เก่ียวกับการตรวจ การวินิจฉัย   การบ าบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ความผิดปกติทางจิตของคน 
ผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช อันเน่ืองจากภาวะทางจิตใจ บุคลิกภาพ ระดับเชาวน์ปัญญา อารมณ์ พฤติกรรม การปรับตัว ความเครียดหรือพยาธิสภาพทางสมอง ด้วยการใช้เครื่องมือ              
หรืออุปกรณ์ทดสอบทางจิตวิยาคลินิก ที่รัฐมนตรีประกาศใช้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก รวมทั้งมีลักษณะการปฏิบัติงานทางวิชาการ การวิจัย การส่งเสริม ป้องกัน การนิเทศงาน              
และฝึกอบรมวิชาจิตวิทยาคลินิก เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกในหน่วยงานจิตเวช และหน่วยงานอ่ืนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ นักจิตวทิยาคลินิกช านาญการพิเศษ และนักจิตวิทยาคลินิกเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักจติวิทยาคลินิกปฏิบตัิการ นักจติวิทยาคลินิกช านาญการ นักจติวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ นักจติวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบ
หลัก 

 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน 
การท างาน ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงใน
ด้านจิตวิทยาคลินิก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงมากในด้านจิตวิทยาคลินิก ปฏิบัติงาน 
ที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการ
เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษาเก่ียวกับงาน  
ด้านจิตวิทยาคลินิก ที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในงานวิชาการที่รับผิดชอบสูงมาก             
การปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในทางวิชาการที่มีความยุ่งยาก 
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน าหรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาเก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ นักจิตวทิยาคลินิกช านาญการพิเศษ และนักจิตวิทยาคลินิกเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักจติวิทยาคลินิกปฏิบตัิการ นักจติวิทยาคลินิกช านาญการ นักจติวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ นักจติวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงาน  
    ปฏิบัต ิ

    

    ๒.๑ ด้านการ        
ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วย
เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก ตาม
มาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก กับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหา อธิบาย ท านาย
แนวโน้มความผิดปกติทางจิต พยาธิ
สภาพทางสมอง พฤติกรรม อารมณ์ 
ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ 
บุคลิกภาพ เชาว์ปัญญา กลไกที่มาหรือ
สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตและ      
สารเสพติด ความผิดปกติทางจิตใจ การ
กระท าผิดกฎหมายหรือกรณีที่เก่ียวข้อง
กับทางกฎหมาย การเจ็บป่วยทางจิตเวช
ในระดับที่ไม่ซับซ้อน 

๒) ให้การปรึกษา จิตบ าบัด พฤติกรรมบ าบัด 
การบ าบัดทางจิตวิทยา การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางจิตใจ สังคม อารมณ์ 
สติปัญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยา
คลินิก ในระดับที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของ
ตนเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด 
พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือแก้ปัญหา 
บุคลิกภาพที่บกพร่องให้เหมาะสม และ
ใช้ศักยภาพของตนเองได้ 

๓) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา
พฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพ

๑) ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย  ด้วย
เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตาม
มาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก กับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหา  อธิบาย 
ท านายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต 
พยาธิสภาพทางสมอง พฤติกรรม 
อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ 
บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา กลไกที่มาหรือ
สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพ
ติด ความผิดปกติทางจิตใจ การกระท า
ผิดกฎหมายหรือกรณีที่เก่ียวข้องกับทาง
กฎหมายการเจ็บป่วยทางจิตเวช ใน
ระดับที่ยุ่งยากซับซ้อน 

๒) ให้การปรึกษา จิตบ าบัด พฤติกรรมบ าบัด 
การบ าบัด ทางจิตวิทยา การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางจิตใจ สังคม อารมณ์ 
สติปัญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยา
คลินิก ในระดับที่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของ
ตนเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด 
พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือแก้ปัญหา
บุคลิกภาพที่บกพร่องให้เหมาะสม และ
ใช้ศักยภาพของตนเองได้ 

๓) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา
พฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพ

๑) ก าหนดแนวทาง เป็นที่ปรึกษา ประเมิน 
วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือ
ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐาน
วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก กับกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อค้นหา อธิบาย ท านายแนวโน้มความ
ผิดปกติทางจิต พยาธิสภาพทางสมอง
พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ 
ศักยภาพ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา 
กลไกที่มาหรือสาเหตุของปัญหา
สุขภาพจิตและสารเสพติด ความผิดปกติ
ทางจิตใจการกระท าผิดกฎหมายหรือ
กรณีที่เก่ียวข้องกับทางกฎหมาย การ
เจ็บป่วยทางจิตเวช ในระดับที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

๒) ก าหนดแนวทาง เป็นที่ปรึกษา ให้การ
ปรึกษา จิตบ าบัด พฤติกรรมบ าบัด การ
บ าบัดทางจิตวิทยา การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางจิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา ตาม
มาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ระดับที่
ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง
ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม 
วิธีการปรับตัว หรือแก้ปัญหา บุคลิกภาพ
ที่บกพร่องให้เหมาะสม และใช้ศักยภาพ
ของตนเองได้ 

๑) ก าหนดแนวทาง เป็นที่ปรึกษา ประเมิน 
วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือ
ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐาน
วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก กับกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อค้นหา อธิบาย ท านายแนวโน้มความ
ผิดปกติทางจิต พยาธิสภาพทางสมอง 
พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ 
ศักยภาพความผิดปกติทางจิตใจ การ
กระท าผิดกฎหมายหรือกรณีที่เก่ียวข้อง
กับทางกฎหมายการเจ็บป่วยทางจิตเวช
ในระดับที่ยุ่งยากซับซ้อน 

๒) ก าหนดแนวทาง เป็นที่ปรึกษาจิตบ าบัด 
พฤติกรรมบ าบัด การบ าบัดทางจิตวิทยา
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ สังคม 
อารมณ์ สติปัญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
จิตวิทยาคลินิก ในระดับที่ยุ่งยากซับซ้อน 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับ
ปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ์ 
ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือ
แก้ปัญหา บุคลิกภาพที่บกพร่องให้
เหมาะสม และใช้ศักยภาพของตนเองได้ 

๓) ก าหนดแนวทาง เป็นที่ปรึกษา ให้การ
ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา
พฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพ
ทางจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยการ
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ นักจิตวทิยาคลินิกช านาญการพิเศษ และนักจิตวิทยาคลินิกเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักจติวิทยาคลินิกปฏิบตัิการ นักจติวิทยาคลินิกช านาญการ นักจติวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ นักจติวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางจิตใจของกลุ่ม เป้าหมาย โดยการ
วิเคราะห์ วางแผน  ด าเนินการด้วย
เครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยา
คลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ป้องกันการ
กลับมาป่วยซ้ า หรือกระท าผิดซ้ า 

๔) รวบรวม ศึกษา ข้อมูลงานวิจัย ด้าน
จิตวิทยาคลินิก และวิชาการอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรม 
ด้านจิตวิทยาคลินิก 

๕) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน ทาง
จิตวิทยาคลินิก เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อ
ประกอบการวางแผน พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

ทางจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยการ
วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการด้วย
เครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยา
คลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการด าเนิน
ชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ป้องกันการ
กลับมาป่วยซ้ า หรือกระท าผิดซ้ า 

๔) ส ารวจ วิเคราะห์ วิจัย ด้านจิตวิทยา
คลินิก และวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์
ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านจิตวิทยา
คลินิก 

๕) ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิก เสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผน 
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

 

๓) ก าหนดแนวทาง เป็นที่ปรึกษา  
ให้การส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพจิต หรือ
สมรรถภาพทางจิตใจ ของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยการวิเคราะห์ วางแผนด าเนินการ 
ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทาง
จิตวิทยาคลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การด าเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ป้องกันการกลับมาป่วยซ้ า หรือกระท า
ผิดซ้ า 

๔) ก าหนดแนวทาง เป็นที่ปรึกษา พัฒนา
งานวิจัยด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรม
ด้านจิตวิทยาคลินิก 

๕) ศึกษา สังเคราะห์ วิจัย ข้อมูลรายงานผล
การปฏิบัติงาน ทางจิตวิทยาคลินิกเพื่อ
วางแผนงานและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการด้วย
เครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยา
คลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการด าเนิน
ชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ป้องกันการ
กลับมาป่วยซ้ า หรือกระท าผิดซ้ า 

๔) ก าหนดแนวทาง เป็นที่ปรึกษา พัฒนา
งานวิจัยด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการ
อ่ืนๆทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรม
ด้านจิตวิทยาคลินิก 

๕) ศึกษา สังเคราะห์ วิจัยข้อมูลรายงานผล
การปฏิบัติงาน ทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อ
ประกอบการวางแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ นักจิตวทิยาคลินิกช านาญการพิเศษ และนักจิตวิทยาคลินิกเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักจติวิทยาคลินิกปฏิบตัิการ นักจติวิทยาคลินิกช านาญการ นักจติวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ นักจติวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ 

    ๒.๒ ด้านการ 
วางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ                
ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

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

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการท างานโดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการแผนงานโครงการในระดับกลยุทธ์               
ของมหาวิทยาลัยมอบหมายงาน แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด 
 
 
 
 

    ๒.๓  ด้าน
การ
ประสาน 
งาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทใน
การให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน า เบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ 
เจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการ  
ด าเนินงานร่วมกัน 
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๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ นักจิตวทิยาคลินิกช านาญการพิเศษ และนักจิตวิทยาคลินิกเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักจติวิทยาคลินิกปฏิบตัิการ นักจติวิทยาคลินิกช านาญการ นักจติวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ นักจติวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา
คลินิก วิชาการที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับจิตวิทยาคลินิก 
เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ ได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนด นโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

๑) ออกแบบการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ความรู้วิชาการจิตวิทยาคลินิก วิชาการที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้กลุ่ม เป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจ ปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 

๒) ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีด้านจิตวิทยาคลินิก จัดท า 
แผนการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ      
ของบุคลากรวิชาชีพ หรือสาขาอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านจิตวิทยาคลินิกที่ยุ่งยากซับซ้อน 
แก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

๓)  จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ 
     เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการ  
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อน
มาก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
จิตวิทยา ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานให้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินในและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอด ฝึกอบรม นิเทศ  
องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา
คลินิก จัดท าแผนการฝึกอบรม หลักสูตร
การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร องค์กร
เครือข่าย 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ นักจิตวทิยาคลินิกช านาญการพิเศษ และนักจิตวิทยาคลินิกเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักจติวิทยาคลินิกปฏิบตัิการ นักจติวิทยาคลินิกช านาญการ นักจติวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ นักจติวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ 

๓ .  คุณสมบัติ 
เฉพาะ
ส าหรับ
ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาหน่ึงทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
จิตวิทยาคลินิก 

๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาหน่ึงทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
จิตวิทยาคลินิก 

๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาหน่ึงทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
จิตวิทยาคลินิก 

๔) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ 
กบบ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติส าหรับ
ต าแหน่งน้ีได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักจิตวิทยาคลินิก ระดับปฏิบัติการ 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) ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก หรืองาน

อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักจิตวิทยาคลินิก ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่ม
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักจิตวิทยาคลินิก ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่ม
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ
พิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

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

76



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 
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ สถาปนิกช านาญการ สถาปนิกช านาญการพิเศษ และสถาปนิกเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

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

๑. สถาปนิกปฏิบัติการ 
๒. สถาปนิกช านาญการ 
๓. สถาปนิกช านาญการพิเศษ 
๔. สถาปนิกเชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบแปลนอาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ สถาปนิกช านาญการ สถาปนิกช านาญการพิเศษ และสถาปนิกเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
สถาปนิกปฏิบัติการ สถาปนิกช านาญการ สถาปนิกช านาญการพิเศษ สถาปนิกเชี่ยวชาญ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
ในการท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับ
สถาปัตยกรรม ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

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

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
สถาปัตยกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องท าการ 
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านสถาปัตยกรรม โดย
ใช้ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิง
พฒันาระบบหรือมาตรฐานของงานหรือ
งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ 
ปฏิบัติงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรม               
และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
ส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผล
แผนงานโครงการ  และแก้ไขปัญหาใน
งานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ สถาปนิกช านาญการ สถาปนิกช านาญการพิเศษ และสถาปนิกเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
สถาปนิกปฏิบัติการ สถาปนิกช านาญการ สถาปนิกช านาญการพิเศษ สถาปนิกเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงาน 
ปฏิบัติ 

    

    ๒.๑ ด้านการ
ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ศึกษารายละเอียด เช่น ลักษณะพื้นที่
ที่จะก่อสร้าง งบประมาณ 
จุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ 
กฎหมายเก่ียวกับการออกแบบและ
ก่อสร้างอาคาร และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถาปัตยกรรมเพื่อค านวณ ร่าง
แบบ ออกแบบ เขียนแบบ ก าหนด
รายละเอียดและประมาณราคา
เก่ียวกับการก่อสร้างอาคารหรือการ
ตกแต่งต่อเติมอาคาร สถานที่และ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ท ารูปจ าลองอาคาร
และสิ่งก่อสร้าง ออกแบบ แก้ไข 
ดัดแปลงอาคารและสิ่งก่อสร้างที่
ช ารุด งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อ
เติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทาง
สถาปัตยกรรมทั้งไทยและสากล 
เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ประหยัด และสอดคล้อง 
ตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๒) ควบคุม ตรวจสอบ แนะน า แก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบ 
เขียนแบบ แก้ไขแบบ อาคาร
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างและ

๑) ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเก่ียวกับ 
การออกแบบ ค านวณโครงสร้างและ
เขียนแบบอาคารเพื่อการก่อสร้างและ
ซ่อมแซม รวมถึงงานอนุรักษ์ทาง
สถาปัตยกรรม ให้แนวทางแก่
สถาปนิกและวิศวกร เพื่ออกแบบ
อาคารให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
และตามความประสงค์ของแต่ละงาน 
ตรวจพิจารณาและแก้ไขการ
ออกแบบ และการค านวณโครงสร้าง 
ตรวจและควบคุมการออกแบบ
ตกแต่งภายในอาคาร การประมาณ
ราคาค่าก่อสร้าง ออกแบบอาคารและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ด้วยตนเอง ในกรณี
ยุ่งยากหรืองานที่มีงบประมาณสูง 
พิจารณาค้นคว้าเพื่อการออกแบบ
อาคารให้เหมาะสมตามสภาพต่างๆ 
ตรวจและพิจารณาลงนามรับรอง
แบบอาคารของหน่วยงานต่างๆ ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้าน
สถาปัตยกรรม จัดท าเอกสารวิชาการ 
คู่มือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
เผยแพร่ผลงานทางด้าน

๑) วางแผน วิเคราะห์ ค านวณ ออกแบบ 
จัดท าแบบ อ านวยการสร้างแบบทาง
สถาปัตยกรรม ตรวจสอบและให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการออกแบบ 
ค านวณโครงสร้างและเขียนแบบ
อาคารเพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซม 
รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม  
ให้แนวทางแก่สถาปนิกและวิศวกร 
เพื่อออกแบบอาคารให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมและตามความ
ประสงค์ของแต่ละงาน ตรวจ
พิจารณาและแก้ไขการออกแบบ และ
การค านวณโครงสร้าง ตรวจและ
ควบคุมการออกแบบตกแต่งภายใน
อาคาร การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
ออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ด้วยตนเอง ในกรณียุ่งยากซับซ้อน
มาก หรือเป็นงานที่มีงบประมาณสูง
มาก พิจารณาค้นคว้า เพื่อการ
ออกแบบอาคารให้เหมาะสมตาม
สภาพต่างๆ ตรวจและพิจารณาลง
นามรับรองแบบอาคารของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน 

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
สถาปัตยกรรม พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค
ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สถาปัตยกรรม 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัย
ต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่
เป็นประโยชน์ต่องานสถาปัตยกรรม 
หรือก าหนดทิศทางของการ
ศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
เพื่อพัฒนางานสถาปัตยกรรม หรือ
เพื่อเสนอความเห็นเก่ียวกับปัญหา
และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านสถาปัตยกรรม ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
สถาปัตยกรรมและด้านที่เก่ียวข้อง  
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
สถาปัตยกรรม เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ สถาปนิกช านาญการ สถาปนิกช านาญการพิเศษ และสถาปนิกเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
สถาปนิกปฏิบัติการ สถาปนิกช านาญการ สถาปนิกช านาญการพิเศษ สถาปนิกเชี่ยวชาญ 

 ตกแต่งอาคาร เพื่อให้ถูกต้องตาม
แบบและหลักสถาปัตยกรรมไทย 
หรือสากล 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นิสิตที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่  
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

สถาปัตยกรรม ติดตามและพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อก าหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สถาปัตยกรรม เพื่อหาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับงาน
สถาปัตยกรรม หรือเพื่อพัฒนา
แนวทางวิธีการและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการ 
ของงานสถาปัตยกรรม ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ 
การพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 

พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบและเผยแพร่
ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ 
เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง 
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับงานด้านสถาปัตยกรรม เป็น
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
สถาปัตยกรรม เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านสถาปัตยกรรม 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา 
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

 
 

ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสถาปัตยกรรม
ให้กับหน่วยงานต่างๆ 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
เข้าร่วมประชุม หรือเจรจาปัญหา
ต่างๆ เก่ียวกับงานสถาปัตยกรรม ทั้ง
ในและต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

85



๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ สถาปนิกช านาญการ สถาปนิกช านาญการพิเศษ และสถาปนิกเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
สถาปนิกปฏิบัติการ สถาปนิกช านาญการ สถาปนิกช านาญการพิเศษ สถาปนิกเชี่ยวชาญ 

    ๒.๒ ด้านการ 
วางแผน 

 
 
 
 
 
 
 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วม
วางแผนการท 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 
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานโดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงานโครงการ               
ในระดับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด 
 
 
 
 

    ๒.๓  ด้านการ
ประสานงาน 

 
 
 
 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการเนิน
งานตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น
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 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน และ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิด ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

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

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

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ สถาปนิกช านาญการ สถาปนิกช านาญการพิเศษ และสถาปนิกเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
สถาปนิกปฏิบัติการ สถาปนิกช านาญการ สถาปนิกช านาญการพิเศษ สถาปนิกเชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
สถาปัตยกรรม รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้าน
สถาปัตยกรรม เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต 
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
สถาปัตยกรรม แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สอดคลอ้ง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านสถาปัตยกรรมที่
ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากลเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับสถาปัตยกรรม ให้
บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 
หรือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
สถาปัตยกรรม เพื่อให้บุคคลทั่วไป
ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ สถาปนิกช านาญการ สถาปนิกช านาญการพิเศษ และสถาปนิกเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
สถาปนิกปฏิบัติการ สถาปนิกช านาญการ สถาปนิกช านาญการพิเศษ สถาปนิกเชี่ยวชาญ 

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา 
วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา 
วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา 
วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่
กฎหมายก าหนด  

๔) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
กบบ. ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งน้ีได้ และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
สถาปนิก ระดับปฏิบัติการ 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) ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม หรือ

งานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
สถาปนิก ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
สถาปนิก ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด  
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ และวิศวกรวิชาชีพเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

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

๑. วิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ 
๒. วิศวกรวิชาชีพช านาญการ 
๓. วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
๔. วิศวกรวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมโยธา ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบและค านวณ                    
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมโยธา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน                       
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมการสร้างหรือประกอบสิ่งใดๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมโยธา 
อ านวยการติดตั้งและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมโยธา ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบ ให้บริการวิชาการ ช่วยสอน                
หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ และวิศวกรวิชาชีพเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
รายการ ระดับต าแหน่ง 

วิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิศวกรวิชาชีพเชี่ยวชาญ 
๑.  หน้าที่ความ

รับผิดชอบหลัก 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
ในการท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับ
วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า 
หรือวิศวกรรมโยธา ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะและประสบการณ์
สูง  ในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมโยธา 
ปฏิบัติงาน ที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี 
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะและประสบการณ์
สูงมากในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมโยธา 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก และมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชีย่วชาญในงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมโยธา โดย
ใช้ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี 
หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรม ไฟฟ้า 
หรือวิศวกรรมโยธา และน ามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
งาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ และวิศวกรวิชาชีพเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
วิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิศวกรวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอย่าง 
ใดอย่างหน่ึงดังน้ีต่อไปน้ี 

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอย่าง 
ใดอย่างหน่ึงดังน้ีต่อไปน้ี 

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอย่าง 
ใดอย่างหน่ึงดังน้ีต่อไปน้ี 

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอย่าง 
ใดอย่างหน่ึงดังน้ีต่อไปน้ี 

    ๒.๑ ด้านการ
ปฏิบัติการ 

๑) ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล 
(๑.๑)  ออกแบบ ค านวณ ควบคุมหรือช่วย

ควบคุมการสร้าง ติดตั้ง หรือ
ประกอบสิ่งใดๆ ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ เก่ียวกับงานวิศวกรรม 
เครื่องกล เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

(๑.๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา 
หาข้อมูลและสถิติต่างๆทาง
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเป็น
หลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ 
วินิจฉัยงานวิศวกรรมเครื่องกล 
ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมี
คุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี 

(๑.๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล  ให้ค าปรึกษา 
แนะน าในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๑) ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล 
(๑.๑) วางแผน วางโครงการทาง

วิศวกรรมเครื่องกล ออกแบบ 
ค านวณ ควบคุม และอ านวยการ
สร้างหรือประกอบสิ่งใดๆ อ านวยการ
ติดตั้ง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล ออกแบบ 
ดัดแปลงและประดิษฐ์อุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เพื่อใช้
ในงานวิศวกรรมเครื่องกล ประเมิน 
และสรุปข้อมูล เก่ียวกับงาน
วิศวกรรม เครื่องกลเพื่อประกอบการ
วางแผน นโยบาย แนวทาง 
หลักเกณฑ์ หรือมาตรการในการ
พัฒนาและปรับปรุงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

(๑.๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิศวกรรม 
เครื่องกล จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิศวกรรม 
เครื่องกล ติดตามและพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อก าหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติ  งาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อหาวิธีการใน

๑) ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล 
(๑.๑) อ านวยการ ควบคุมงานวางโครงการ 

การออกแบบ ค านวณ การสร้างหรือ
ประกอบสิ่งใดๆ อ านวยการใช้ 
ก าหนดมาตรฐาน ติดตั้ง ซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกับงานวิศวกรรม 
เครื่องกลในระดับที่ยุ่งยาก เพื่อให้
งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี 
ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยี ก ากับ
ดูแล และพัฒนางานวิศวกรรม 
เครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพ
และประโยชน์สูงสุด เสนอแนะ
แนวทางเก่ียวกับงานวิศวกรรม 
เครื่องกล เพื่อประกอบการวางแผน 
นโยบาย แนวทางหลักเกณฑ์ หรือ
มาตรการในการพัฒนาและปรับปรุง
งานวิศวกรรมเครื่องกล ควบคุม 
ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(๑.๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบและเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิศวกรรม เครื่องกล 

๑) ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล 
(๑.๑) อ านวยการ ควบคุมงานวางโครงการ 

การออกแบบ ค านวณ การสร้างหรือ
ประกอบสิ่งใดๆ อ านวยการใช้ 
ก าหนดมาตรฐาน ติดตั้ง ซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกับงานวิศวกรรม 
เครื่องกลในระดับที่ยุ่งยาก เพื่อให้งาน
มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี 
ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยี ก ากับ
ดูแล และพัฒนางานวิศวกรรม 
เครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพ
และประโยชน์สูงสุด เสนอ แนะ
แนวทางเก่ียวกับงานวิศวกรรม 
เครื่องกล เพื่อประกอบการวางแผน 
นโยบาย แนวทางหลักเกณฑ์หรือ
มาตรการในการพัฒนาและปรับปรุง
งานวิศวกรรมเครื่องกล ควบคุม 
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานวิศวกรรม 
เครื่องกล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

(๑.๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบและเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิศวกรรม เครื่องกล 
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ และวิศวกรวิชาชีพเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
วิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิศวกรวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

 การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมเครื่องกล หรือเพื่อพัฒนา
แนวทางวิธีการและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๑.๓) จัดท า และตรวจสอบข้อก าหนดและ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(specifications) เก่ียวกับงาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน 

(๑.๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานวิศวกรรมเครื่องกล                 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 

เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชากา 
เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง 
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 

(๑.๓) ก ากับดูแลการจัดท าข้อก าหนดและ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specifications) เก่ียวกับงาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน 

(๑.๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ
และวิธีการของงานในด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ 
เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง 
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

(๑.๓) ก ากับดูแลการจัดท าข้อก าหนดและ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specifications) เก่ียวกับงาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน 

(๑.๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านวิศวกรรม 
เครื่องกล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ และวิศวกรวิชาชีพเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
วิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิศวกรวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

 (๒)    ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
(๒.๑) ออกแบบ ค านวณ วางแผนผัง

ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจสอบ
แก้ไขแบบก าหนดรายละเอียด  
ประมาณราคาเก่ียวกับการสร้าง 
ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า 
เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัย
และประหยัดพลังงาน 

(๒.๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา 
เก็บรวบรวมข้อมูลทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางาน 
(๒.๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ 
เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้ค าปรึกษา 
แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นิสิตที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

(๒)  ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
(๒.๑) วางแผน วางโครงการทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า ก าหนดรายละเอียด
และประมาณราคา ในการสร้าง 
ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อให้ระบบมี
ความถูกต้องปลอดภัย และใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒.๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า จัดท าเอกสาร
วิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ เผยแพร่ผลงานทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า ติดตามและพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อก าหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อหาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานวิศวกรรม 
ไฟฟ้า หรือเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๒.๓) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
พัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความ
ถูกต้องปลอดภัย และประหยัด
พลังงาน 

(๒.๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น    
ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ

(๒)   ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
(๒.๑) ควบคุม วางแผนโครงการ และ

อ านวยการทดสอบรูปแบบและ
ขั้นตอนการก่อสร้าง การผลิต การ
ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม 
ไฟฟ้า เพื่อความถูกต้อง ปลอดภัยต่อ
การใช้งาน และควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานวิศวกรรม ไฟฟ้า
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(๒.๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ 
เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง 
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็น
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

(๒.๓) ก ากับดูแลการจัดท า และตรวจสอบ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

(๒)  ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
(๒.๑)  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วางแนวทาง
การออกแบบ วิจัยพัฒนา และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค
ต่างๆ เพื่อพัฒนางานวิศวกรรม 
ไฟฟ้า ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุด 

(๒.๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัย
ต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือเพื่อเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับปัญหาและหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก 
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและด้านที่เก่ียวข้อง 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็น
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

(๒.๓)  กลั่นกรอง และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ
การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specifications) ของงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สูงสุด
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๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ และวิศวกรวิชาชีพเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
วิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิศวกรวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

วิธีการของงานวิศวกรรมไฟฟ้า ให้
ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุม คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สูงสุด
ในการใช้งานของหน่วยงาน 

(๒.๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ในการใช้งานของหน่วยงาน 
(๒.๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย

สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ และให้
ค าแนะน าเก่ียวกับนโยบาย 
แผนงานหรือโครงการของ
มหาวิทยาลัย หรือนโยบาย 
แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
บริหาร หรือความม่ันคง เพื่อให้การ
ด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและ
บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัย หรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุม หรือเจรจาปัญหา
ต่างๆ เก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

     และตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่    
     เก่ียวข้อง 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ และวิศวกรวิชาชีพเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
วิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิศวกรวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

 (๓)    ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา 
(๓.๑) ออกแบบและค านวณด้านวิศวกรรม

โยธา วางโครงการ ควบคุมหรือช่วย
ควบคุมการก่อสร้างในสาขา
วิศวกรรมโยธา ส ารวจ บูรณะ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา เพื่อให้มีความ
ถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นไปตาม
หลักวิชาการวิศวกรรมโยธา 

(๓.๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา 
เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ 
ทางด้านวิศวกรรมโยธา ติดตาม 
และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา 
เพื่อให้งานมีคุณภาพและมี
มาตรฐานที่ดี 

(๓,๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน า ใน
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นิสิตที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ 

(๓)  ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา 
(๓.๑) วางแผน ออกแบบ พัฒนา ดัดแปลง 

ประดิษฐ์เครื่องมือ และค านวณด้าน
วิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุม
ก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา 
ส ารวจ บูรณะซ่อมแซมบ ารุงรักษา ใน
งานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้มี
ความถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไป
ตามหลักวิชา 

(๓.๒) ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง 
สภาพการใช้งานของอาคารหรือ
โครงสร้างพื้นฐานตรวจสอบสัญญา
ก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซม 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไป
ตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

(๓.๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิศวกรรม
โยธาจัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
เผยแพร่ผลงานด้านวิศวกรรมโยธา
ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ 

(๓)    ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา 
(๓.๑) ส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ 

ออกแบบ ค านวณ ประมาณราคา 
ควบคุมงานก่อสร้าง งานบ ารุง งาน
บูรณะซ่อมแซม งานอ านวยความ
ปลอดภัย หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง
กับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน
มาก เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรม
โยธาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

(๓.๒) ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง 
สภาพการใช้งานของอาคารหรือ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความยุ่งยาก
และซับซ้อน ตรวจสอบสัญญา
ก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซม 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไป
ตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

(๓.๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานด้านวิศวกรรม
วิศวกรรมโยธา เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ

(๓)    ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา 
(๓.๑) ปฏิบัติหน้าที่ฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน

วิศวกรรมโยธา วางแนวทางการ
ออกแบบ วิจัยพัฒนา และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค
ต่างๆ เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมโยธา
ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์
สูง 

(๓.๒) ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ แบบ 
แผนผัง แบบก่อสร้าง รายการ
ค านวณต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้าง
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานและ
มีประสิทธิภาพสูง 

(๓.๓) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัย
ต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
วิศวกรรมโยธา หรือก าหนดทิศทาง
ของการศึกษา วิจัยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน  เพื่อพัฒนางานวิศวกรรม
โยธา หรือเพื่อเสนอความเห็น
เก่ียวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
วิศวกรรมโยธา ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมโยธาและด้านที่เก่ียวข้อง 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
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๘ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ และวิศวกรวิชาชีพเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
วิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิศวกรวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมโยธา เป็นที่ปรึกษา
โครงการวิจัยในโครงการวิจัย
ทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 

(๓.๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านวิศวกรรม 
โยธา ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

กับลักษณะของหน่วยงาน เป็นที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
วิศวกรรมโยธา เพื่อให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

  (๓.๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิศวกรรมโยธา
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้ค าปรึกษา 
แนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ และให้
ค าแนะน าเก่ียวกับนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการของ
มหาวิทยาลัย หรือนโยบาย 
แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
บริหาร หรือความม่ันคง เพื่อให้การ
ด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและ
บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหา
ต่างๆ เก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา 
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

96



๙ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ และวิศวกรวิชาชีพเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
วิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิศวกรวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

    ๒.๒ ด้านการ 
วางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการท างานโดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการแผนงานโครงการในระดับกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยมอบหมายงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 

    ๒.๓  ด้านการ
ประสานงาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

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

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

 

๑) ประสานการท างานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการ เจรจาโน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด
ไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า  
แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานร่วมกัน 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
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๑๐ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ และวิศวกรวิชาชีพเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
วิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิศวกรวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิศวกรรม 
เครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ
วิศวกรรมโยธา รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า 
หรือวิศวกรรมโยธา เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต 
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง 
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 
  
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิศวกรรม 
เครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ
วิศวกรรมโยธา แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

(๒)  พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรม 
ไฟฟ้า หรือวิศวกรรมโยธา ที่ซับซ้อน 
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุน 

     ภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมโยธา ที่
ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และ
ทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมโยธา ที่
ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง  ๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
พัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากลเพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
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๑๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ และวิศวกรวิชาชีพเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
วิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิศวกรวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล 
วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล 
วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล 
วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
วิศวกรวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ 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) ปฏิบัติงานด้านวิศวกรวิชาชีพ หรืองาน

อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
วิศวกรวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านวิศวกรวิชาชีพ หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ 
งานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
วิศวกรวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านวิศวกรวิชาชีพ หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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๑๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ และวิศวกรวิชาชีพเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
วิศวกรวิชาชีพปฏิบัติการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการ วิศวกรวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิศวกรวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

ก าหนด 
๔) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ 

กบบ.ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งน้ี
ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการเวชสถิติช านาญการ นักวิชาการเวชสถิติช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเวชสถิติเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

กลุ่มประเภท                        เชี่ยวชาญเฉพาะ 

สายงาน                                          บริการสุขภาพ 

 

ชื่อต ำแหน่งในประเภทสำยงำนและระดับต ำแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งดังน้ี 

๑. นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ 
๒. นักวิชาการเวชสถิติช านาญการ 
๓. นักวิชาการเวชสถิติช านาญการพิเศษ 
๔. นักวิชาการเวชสถิติเชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงำนโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิชาการเวชสถิติ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับสถิติผู้ป่วย การรักษาพยาบาล การวิเคราะห์โรค  การแปลข้อมูล          
และลงรหัส การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูลเวชสถิติ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการรักษาพยาบาล การปรับปรุงและขยายกิจการของโรงพยาบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การรักษาพยาบาล เพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวางมาตรการในการป้องกันโรคของโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนการวางแผนเก่ียวกับสาธารณสุข   
ของประเทศด้านอ่ืน ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  

101



๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการเวชสถิติช านาญการ นักวิชาการเวชสถิติช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเวชสถิติเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต ำแหน่ง 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 

ปฏิบัติกำร 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 

ช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

นักวิชำกำรเวชสถิติ 
เชี่ยวชำญ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างานปฏิบัติเก่ียวกับงาน           
ด้านวิชาการเวชสถิติ ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ แลประสบการณ์
สูงในงานด้านวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติงานที่
ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะและประสบการณ์ 
สูงมาก ในงานด้านวิชาการเวชสถิติ 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย 
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ 
เชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการเวชสถิติ โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติ
งานวิจัยด้านวิชาการเวชสถิติ และน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผล แผนงาน
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มี                   
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก 
หรือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจน 
ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขา   
ที่เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการเวชสถิติช านาญการ นักวิชาการเวชสถิติช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเวชสถิติเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต ำแหน่ง 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 

ปฏิบัติกำร 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 

ช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

นักวิชำกำรเวชสถิติ 
เชี่ยวชำญ 

๒. ลักษณะงาน 
ปฏิบัติ 

    

    ๒.๑ ด้านการ
ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ด าเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและ
เอกสารด้านวิชาการเวชสถิติ รวมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐาน
อ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุน
วิชาการเวชสถิติ 

๒) รวบรวมข้อมูลสถิติที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วย  
การรักษาพยาบาลและการวิเคราะห์
โรคศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท า
รายงานต่างๆเก่ียวกับตัวเลขสถิติคนไข้ 
สถิติโรค  สถิติการบ าบัดรักษาและ
ผ่าตัดสถิติการชันสูตรโรค สถิติการจ่าย
ยา สถิติการเอ็กซเรย์ และสถิติอ่ืนๆ 
ของโรงพยาบาลและหน่วยงานที่สังกัด
ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
วิชาการเวชสถิติ เสนอความเห็น
เก่ียวกับการวางแผนและก าหนด
แนวทางปฏิบัติงานทางด้านวิชาการเวช
สถิติ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาปรับปรุง พัฒนางานด้าน
วิชาการเวชสถิติ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิต

๑) วางแผนและก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน
วิชาการเวชสถิติ ควบคุม ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการรวบรวม
และจัดท ารายงานสถิติด้านต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยการรักษาพยาบาล
และวิเคราะห์โรค ของโรงพยาบาลหรือ
หน่วยงานที่สังกัด เพื่อให้มีข้อมูลที่
ทันสมัย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางานด้าน
วิชาการเวชสถิติและด้านที่เก่ียวข้อง 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิชาการสถิติ 
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานด้านวิชาการเวชสถิติ เพื่อพัฒนา
งานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
วิชาการเวชสถิติ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ

๑)   ปฏิบัติการด้านวิชาการเวชสถิติขั้นสูง
ที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานวิชาการเวชสถิติ เพื่อ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๒)   ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานด้านวิชาการเวชสถิติ เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ 
เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง 
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือ
เพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับงานด้านวิชาการเวชสถิติ 

๓)   ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานในด้านวิชาการสถิติ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาการเวชสถิติ พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ 
และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
ในงานวิชาการเวชสถิติ และเผยแพร่
ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิชาการเวชสถิติ วางหลักเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านวิชาการเวชสถิติ เพื่อพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิชาการเวชสถิติ เสนอความเห็น
เก่ียวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมากทางด้านวิชาการเวช
สถิติ ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านวิชาการเวชสถิติ และ 
ด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการเวชสถิติช านาญการ นักวิชาการเวชสถิติช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเวชสถิติเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต ำแหน่ง 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 

ปฏิบัติกำร 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 

ช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

นักวิชำกำรเวชสถิติ 
เชี่ยวชำญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ 
วิจัยทางด้านวิชาการเวชสถิติ เพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิชาการเวชสถิติ ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ หรือของรัฐบาลใน
การเข้าร่วมประชุม หรือเจรจาปัญหา
ต่างๆเก่ียวกับงานวิชาการเวชสถิติ  
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการเวชสถิติช านาญการ นักวิชาการเวชสถิติช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเวชสถิติเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต ำแหน่ง 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 

ปฏิบัติกำร 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 

ช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

นักวิชำกำรเวชสถิติ 
เชี่ยวชำญ 

    ๒.๒ ด้านการ 
วางแผน 

 
 
 
 
 
 

 
    ๒.๓  ด้านการ

ประสานงาน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง

ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด งานหรือร่วมวางแผน 
การท างานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและ
ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ 
ก าหนดไว้ 

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

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย 
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
๑) ประสานการท างานภายใน

มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมอบหมายงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
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 าแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการเวชสถิติช านาญการ นักวิชาการเวชสถิติช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเวชสถิติเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต ำแหน่ง 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 

ปฏิบัติกำร 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 

ช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

นักวิชำกำรเวชสถิติ 
เชี่ยวชำญ 

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
วิชาการเวชสถิติรวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้าน
วิชาการเวชสถิติ เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต 
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน  และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการ              
เวชสถิติแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ              
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านวิชาการเวชสถิติที่ซับซ้อน เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                         
ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิชาการเวชสถิติที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่                  
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ 
ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด
การและเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย และ
ตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับวิชาการเวชสถิติให้
บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ
เวชสถิติ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการเวชสถิติช านาญการ นักวิชาการเวชสถิติช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเวชสถิติเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต ำแหน่ง 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 

ปฏิบัติกำร 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 

ช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรเวชสถิติ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

นักวิชำกำรเวชสถิติ 
เชี่ยวชำญ 

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหน่ึงทางเวชระเบียน 

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหน่ึงทางเวชระเบียน 

๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหน่ึงทางเวชระเบียน 

๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการเวชสถิติ 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) ปฏิบัติงานด้านวิชาการเวชสถิติหรือ

งานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน             
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการเวชสถิติ ระดับปฏิบัติการ 
และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการเวชสถิติ หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการเวชสถิติ ระดับปฏิบัติการ 
และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการเวชสถิติ หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักอรรถบ าบัดปฏิบัติการ นักอรรถบ าบัดช านาญการ นักอรรถบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักอรรถบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

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

๑. นักอรรถบ าบัดปฏิบัติการ 
๒. นักอรรถบ าบัดช านาญการ 
๓. นักอรรถบ าบัดช านาญการพิเศษ 
๔. นักอรรถบ าบัดเชี่ยวชาญ  

   

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวินิจฉัยความผิดปกติของการสื่อความหมายทางภาษาและการพูด ตรวจคัดกรองหาข้อบ่งชี้ ประเมินสภาพความ
ผิดปกติ ทดสอบความสามารถทางด้านภาษาและการพูดรวมถึงการกลืน แยกประเภทความผิดปกติต่างๆ บ าบัดรักษา แก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพได้ครอบคลุมทุกประเภทของความผิดปกติ เช่น การ
พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ ประสาทหูพิการ ออทิสติก สติปัญญาอ่อน กลืนล าบาก กลืนผิดวิธี ผู้ป่วยที่ตัดกล่องเสียง ผู้ป่วยสมองพิการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  

108



๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักอรรถบ าบัดปฏิบัติการ นักอรรถบ าบัดช านาญการ นักอรรถบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักอรรถบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 
รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักอรรถบ าบัดปฏิบัตกิาร นักอรรถบ าบัดช านาญการ นักอรรถบ าบัดช านาญการพิเศษ นักอรรถบ าบัดเชี่ยวชาญ 
๑.  หน้าที่ความ

รับผิดชอบหลัก 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้าน
อรรถบ าบัด ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ตาม
ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงานทักษะ 
และประสบการณ์สูงในงานด้าน      
อรรถบ าบัด ปฏิบัติงานที่ต้องท าการ 
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่
มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงานทักษะ 
และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน 
อรรถบ าบัด ปฏิบัติงานที่ต้องท า 
การศึกษา ค้นคว้า  ทดลองวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านอรรถบ าบัด โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิง
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานหรือ
งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ 
ปฏิบัติงานวิจัยด้านอรรถบ าบัด และ
น ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
ส าเร็จความเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนเสนอแนะ และประเมินผล
แผนงานโครงการ และแก้ไขปัญหาใน
งานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขต
กว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักอรรถบ าบัดปฏิบัติการ นักอรรถบ าบัดช านาญการ นักอรรถบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักอรรถบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักอรรถบ าบัดปฏิบัตกิาร นักอรรถบ าบัดช านาญการ นักอรรถบ าบัดช านาญการพิเศษ นักอรรถบ าบัดเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงาน  
    ปฏิบัต ิ

 
 

๑) แก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการพูด ระบบภาษา การ
ท างานของอวัยวะในช่องปาก คอ 
หลอดอาหารช่วงต้น การปรับ
พฤติกรรม การเรียนรู้ อารมณ์ และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมแนะน าแก่
ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ดูแล หรือ
ผู้เก่ียวข้องให้มีความเข้าใจ เก่ียวกับ
ความผิดปกติของผู้ป่วยและเรียนรู้
วิธีการรักษาที่ถูกต้อง 

๒) คัดเลือกหรือประยุกต์ใช้เครื่องช่วย 
อุปกรณ์เสริม วัสดุเพื่อทดแทนให้
เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย 
ติดตามผลการรักษา ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ
ขอรับการช่วยเหลืออ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม 

๓) เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันความ
ผิดปกติทางภาษาและการพูด  

๔) นิเทศ หรือช่วยนิเทศงาน 
อรรถบ าบัด เพื่อพัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านอรรถบ าบัด ใน
หน่วยงานจิตเวช และหน่วยงานอ่ืน 
ช่วยวางแผนก าหนดหลักสูตร และ
เตรียมอุปกรณ์ คู่มือ และเอกสารที่

 
 

๑) ประเมินสภาพความผิดปกติ ทดสอบ
ความสามารถทางภาษาและการพูด
รวมถึงการกลืน แยกประเภทความ
ผิดปกติ และและวิเคราะห์ปัญหา
ของผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อนด้วย
วิธีการทางวิชาการอรรถบ าบัด เพื่อ
วางแผนบ าบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพ 

๒) บ าบัด รักษา แก้ไข และฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วย ครอบคลุมทุก
ประเภทของความผิดปกติทางภาษา
และการพูดเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษา ในการติดต่อสื่อ
ความหมายกับผู้อ่ืนได้ 

๓) วางแผนก าหนดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมวิชาการอรรถบ าบัด นิเทศ
งานอรรถบ าบัด เพื่อพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานด้านอรรถบ าบัดใน
หน่วยงาน 

๔) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิชาการ 
อรรถบ าบัด จัดท าเอกสารวิชาการ 
คู่มือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ
อรรถบ าบัด เพื่อพัฒนางานวิชาการ 

 
 

๑) ปฏิบัติการด้านวิชาการอรรถบ าบัด 
ขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น 
วิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน บ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
รวมทั้งคาดการณ์วางแผน ป้องกัน
ปัญหา หรือภาวะเสี่ยง ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชาการ
อรรถบ าบัด เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ
อรรถบ าบัด เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
งานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนด
แนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐาน
ของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ
งานด้านวิชาการอรรถบ าบัด 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการ

 
 

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านวิชาการอรรถบ าบัด พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนา
ระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัย
ต่างๆ ในงานวิชาการอรรถบ าบัด 
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการอรรถ
บ าบัด วางหลัก เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านวิชาการอรรถบ าบัด เพื่อ
พัฒนาระบบ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิชาการอรรถบ าบัด เสนอ
ความเห็นเก่ียวกับปัญหาและหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านวิชาการอรรถบ าบัด ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิชาการอรรถบ าบัด และด้านที่

     ๒.๑ ด้านการ 
          ปฏิบตัิการ 
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักอรรถบ าบัดปฏิบัติการ นักอรรถบ าบัดช านาญการ นักอรรถบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักอรรถบ าบัดเช่ียวชาญ 
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รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักอรรถบ าบัดปฏิบัตกิาร นักอรรถบ าบัดช านาญการ นักอรรถบ าบัดช านาญการพิเศษ นักอรรถบ าบัดเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมอรรถ
บ าบัด จัดท าหรือช่วยจัดท าเอกสาร
ด้านอรรถบ าบัด เผยแพร่แก่
ประชาชนทั่วไปและหน่วยงาน ที่
เก่ียวข้องให้เข้าถึงคุณประโยชน์ของ
งานอรรถบ าบัด และผู้ป่วยที่มี
บุคลิกภาพแปรปรวนหรือพิการ และ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานใน
หน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน 
อรรถบ าบัด ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของงานในด้านวิชาการอรรถบ าบัด 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านวิชาการ      
อรรถบ าบัด เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิชาการอรรถบ าบัด 
ตอบปัญหาและชี้แจงต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วม
ประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกับงานวิชาการอรรถบ าบัด ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
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รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักอรรถบ าบัดปฏิบัตกิาร นักอรรถบ าบัดช านาญการ นักอรรถบ าบัดช านาญการพิเศษ นักอรรถบ าบัดเชี่ยวชาญ 

   ๒.๒ ด้านการ 
วางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด งานหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

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

ร่วมก าหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ใน
ระดับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ตดิตามและประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่
ก 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 าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิ
ตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล 
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

๑) ประสานการท างานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก 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
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 
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รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักอรรถบ าบัดปฏิบัตกิาร นักอรรถบ าบัดช านาญการ นักอรรถบ าบัดช านาญการพิเศษ นักอรรถบ าบัดเชี่ยวชาญ 

๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
อรรถบ าบัด รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับการบริการได้
รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้าน
อรรถบ าบัด เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต 
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ 
ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
อรรถบ าบัด แก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการ
วิชาการด้านอรรถบ าบัด ที่ซับซ้อน 
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านอรรถบ าบัด 
ที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากลเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

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

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านอรรถ
บ าบัด เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักอรรถบ าบัดปฏิบัติการ นักอรรถบ าบัดช านาญการ นักอรรถบ าบัดช านาญการพิเศษ และนักอรรถบ าบัดเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักอรรถบ าบัดปฏิบัตกิาร นักอรรถบ าบัดช านาญการ นักอรรถบ าบัดช านาญการพิเศษ นักอรรถบ าบัดเชี่ยวชาญ 

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา
ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย 
วิชาเอกความผิดปกติทางภาษาและ
การพูด 

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา
ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย 
วิชาเอกความผิดปกติทางภาษาและ
การพูด 

๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่าง
อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน        
ในสาขาความผิดปกติทางการสื่อ
ความหมาย วิชาเอกความผิดปกติทาง
ภาษาและการพูด 

๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักอรรถบ าบัด 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) ปฏิบัติงานด้านอรรถบ าบัด หรืองาน

อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักอรรถบ าบัด ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง 
ต าแหน่งกลุ่มประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๔ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านอรรถบ าบัด หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
 
 
 
 
 
 
  

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักอรรถบ าบัด ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง 
ต าแหน่งกลุ่มประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านอรรถบ าบัด หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

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

๑. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
๒. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
๓. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๔. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
           ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านใดด้านหน่ึงในสาขาเคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา 
พิษวิทยา เซลล์วิทยาหรือแขนงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ อณูชีววิทยา การตรวจการเข้ากันได้ของเน้ือเยื่อ ฯลฯ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาค้นคว้า วิจัย ตรวจ ทดสอบ 
วิเคราะห์ สิ่งตัวอย่างที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านใดด้านหน่ึงดังกล่าวข้างต้น เพื่อน าผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง 
ติดตามผลการรักษา การป้องกันและเฝ้าระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ การพิสูจน์หลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านใดด้านหน่ึง ตลอดจนก าหนด
คุณลักษณะและควบคุมการใช้เครื่องมือ การผลิตน้ ายาและชีววัตถุ รวมทั้งการให้ค าปรึกษา แนะน า สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เชี่ยวชาญ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้าน
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ตามได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่
มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี 
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงานทักษะ 
และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า  
ทดลองวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย 
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่  
ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และน ามาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการส าเร็จความเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะ 
และประเมินผลแผนงานโครงการ และ
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมี
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 าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ  
    ๒.๑ ด้านการ

ปฏิบัติการ 
๑) เก็บรักษาสิ่งตัวอย่าง ปฏิบัติการตรวจ 

ทดสอบ วิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านใด
ด้านหน่ึงในสาขาเคมี  ชีวเคมี  ฟิสิกส์  
ชีววิทยา  จุลชีววิทยา  ปรสิตวิทยา  
คลังเลือด  อิมมิวโนวิทยา  พิษวิทยา  
เซลล์วิทยา หรือแขนงอ่ืนที่เก่ียวข้อง
กับสุขภาพของมนุษย์  อณูชีววิทยา
การตรวจการเข้ากันได้ของเน้ือเยื่อ 
ฯลฯ เพื่อน ามาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหา
สาเหตุ รักษา พยากรณ์โรค วิเคราะห์
ความรุนแรง ติดตามผลการักษา การ
ป้องกันและเฝ้าระวังโรค การส่งเสริม
สุขภาพ การพิสูจน์หลักฐาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒) บันทึก รวบรวมข้อมูล ร่วมวิจัย
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
เพื่อพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านใดด้านหน่ึง 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน

๑) ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยใช้
กระบวนการทางวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านใด
ด้านหน่ึงในสาขาเคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ 
ชีววิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา 
คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา 
เซลล์วิทยา หรือแขนงอ่ืน ที่
เก่ียวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ อณู
ชีววิทยา การตรวจการเข้ากันได้ของ
เน้ือเยื่อ ฯลฯ เพื่อน าผลมาใช้ในการ
วิจัย ค้นหาสาเหตุ รักษาพยากรณ์
โรค วิเคราะห์ความรุนแรง ติดตาม
ผลการักษา การป้องกันและเฝ้า
ระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ การ
พิสูจน์หลักฐาน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หรือพัฒนาวิชาการ 

๒) ก าหนดวิธีการทดสอบ คุณลักษณะ
เฉพาะของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
น้ ายา การผลิตน้ ายา และชีววัตถุ 
และควบคุมการใช้เครื่องมือ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 

๑) ปฏิบัติการด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อนที่
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญงาน 
ทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์สูงมากควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
งานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนด
แนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐาน
ของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงาน
ด้านวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น 
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ

๑) ปฏิบัติการด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อนที่
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญงาน 
ทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์สูงมากควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพื่อก่อให้ เกิดการพัฒนา
งานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนด
แนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐาน
ของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงาน
ด้านวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เชี่ยวชาญ 

หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท า
เอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพื่อพัฒนางานวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบ 
การพิจารณาและตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 

และวิธีการของงานในด้านวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง    
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

วิธีการของงานในด้านวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง    
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เชี่ยวชาญ 

    ๒.๒ ด้านการ 
วางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด งานหรือร่วมวางแผน 
การท างานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย 
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ใน
ระดับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ
ที่ก 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 างานร่วมกัน โดยมี
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 เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

๑) ประสานการท างานโครงการต่าง ๆ 
กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก 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 าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับด้าน
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจน
ผู้รับบริการ ได้ทราบ ข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์  
แก่ผู้ใต้บังคับ นิสิต ผู้รับบริการ      
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง  
ต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ 
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ที่ซับซ้อนเพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการ  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง  
ต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
พัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ   
ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการ  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง  
ต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
พัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ   
ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสานสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เชี่ยวชาญ 

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พฤกษศาสตร์ 
ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ 
พิษวิทยา ฟิสิกส์เคมี วิทยาศาสตร์  
การอาหาร จุลชีววิทยาการอาหาร 
พยาธิวิทยาคลีนิค พยาธิชีววิทยา 
พาราสิตวิทยา อิมมูโนวิทยา        
สัตววิทยา วิทยาศาสตร์สาขากีฏวิทยา 
วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์สาขาการจัดการศัตรูพืช 
การเกษตร คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์รังสี  
อาชีวอนามัย วิศวกรรมสุขาภิบาล  
รังสีเทคนิค อายุรศาสตร์เขตร้อน 
สรีรวิทยา นิติวิทยาศาสตร์         
พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ     
สัตววิทยา กีฏวิทยาการเกษตร ฟิสิกส์
สุขภาพ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ นิวเคลียร์
เทคโนโลยี พยาธิวิทยา พยาธิชีวภาพ
ทางสัตวแพทย์ เทคโนโลยีทาง
การเกษตร วิศวกรรมสุขาภิบาล 

๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 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 ไม่
น้อยกว่า ๒ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ
ปฏิบัติการ และ  

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

๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ
ปฏิบัติการ และ  

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

๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 
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๘ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เชี่ยวชาญ 

เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พฤกษศาสตร์ 
ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ 
พิษวิทยา ฟิสิกส์เคมี วิทยาศาสตร์การ
อาหาร จุลชีววิทยาการอาหาร    
พยาธิวิทยาคลีนิค พยาธิชีววิทยา 
พาราสิตวิทยา อิมมูโนวิทยา        
สัตววิทยา วิทยาศาสตร์สาขากีฏวิทยา 
วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์สาขาการจัดการศัตรูพืช 
การเกษตร คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์รังสี  
อาชีวอนามัย วิศวกรรมสุขาภิบาล  
รังสีเทคนิค อายุรศาสตร์เขตร้อน 
สรีรวิทยา นิติวิทยาศาสตร์         
พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ     
สัตววิทยา กีฏวิทยาการเกษตร   
ฟิสิกส์สุขภาพ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
นิวเคลียร์เทคโนโลยี พยาธิวิทยา 
พยาธิชีวภาพทางสัตวแพทย์ 
เทคโนโลยีทางการเกษตร วิศวกรรม
สุขาภิบาล 

๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
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๙ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เชี่ยวชาญ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พฤกษศาสตร์ 
ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ 
พิษวิทยา ฟิสิกส์เคมี วิทยาศาสตร์การ
อาหาร จุลชีววิทยาการอาหาร    
พยาธิวิทยาคลีนิค พยาธิชีววิทยา 
พาราสิตวิทยา อิมมูโนวิทยา        
สัตววิทยา วิทยาศาสตร์สาขากีฏวิทยา 
วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์สาขาการจัดการศัตรูพืช 
การเกษตร คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์รังสี  
อาชีวอนามัย วิศวกรรมสุขาภิบาล  
รังสีเทคนิค อายุรศาสตร์เขตร้อน 
สรีรวิทยา นิติวิทยาศาสตร์         
พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ     
สัตววิทยา กีฏวิทยาการเกษตร ฟิสิกส์
สุขภาพ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ นิวเคลียร์
เทคโนโลยี พยาธิวิทยา พยาธิชีวภาพ
ทางสัตวแพทย์ เทคโนโลยีทาง
การเกษตร วิศวกรรมสุขาภิบาล 

๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
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๑๐ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เชี่ยวชาญ 

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

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

๑. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๒. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๔. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การ     
สุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ 
นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข การสอนและอบรมด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

๑. หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น 
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
ในการท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน 
ด้านสาธารณสุขภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูง
ในงานด้านสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

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

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านสาธารณสุขโดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัย
ด้านสาธารณสุขและน ามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตาม
แผนโครงการส าเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
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 าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงาน
ปฏิบัติ 

    

    ๒.๑ ด้านการ
ปฏิบัติการ 

๑) ร่วมวางแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
เก่ียวกับการให้การสุขศึกษาแก่
ประชาชนตามโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย ก าหนดท้องที่หรือ
ชุมชนต่างๆ ศึกษาการเกิดโรค  
การแพร่ของเชื้อโรค การป้องกันรักษา
โรค สภาพความเป็นอยู่ ระดับ
การศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อทาง
ศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม ติดตามผลการศึกษา และ
ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานประกอบการเรียน 
การสอน และการวางแผนให้การ 
สาธารณสุขที่เหมาะสม 

๒) ศึกษา ส ารวจ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
เก่ียวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น  
การส่งเสริม สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค  
การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแล
รักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ 
การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  
การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้

๑) วางแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เก่ียวกับ
การให้การสาธารณสุขประชาชน ตาม
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ก าหนด
ท้องที่หรือชุมชนต่างๆ ศึกษาการเกิดโรค 
การแพร่ของเชื้อโรค การป้องกัน รักษา
โรค สภาพความเป็นอยู่ ระดับการศึกษา 
ทัศนคติ ความเชื่อทาง ศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
ติดตามผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ซับซ้อน เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประกอบการเรียนการสอน และการ
วางแผนให้การสาธารณสุขที่เหมาะสม 

๒) ส่งเสริม ก ากับ ดูแลการประเมินผลการ
ด าเนินงานในโครงการต่างๆ เพื่อน ามา
ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัยด้านสุขศึกษา จัดท าเอกสารวิชาการ
คู่มือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านสาธารณสุข เพื่อ
พัฒนางานวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ควบคุม

๑) ปฏิบัติการด้านสาธารณสุขขั้นสูงที่
ยุ่งยากซับซ้อน  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม  ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาธารณสุข 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
เอกสารวิชาการคู่มือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านสาธารณสุขเพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนางาน วิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือเพื่อหาวิธีการ 
ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้าน
สาธารณสุข 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานในด้านสาธารณสุขให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน 
สาธารณสุข พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ 
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่าง ๆ 
ในงานสาธารณสุข และเผยแพร่ผลงาน 
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
สาธารณสุข วางหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สาธารณสุข เสนอความเห็นเก่ียวกับ
ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
มากทางด้านสาธารณสุขติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข และด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่
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สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยในการ
เสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ควบคุมและแนะน าการผลิต
โสตทัศนูปกรณ์และเอกสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทาง
วิชาการสาธารณสุขให้ค าปรึกษา 
แนะน าในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นิสิตที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

และแนะน าการผลิตโสตทัศนูปกรณ์และ
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ทางวิชาการสาธารณสุข 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานสุข
ศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะ 
กรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
สาธารณสุข เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ 
วิจัยทางด้านสาธารณสุขเพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านสาธารณสุข ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่ 
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงาน
สาธารณสุข ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
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    ๒.๒ ด้านการ
วางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  
ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรจุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับ 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมอบหมาย แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
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 างานร่วมกันโดยมีบทบาท
ในการให้ความเห็นและค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้น 
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ
เจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ  
กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน 
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิ
ตามที่ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
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๖ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการ
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านสาธารณสุข
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ  เก่ียวกับด้าน
สาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นิสิต 
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านสาธารณสุข แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อสารเอกสารเผยแพร่ ให้บริการ
วิชาการด้านสาธารณสุขที่ซับซ้อน เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านสาธารณสุขที่ยุ่งยากซับซ้อน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้มารับ
บริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิคและทักษะ 
ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากลเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

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

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
สาธารณสุขเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 
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๗ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใด
สาขาวิชาหน่ึงทางจิตวิทยา ทาง
จิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา   
คหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและ
โภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทาง     
พลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทาง
วิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุข 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) ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรืองานอ่ืนที่

เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่               
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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๘ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การ
กีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัย
ชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทาง
แพทย์แผนจีน 

๒)  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใด
สาขาวิชาหน่ึงทางจิตวิทยา ทาง
จิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา   
คหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและ
โภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทาง     
พลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา
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๙ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทาง
วิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การ
กีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัย
ชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทาง
แพทย์แผนจีน 

๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใด
สาขาวิชาหน่ึงทางจิตวิทยา ทาง
จิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา   
คหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและ
โภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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๑๐ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทาง     
พลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทาง
วิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การ
กีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัย
ชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทาง
แพทย์แผนจีน 

๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ และนักสังคมสงเคราะห์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

กลุ่มประเภท                        เชี่ยวชาญเฉพาะ 

สายงาน                                          บริการ  

 

ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งดังน้ี 

๑. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
๒. นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
๓. นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ 
๔. นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการสงเคราะห์ผู้ที่มีปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ผู้ป่วย เด็ก             
และวัยรุ่นผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือได้ในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบต่อสังคมโดยพิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ และนักสังคมสงเคราะห์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้าน
สังคมสงเคราะห์ ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงานทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานที่
ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงานทักษะ และประสบการณ์
สูงมากในงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า  
ทดลองวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงาน 
ที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านสังคมสงเคราะห์ โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัย
ด้านสังคมสงเคราะห์ และน ามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการส 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 าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ และนักสังคมสงเคราะห์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ     

    ๒.๑ ด้านการ
ปฏิบัติการ 

๑) สัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติ เก่ียวกับ
ผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อประกอบการ
พิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือโดย
ถูกต้องและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน 
ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริงแนะน า 
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับการสงเคราะห์ 
เพื่อให้สามารถที่จะช่วยตนเองและ
ครอบครัวได้ 

๒) จัดท าสถิติและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
เก่ียวกับผู้รับการสงเคราะห์ ศึกษาและ
วิเคราะห์ทางด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อ
ประกอบการวางแผนและการ
ด าเนินการให้การสงเคราะห์ ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานทางด้านสังคม
สงเคราะห์อ่ืนๆ และด าเนินการส่งเสริม
และสนับสนุนองค์การหรือมูลนิธิเพื่อ
การสังคมสงเคราะห์ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิต 
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ

๑) วางแผนการด าเนินการด้านสังคม
สงเคราะห์ สนับสนุนการวิจัย และ
ประเมินผลเก่ียวกับการปฏิบัติการด้าน
สังคมสงเคราะห์ ตลอดจนเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงงานสังคม
สงเคราะห์ รับผิดชอบและควบคุมการ
ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ 

๒) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านสังคม
สงเคราะห์จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ 
เพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์ หรือเพื่อ
พัฒนาแนวทาง วิธีการ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
สังคมสงเคราะห์ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 

๑) ปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ขั้นสูงที่
ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
เอกสารวิชาการคู่มือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้าน
สังคมสงเคราะห์ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานใน
ด้านสังคมสงเคราะห์ ให้ค าปรึกษา 

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

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ และ
เผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่องานสังคมสงเคราะห์วางหลักเกณฑ์
ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล 
รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัติทางด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อ
พัฒนาระบบ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เสนอ
ความเห็นเก่ียวกับปัญหาและหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านสังคม
สงเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านที่
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ และนักสังคมสงเคราะห์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ 

ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน 
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
สังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ ตอบ
ปัญหาและชี้แจงต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย 
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงานด้าน
สังคมสงเคราะห์ ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ และนักสังคมสงเคราะห์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ 

    ๒.๒ ด้านการ 
วางแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
    ๒.๓  ด้านการ

ประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง

ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างาน ตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมี

บทบาทในการให้ความเห็นและ
ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน 
หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

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

 
 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วม                  
วางแผนการท างานตามนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด 
 
 
 
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 

 
 

ร่วมก าหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับ 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มอบหมายงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
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 าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ และนักสังคมสงเคราะห์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ 

    ๒.๓  ด้านการ
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านสังคม
สงเคราะห์ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านสังคม
สงเคราะห์ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
ภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจน
ผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน แลใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการสังคม
สงเคราะห์ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ 
ด้านสังคมสงเคราะห์ที่ซับซ้อน เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านสังคมสงเคราะห์ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ 
ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากลเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
องค์กร 

 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์ให้
บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านสังคม
สงเคราะห์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ และนักสังคมสงเคราะห์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ 

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับ
ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใด
วิชาหน่ึงทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์  

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใด
วิชาหน่ึงทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา
ใดวิชาหน่ึงทางจิตวิทยา สาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์  

๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความ

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
นักสังคมสงเคราะห์ 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) ปฏิบัติงานด้านนักสังคมสงเคราะห์

หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
นักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ  
และ  

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

๓) ปฏิบัติงานด้านนักสังคมสงเคราะห์  
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
นักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ  
และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านนักสังคมสงเคราะห์ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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๘ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ และนักสังคมสงเคราะห์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ 

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด  
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรช านาญการ วิศวกรช านาญการพิเศษ และวิศวกรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

กลุ่มประเภท                        เชี่ยวชาญเฉพาะ 
สายงาน                                          เทคนิค 
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง   
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งดังน้ี 

๑. วิศวกรปฏิบัติการ   
๒. วิศวกรช านาญการ   
๓. วิศวกรช านาญการพิเศษ   
๔. วิศวกรเชี่ยวชาญ   

     

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมทั่วไป ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนและโครงการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิศวกรรมทั่วไป การวิเคราะห์ วิจัย 
ค้นคว้า และการออกแบบแปลนแผนผังทางด้านวิศวกรรมทั่วไป การควบคุมและบริหารงานวิศวกรรมทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรช านาญการ วิศวกรช านาญการพิเศษ และวิศวกรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
รายการ ระดับต าแหน่ง 

วิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรช านาญการ วิศวกรช านาญการพิเศษ วิศวกรเช่ียวชาญ 
๑.  หน้าที่ความ

รับผิดชอบหลัก 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้าน
วิศวกรรม ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ตาม
ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความ 
สามารถ ความช านาญงานทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานด้านวิศวกรรม 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย 
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความ 
สามารถ ความช านาญงานทักษะ และ
ประสบการณ์สูงมากในงานด้านวิศวกรรม 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า  
ทดลองวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย 
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  
ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาในงาน    
ที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต กว้างขวาง 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการวิศวกรรม 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงาน
เชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้
ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการ วิศวกรรม 
และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
การด าเนินงาน ตามแผนงานโครงการ
ส าเร็จความเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนเสนอแนะ และประเมินผล
แผนงานโครงการ และแก้ไขปัญหาในงาน
ที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง
มาก หรือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับงาน 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรช านาญการ วิศวกรช านาญการพิเศษ และวิศวกรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
วิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรช านาญการ วิศวกรช านาญการพิเศษ วิศวกรเช่ียวชาญ 

๒. ลักษณะงาน 
ปฏิบัติ  

    

    ๒.๑ ด้านการ
ปฏิบัติการ 

      

๑)  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
วิศวกรรม เพื่อการวางแผนโครงการ
เก่ียวกับวิศวกรรมด้านต่างๆ และ 
เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า และ
การออกแบบวางแผนผังทางด้าน
วิศวกรรม 

๒) ช่วยวิศวกรระดับสูงศึกษาค้นคว้าเรื่อง
ต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์วิจัย 
แก้ไขและปรับปรุงงานวิศวกรรม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๑) วางแผนโครงการวิศวกรรม วิเคราะห์ 
วิจัย ค้นคว้า และออกแบบ วางแผนผัง
ทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี และมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิศวกรรม  
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานด้านวิศวกรรม เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
วิศวกรรม ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  
ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

๑)  ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมขึ้นสูงที่
ยุ่งยากซับซ้อน  ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานวิศวกรรม เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า  ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิศวกรรม เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ 
เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนา
ระบบและมาตรฐานของงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือ
เพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับด้านวิศวกรรม 

๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานใน
ด้านวิศวกรรม  ให้ค าปรึกษา แนะน า  
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ

๑)  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรม พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ วิธีการและ เทคนิค
ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน 

๒)  เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
ในงานวิศวกรรม และเผยแพร่ผลงาน
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
วิศวกรรม วางหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านวิศวกรรม เพื่อพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิศวกรรม เสนอความเห็นเก่ียวกับ
ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
มากทางด้านวิศวกรรม ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมและด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหน่วยงานเป็นที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
วิศวกรรม เพื่อให้ค าแนะน าและ
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรช านาญการ วิศวกรช านาญการพิเศษ และวิศวกรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
วิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรช านาญการ วิศวกรช านาญการพิเศษ วิศวกรเช่ียวชาญ 

พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
๓)   ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 

ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิศวกรรม ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัย หรือของรัฐบาล 
ในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา
ปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงานวิศวกรรมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
 

     
    ๒.๒ ด้านการ 

วางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด งานหรือร่วมวาง
แผนการท างาน ตามแผนงาน  หรือ 
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน 
หรือร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย 
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิ 
ที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมอบหมายงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรช านาญการ วิศวกรช านาญการพิเศษ และวิศวกรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
วิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรช านาญการ วิศวกรช านาญการพิเศษ วิศวกรเช่ียวชาญ 

    ๒.๓  ด้านการ
ประสานงาน 

๑)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑) ประสานการท างานร่วมกัน 
โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ
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
บทบาทในการเจรจาโน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนดไว้ 

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

๑)   ประสานการท างานโครงการต่าง ๆ      
กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิ
ตามที่ก าหนด 

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

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

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

๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้าน
วิศวกรรมเพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นิสิต 
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน านิเทศฝึกอบรม 
ถ่ายทอด ความรู้  ทางด้านวิศวกรรม 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิตผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านวิศวกรรมที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิศวกรรมที่ยุ่งยากซับซ้อน 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒)  ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากลเพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 

๑)   ให้ค าปรึกษา แนะน า  วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับวิศวกรรม ให้บุคคล
หรือหน่วยงานสามารถด าเนินงาน ได้
ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  

๒)   เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
วิศวกรรม เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 
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๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรช านาญการ วิศวกรช านาญการพิเศษ และวิศวกรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
วิศวกรปฏิบัติการ วิศวกรช านาญการ วิศวกรช านาญการพิเศษ วิศวกรเช่ียวชาญ 

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑)   ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์  

๒)   ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์  

๓)   ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์  

๔)   ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
วิศวกร 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) ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมหรืองานอ่ืนที่

เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ และ  

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

๓) ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี   

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง 
ต าแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๒ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด  
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๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการพิเศษ และนติกิรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

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

๑. นิติกรปฏิบัติการ 
๒. นิติกรช านาญการ 
๓. นิติกรช านาญการพิเศษ 
๔. นิติกรเชี่ยวชาญ 

    

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานกฎหมายซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง จัดท านิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับวินัยของบุคลากรและการร้องทุกข์               
หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการพิเศษ และนติกิรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นิติกรปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการพิเศษ นิติกรเชี่ยวชาญ 

๑. หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น 
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
ในการท างาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้าน 
นิติการ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านการนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน 
หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงาน 
ที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงมากในงานด้านนิติการ 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย 
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านการนิติการโดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติ
งานวิจัยด้านการนิติการ และน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะ และประเมินผล แผนงาน
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
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๓ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการพิเศษ และนติกิรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นิติกรปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการพิเศษ นิติกรเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ     
    ๒.๑ ด้านการ          
             ปฏบิัติการ 

๑) ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับ จัดท านิติกรรม
หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นทั้งในข้อ
กฎหมาย และข้อเท็จจริงในการร่าง
กฎหมาย เสนอความคิดเห็นในการ
ตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
ตอบข้อหาหรือปัญหากฎหมายและ 
ทางปฏิบัติทางกฎหมาย ศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งาน
ทางด้านกฎหมาย เพื่อปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒) สอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการ
เก่ียวกับวินัยของบุคลากรและการ 
ร้องทุกข์ หรือ อุทธรณ์ การ
ด าเนินการทางคดี การด าเนินการ
เก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง ติดตาม
และประสานงาน การด าเนินคดี 
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการ

๑) ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับ ศึกษา 
วิเคราะห์ เสนอแนะเก่ียวกับการ
ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ 
ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆที่
เก่ียวกับงานกฎหมาย เพื่อปรับปรุงให้
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

๒) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆเพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์
ประกอบพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข 
กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๓) ด าเนินคดีร่วมกับพนักงานอัยการ 
สอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการ
เก่ียวกับวินัยของบุคลากร การร้องทุกข์ 
หรืออุทธรณ์ เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
เป็นธรรม 

๔) พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ หรือ
วินิจฉัยปัญหากฎหมายเก่ียวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อ

๑) ปฏิบัติการด้านนิติการขั้นสูงที่ 
ยุ่งยากซับซ้อน ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถความช านาญงานและ
ประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย 
สูงมาก ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนิติการ เพื่อให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงาน 
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านนิติการ เพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดลักษณะและมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานกฎหมาย ก าหนด
แนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐาน
ของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงาน
ด้านนิติการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการ

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
นิติการ พัฒนาและประยุกต์ 
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และ
เทคนิคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
ในงานนิติการ และเผยแพร่ผลงานที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานนิติ
การวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนด
วิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านนิติ
การเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานนิติการ และเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับปัญหาและหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
นิติการ ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านนิติการ และด้านที่
เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการพิเศษ และนติกิรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นิติกรปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการพิเศษ นิติกรเชี่ยวชาญ 

ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรอง   
ลงมาและแก่นิสิต ที่มาฝึกปฏิบัติงาน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

หาทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์กับหน่วยงาน 

๕) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัยด้านงานนิติการและกฎหมาย
ต่าง ๆจัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านนิติการ เพื่อ
พัฒนางานวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
นิติการ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

ของงานในด้านนิติการ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง   
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

โครงการวิจัยทางด้านนิติการเพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านนิติการ ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัย หรือของรัฐบาล 
ในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา
ปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงานนิติการใน
และต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการพิเศษ และนติกิรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นิติกรปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการพิเศษ นิติกรเชี่ยวชาญ 

    ๒.๒ ด้านการ  
             วางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ 
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก 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 โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมอบหมาย แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 

    ๒.๓ ด้านการ 
            ประสานงาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือ 
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 โดยมี
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก 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 รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 
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๖ 
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รายการ ระดับต าแหน่ง 

นิติกรปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการพิเศษ นิติกรเชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการบริการ ๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
กฎหมายรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลวิชาการ เก่ียวกับข้อกฎหมาย
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน นิสิตตลอดจน
ผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 

 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านนิติการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้มารับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ  
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านนิติการที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง                   
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านนิติการที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
พัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
สากลเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กรจัดท าฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงาน 
ที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 

 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย  ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญ หรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับงานนิติการ ให้บุคคล
หรือหน่วยงานสามารถด าเนินงานได้
ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงาน 
ที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านงานนิติ
การและกฎหมายต่างๆ เพื่อให้บุคคล
ทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
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๗ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการพิเศษ และนติกิรเชี่ยวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นิติกรปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการพิเศษ นิติกรเชี่ยวชาญ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะ 
      ส าหรับต าแหน่ง 
 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
นิติกร ระดับปฏิบตัิการ 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) ปฏิบัติงานด้านการนิติการ หรืองาน

อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นิติกร ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านการนิติการ หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นิติกร ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านการนิติการ หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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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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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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๒ 
 

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 

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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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 

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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๕ 
 

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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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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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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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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๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเลขานุการปฏิบัติการ เลขานุการช านาญการ และเลขานุการช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

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

๑. เลขานุการปฏิบัติการ 
๒. เลขานุการช านาญการ 
๓. เลขานุการช านาญการพิเศษ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารทั่วไป  ซ่ึงมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  ติดต่อ
นัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม  จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ  และรายงานอ่ืนๆ  ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและ
บุคคลต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าหน่วยงาน  หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม  และบริหารงาน
หลายด้านด้วยกัน เช่น  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานทรัพยากรบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์  งานแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเลขานุการปฏิบัติการ เลขานุการช านาญการ และเลขานุการช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เลขานุการปฏิบัติการ เลขานุการช านาญการ เลขานุการช านาญการพิเศษ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของผู้บริหาร ซ่ึงมีลักษณะ
งานเก่ียวกับกระบวนการเลขานุการตามที่ได้รับ
มอบหมาย และปฏิบัติงานตามกระบวนการและ
แผนงานเลขานุการในความรับผิดชอบ เช่น การบันทึก
นัดหมาย การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
ส าหรับการประชุม จัดเตรียมการประชุม บันทึกและ
เรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ ดูแล
จัดเก็บวัสดุส านักงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของผู้บริหาร ในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูง
ในงานด้านเลขานุการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของผู้บริหาร ในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน 
สูงมากในงานด้านเลขานุการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ยาก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ    
    ๒.๑ ด้านการปฏิบัติงาน  ๑)  ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การ

กลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารส าหรับการ
ประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
วินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

๒)  จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน 
หนังสือ ระเบียบ และค าสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญของหน่วยงาน 

๓) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวก 
และเกิดความร่วมมือ 

๑) ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเลขานุการที่ยาก
และต้องใช้ความช านาญ เช่น งานโต้ตอบ งานแปล
เอกสาร ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงาน
พิธีการต่าง ๆ งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดท า
รายงานประชุมและรายงานอ่ืนๆ ติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุม เพื่อให้การด าเนินการ
ประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องส าเร็จลุล่วง
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

๒) ควบคุมและดูแลการจัดเก็บ และการรักษาข้อมูลสถิติ 
เอกสาร หลักฐาน หนังสือ ระเบียบ ค าสั่งต่างๆ ของ
หน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูล

๑) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม 
ดูแล ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับเลขานุการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

๒) ควบคุมดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดเตรียม 
และจัดพิมพ์จดหมาย หนังสือ และเอกสารต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง และวิเคราะห์เน้ือหา ประเด็น และ
โต้ตอบหนังสือกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้โดยสะดวกราบรื่น
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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๓ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเลขานุการปฏิบัติการ เลขานุการช านาญการ และเลขานุการช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เลขานุการปฏิบัติการ เลขานุการช านาญการ เลขานุการช านาญการพิเศษ 

๔) จัดเตรียมการประชุม บันทึกเรียบเรียงรายงานการ
ประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพื่อให้การบริหารการ
ประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

๕) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือ
ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการ
รายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชาต่อไป 

๖) ให้บริการแก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ในการนัดหมาย การรับ-
ส่งเอกสาร ให้แก่ผู้บริหาร 

 

ครบถ้วน และสะดวกต่อการค้นหา รวมทั้งเป็น
หลักฐานของหน่วยงานที่ส าคัญ 

๓) ช่วยวางแผน และติดตามงานในส านักงาน เพื่อให้
สามารถบริหารงานเกิดผลสัมฤทธ์ิ  ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

๔) ด าเนินการเก่ียวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่ออ านวยความ
สะดวก และเกิดความร่วมมือ 

๕) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย ด้านเลขานุการ จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านเลขานุการและการบริหารงานทั่วไป เพื่อ
พัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานเลขานุการ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการต่างๆ ที่ ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

๓)  วางระบบการจัดเก็บ และก ากับ ดูแลการรักษา
ข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือ ระเบียบ 
และค าสั่งต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้มีระบบในการจัดเก็บและรักษา
เอกสารที่มีประสิทธิภาพ และสะดวกต่อการค้นหา 

๔)  ก ากับดูแลการจัดประชุม งานรับรองและงานพิธี
การส าคัญๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร การ
น าเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียง
รายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหาร การประชุม หรือ
งานพิธีการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

๕) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม และ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านเลขานุการ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๔ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเลขานุการปฏิบัติการ เลขานุการช านาญการ และเลขานุการช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เลขานุการปฏิบัติการ เลขานุการช านาญการ เลขานุการช านาญการพิเศษ 

     ๒.๒ ด้านการวางแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการ
ท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด 
วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
เพื่อให้บรรจุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

     ๒.๓ ด้านการประสานงาน ๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง 
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้
ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กร
อ่ืน โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
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๕ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเลขานุการปฏิบัติการ เลขานุการช านาญการ และเลขานุการช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เลขานุการปฏิบัติการ เลขานุการช านาญการ เลขานุการช านาญการพิเศษ 

     ๒.๔ ด้านการบริการ ๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านเลขานุการรวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการ เก่ียวกับด้านเลขานุการ เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต  ตลอดจน
ผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านเลขานุการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
เผยแพร่  ให้บริการวิชาการด้านเลขานุการที่
ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
เลขานุการที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์
เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานที่
รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 
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๖ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเลขานุการปฏิบัติการ เลขานุการช านาญการ และเลขานุการช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เลขานุการปฏิบัติการ เลขานุการช านาญการ เลขานุการช านาญการพิเศษ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่ง 

 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่

ต่ ากว่าน้ี 
๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่

ต่ ากว่าน้ี 
๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่

ต่ ากว่าน้ี 
 
 
 
 
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเลขานุการ ระดับ
ปฏิบัติการ 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) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง

ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเลขานุการ ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาช านาญการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ และนักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

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

๑. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๒. นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๓. นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
๔. นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ 

  

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรม  

การสอน กระบวนการสอนและวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางมหาวิทยาลัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒนานิสิ ต การบริการและสวัสดิการนิสิต การ
ให้บริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการความรู้ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและ
ส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษาการวิจัยทางการศึกษา  การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาช านาญการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ และนักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาช านาญการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการในการท างานปฏิบัติงาน
เก่ียวกับงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน 
ที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน 
หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงาน 
ที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน                   
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านวิชา
การศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง 
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชา
การศึกษา และน ามาประยุกต์ใช้ 
ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงาน 
ตามแผนโครงการส าเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะ
และประเมินผลแผนงานโครงการ และ
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และ 
มีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสาน เทคนิคระดับสูงระหว่าง 
สาขาที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาช านาญการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ และนักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาช านาญการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ     
    ๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ ๑) ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับหลักสูตร 

แบบเรียน การเทียบความรู้  
การจัดการความรู้งานกิจการนิสิต 
งานวินัยและพัฒนานิสิต งานบริการ
และสวัสดิการ งานนิสิตวิชาทหาร 
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา และกิจกรรมทางการ
ศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของ
หน่วยงาน 

๒) ส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติทางการศึกษาและกิจการ
นิสิตความต้องการก าลังคน ศึกษา
วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลอง
ใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรการ
พัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน ความรู้
พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้าน
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  
เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อ
ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร  
สร้างและหลักสูตรของวิชาการต่างๆ   
พัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน วางแผน
การศึกษา จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา 
จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  
และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ  
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของ
หน่วยงาน 

๒) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
การศึกษา เพื่อก าหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชา
การศึกษา ก าหนดแผนงาน/โครงการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการ 
ในงานด้านวิชาการศึกษาและ 
ที่เก่ียวข้อง   

๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัยงานทางด้านการศึกษา 
เสนอแนะความเห็นทางวิชาการ
เก่ียวกับการพัฒนานโยบาย แผน 

๑) ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาขั้นสูง 
ที่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ข้อเสนอ
นโยบาย แผนมาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการ
เรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิต
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา 
และควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
วิชาการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงาน 
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิชาการศึกษา  
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ 
เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนา
ระบบและมาตรฐานของงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับงานด้านวิชาการศึกษา 

๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวม
ข้อมูลและองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านวิชาการศึกษา พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนา
ระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัย
ต่างๆในงานวิชาการศึกษา และ
เผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานวิชาการศึกษา  
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินผล  รวมทั้งก าหนดวิธีการ
และระเบียบปฏิบัติทางด้านวิชา
การศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชา
การศึกษา เสนอความเห็นเก่ียวกับ
ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
ที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมากทางด้านวิชา
การศึกษา ติดตามความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาการศึกษา และด้าน    
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รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาช านาญการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ 

ทางการศึกษาด าเนินการเก่ียวกับงาน
ทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา 
รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย  
เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

๔) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการวิจัย
การศึกษา และเผยแพร่ผลงานทาง 
ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้าน
วิชาการศึกษา 

๕) การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  
เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  
จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับ
การศึกษาและกิจการนิสิต เผยแพร่
การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ  
โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท า
วารสาร หรือเอกสารต่างๆ ให้
ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร 
แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน 
สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนว
การศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ 
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิชาการศึกษา เพื่อ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสาร 
ด้านการศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย 
เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและ 
มีประสิทธิภาพ ติดตาม ประเมินผล 
แก้ไขปัญหา และสรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม โครงการด้านการศึกษา 
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษาวางโครงการ
ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและ
กิจการนิสติเพื่อพัฒนางานด้านวิชา
การศึกษา 

๕) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น  
และจัดท ากิจกรรมความร่วมมือกับ

นวัตกรรมพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อ 
แนะแนวทางการพัฒนางานด้านวิชา
การศึกษาให้มีความก้าวหน้าและ 
ทันต่อเหตุการณ์ วิเคราะห์นโยบาย
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
หรือความม่ันคง เพื่อจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการ 
ของงานในด้านวิชาการศึกษา  
ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณา และตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ 
ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
ของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษา 
ในโครงการวิจัยทางด้านวิชา
การศึกษา เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิชาการศึกษา  
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย 
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วม
ประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ
เก่ียวกับงานวิชาการด้านการศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาช านาญการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ และนักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ 
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รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาช านาญการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ 

ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ต่างประเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

๖) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
จัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึกอบรม 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานวิชา
การศึกษาให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ   
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาช านาญการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ 

    ๒.๒ ด้านการวางแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

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

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรจุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างาน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน 
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย มอบหมาย แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน 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 าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

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

 

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ
เจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

๑) ประสานการท างานโครงการต่าง ๆ 
กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน 
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 
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๗ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาช านาญการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ และนักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาช านาญการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการบริการ ๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
วิชาการศึกษา รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้ผู้บริการได้รับทราบ
ข้อมูล ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านวิชา
การศึกษาเพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นิสิต 
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษา
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
วิชาการศึกษาที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิชาการศึกษาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ 
ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและด 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
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับงานวิชาการศึกษาให้
บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
วิชาการศึกษา เพื่อให้บุคคลทั่วไป
ได้รับความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ 
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๘ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาช านาญการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ และนักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาช านาญการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 

 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี  
๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี  
๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่าง

อ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี  
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา 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) ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองาน

อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ และนักพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

กลุ่มประเภท                        เชี่ยวชาญเฉพาะ 
สายงาน                                          บริการ 
  

ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งดังน้ี 
๑. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๒. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
๓. นักพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ 

   

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และ
สันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอ่ืนๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ และนักพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบตัิการ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นักพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานด้านพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่
ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงมากในงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่
ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ    
    ๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ ๑) ปฏิบัติการด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดท าแผนงาน 

สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชน
ประเภทต่างๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการ
พัฒนาชุมชน รวบรวมรายละเอียดข้อมูล เพื่อ
ประกอบการด าเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
และประกอบการวางระบบ การจัดท ามาตรฐาน
หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนของ
หน่วยงาน 

๒) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา และแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี

๑) ปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน เช่น 
ประสานงานชุมชนเพื่อส ารวจข้อมูลเบื้องต้น   
หรือรวบรวมข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของจังหวัด
สระแก้ว จังหวัดนครนายก เพื่อจัดท าแผนการ
โครงการ กิจกรรมพัฒนา การท าวิจัย หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดท า
โครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน งาน
ด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
งานจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน งานส ารวจ
สภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๒) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน จัดท า
เอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานในความ

๑) ปฏิบัติการด้านการพัฒนาชุมชนขั้นสูงที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความ
ช านาญงาน และประสบการณ์ทางด้านพัฒนา
ชุมชนสูงมาก เพื่อจัดท า ปรับปรุง ข้อเสนอ
แนวทาง ติดตามประเมินผล เพื่อน าไปปรับปรุง
และพัฒนางาน ควบคุม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์    
หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ 
คู่มือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนด
แนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มี
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ และนักพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบตัิการ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นักพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ 

ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านการพัฒนา
ชุมชนและพิจารณาเสนอความเห็น เพื่อแก้ไข
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชนของ
หน่วยงาน เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานพัฒนาชุมชน ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 

คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้านการ
พัฒนาชุมชน 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม และ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านการพัฒนาชุมชน ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 

    ๒.๒ ด้านการวางแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการ
ท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ 
ที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด 
วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
เพื่อให้บรรจุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ และนักพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ 
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รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบตัิการ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นักพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ 

    ๒.๓ ด้านการ
ประสานงาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง 
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้
ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

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

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กร
อ่ืน โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

    ๒.๔ ด้านการบริการ ๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านพัฒนาชุมชน รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการ เก่ียวกับด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจน
ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ   

 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านการพัฒนาชุมชนแก่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการ ด้านการพัฒนาชุมชนที่
ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน   

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการ
พัฒนาชุมชนที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์
เทคโนโลยีระดับสากลเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

(๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานที่
รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร  
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รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบตัิการ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นักพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ 

๓. คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 

 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่

ต่ ากว่าน้ี 
๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่

ต่ ากว่าน้ี 
๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่

ต่ ากว่าน้ี 
 
 
 
 
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
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) ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน หรืองานอ่ืนที่

เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๔ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักสื่อสารองค์กรปฏิบัติการ นักสื่อสารองค์กรช านาญการ และนักสื่อสารองค์กรช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

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

๑. นักสื่อสารองค์กรปฏิบัติการ 
๒. นักสื่อสารองค์กรช านาญการ 
๓. นักสื่อสารองค์กรช านาญการพิเศษ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการส ารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็น เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
เอกสารความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานหรือผลงานของหน่วยงาน การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ประสานงานน าข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สู่กิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักสื่อสารองค์กรปฏิบัติการ นักสื่อสารองค์กรช านาญการ และนักสื่อสารองค์กรช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักสื่อสารองค์กรปฏิบัติการ นักสื่อสารองค์กรช านาญการ นักสื่อสารองค์กรช านาญการพิเศษ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร กิจกรรม 
ส่งเสริมภาพลักษณ์และการสร้างการรับรู้ ภายใต้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานด้านการประชาสัมพันธ์ การ
สื่อสาร และส่งเสริมภาพลักษณ์และการสร้างการรับรู้ 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงมากในงานด้านการประชาสัมพันธ์ การ
สื่อสาร และส่งเสริมภาพลักษณ์และการสร้างการรับรู้ 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ    
    ๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ ๑)  ส ารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 

นิสิต และประชาชนรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
จัดท าข่าวสาร เอกสารความรู้ต่างๆ เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

๒)  ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น   
จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการ   
เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ด าเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัย หรือของรัฐบาล 

๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบ

๑) จัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์ พิจารณา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปัญหา การด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

๒)  ดูแลรับผิดชอบในการจัดท าข่าวสาร เอกสาร
เก่ียวกับความรู้ต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการผลิตสื่อ ดูแลรับผิดชอบและด าเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงาน
หรือผลงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยหรือ
ของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้าน

๑) ปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ขั้นสูงที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ก ากับ ดูแล การจัดกิจกรรมตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือวิจัย  ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการคู่มือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ 
เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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๓ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักสื่อสารองค์กรปฏิบัติการ นักสื่อสารองค์กรช านาญการ และนักสื่อสารองค์กรช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักสื่อสารองค์กรปฏิบัติการ นักสื่อสารองค์กรช านาญการ นักสื่อสารองค์กรช านาญการพิเศษ 

ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

การประชาสัมพันธ์ จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการ
ของงานประชาสัมพันธ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

ยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ
งานด้านการประชาสัมพันธ์ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม และ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านการประชาสัมพันธ์ ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

    ๒.๒ ด้านการวางแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการ
ท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด 
วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
เพื่อให้บรรจุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

199



๔ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักสื่อสารองค์กรปฏิบัติการ นักสื่อสารองค์กรช านาญการ และนักสื่อสารองค์กรช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักสื่อสารองค์กรปฏิบัติการ นักสื่อสารองค์กรช านาญการ นักสื่อสารองค์กรช านาญการพิเศษ 

    ๒.๓ ด้านการประสานงาน ๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง 
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้
ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กร
อ่ืน โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

    ๒.๔ ด้านการบริการ ๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านการประชาสัมพันธ์รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการ เก่ียวกับด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต 
ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านการประชาสัมพันธ์แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ที่
ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค 
และทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานที
รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร  
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๕ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักสื่อสารองค์กรปฏิบัติการ นักสื่อสารองค์กรช านาญการ และนักสื่อสารองค์กรช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักสื่อสารองค์กรปฏิบัติการ นักสื่อสารองค์กรช านาญการ นักสื่อสารองค์กรช านาญการพิเศษ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ    
    ต าแหน่ง 
 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้       
    ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้     

ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้    

ไม่ต่ ากว่าน้ี 
 
 
 
 
 
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักสื่อสารองค์กร 
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) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรืองานอ่ืนที่

เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักสื่อสารองค์กร 
ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๔ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติช านาญการ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสถติิเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

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

๑. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
๒. นักวิชาการสถิติช านาญการ 
๓. นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ 
๔. นักวิชาการสถิติเชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการสถิติ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการใช้วิชาการทางด้านสถิติ เช่น การก าหนดมาตรฐานสถิติ ก าหนดระเบียบ
วิธีการปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ  การวางแผนจัดท าสถิติ รวมทั้งการด าเนินการส่งเสริมวิชาการด้านสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติช านาญการ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสถติิเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติช านาญการ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ นักวิชาการสถิติเชี่ยวชาญ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้าน
วิชาการสถิติ ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ตาม
ได้รับมอบหมาย 

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

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความ 
สามารถ ความช านาญงานทักษะ และ
ประสบการณ์ สูงมากในงานด้านวิชาการ
สถิติ ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า  ทดลองวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
งาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงาน
ที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการสถิติ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบ หรือมาตรฐานของงานหรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติ
งานวิจัยด้านวิชาการสถิติ และน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จ
ความเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะ และประเมินผลแผนงาน
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติช านาญการ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสถติิเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติช านาญการ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ นักวิชาการสถิติเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงาน  
    ปฏิบัต ิ

    

    ๒.๑ ด้านการ 
          ปฏิบตัิการ 

๑) จัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบ
ประมวลผล ค านิยาม ศึกษาหา
มาตรฐานทางสถิติวิเคราะห์โครงการ
สถิติของหน่วยสถิติอันเป็นงานด้านสถิติ
ขั้นแรก เพื่อให้การวางแผนด้านสถิติขั้น
ต่อไปอย่างเรียบร้อย 

๒) ค านวณค่าต่างๆ ที่จ าเป็นในการวางแผน
จัดท าสถิติ ร่วมวางแผนการสุ่มตัวอย่าง
และสูตรค านวณ ประมวลผลสถิติตาม
แผนการจัดท าสถิติที่วางไว้ วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ แปลความจัดท า
แผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ น าเสนอ
รายงาน รวมทั้งวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติ เพื่อประเมิน
คุณภาพในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
และเพื่อปรับปรุงระเบียบวิธีทางสถิติให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ติดตามงาน
ส ารวจเพื่อให้ด าเนินไปตามระเบียบวิธี
ที่วางไว้ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิต
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่

๑) ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ จัดท าค า
นิยม ก าหนดรูปแบบข้อถาม แบบ
ประมวลผล ในงานด้านสถิติที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน และต้องประยุกต์ใช้
ความรู้อย่างมาก เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแผนวิธีการสุ่มตัวอย่าง และสูตร
ค านวณประมวลผลสถิติตามแผนการ
จัดท าสถิติที่วางไว้ ค้นคิดระเบียบ
วิธีการประมาณ และการวางแผนสุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อให้ค่าประมาณมีความ
ถูกต้องแน่นอนที่สุด 

๓)  ตรวจสอบความเป็นไปได้ของข้อมูล 
ประมวลผลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มี
ความยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งวิเคราะห์
ความแปรปรวน และสรุปรายงานทาง
สถิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลทางสถิติที่ถูกต้อง
แม่นย า สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

๔)  บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้าน
วิชาการสถิติ จัดท าเอกสารวิชาการ  
คู่มือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ
สถิติเพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนา

๑) ปฏิบัติการด้านวิชาการสถิติขั้นสูงที่
ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานวิชาการสถิติ และการพัฒนา
ระบบงานด้านสถิติ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานด้านวิชาการสถิติ เพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้าน
วิชาการสถิติ 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานในด้านวิชาการสถิติ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาการสถิติ พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ 
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
ในงานวิชาการสถิติ และเผยแพร่
ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิชาการสถิติ วางหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านวิชาการสถิติเพื่อพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการ
สถิติ เสนอความเห็นเก่ียวกับปัญหา
และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านวิชาการสถิติ ติดตาม และด้าน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน 
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
วิชาการสถิติ เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติช านาญการ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสถติิเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติช านาญการ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ นักวิชาการสถิติเชี่ยวชาญ 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๕)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
วิชาการสถิติ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิชาการสถิติ ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย  
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงาน
วิชาการสถิติทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติช านาญการ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสถติิเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติช านาญการ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ นักวิชาการสถิติเชี่ยวชาญ 

      ๒.๒ ด้านการ 
วางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด งานหรือร่วมวางแผนการ
ท างานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด 

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

    ๒.๓  ด้านการ
ประสานงาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

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

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

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ
เจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า  
แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

 

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

๒)  ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า 
แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

 
 
 

206



๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติช านาญการ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสถติิเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติช านาญการ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ นักวิชาการสถิติเชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการ 
           บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการสถิติ
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้มารับ
บริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ 

 ๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านวิชาการ
สถิติ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้มา
รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการสถิติ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง เรื่อง
ต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านวิชาการสถิติที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง 
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิชาสถิติที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
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
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับวิชาการสถิติ ให้บุคคล
หรือหน่วยงานสามารถด าเนินงานได้
ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๒)  เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
วิชาการสถิติ เพื่อให้บุคคลทั่วไป
ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติช านาญการ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ และนักวิชาการสถติิเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติช านาญการ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ นักวิชาการสถิติเชี่ยวชาญ 

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑)  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์ 

๒)  ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์   

๓)  ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์   

๔)  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการสถิติ 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) ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติหรืองาน

อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติ หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ
พิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติ หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ และนักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

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

๑. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
๒. นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
๓. นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทางวิเทศสัมพันธ์ในด้านการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมีลักษณะงาน                    
ที่ปฏิบัติเก่ียวกับการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ณ ต่างประเทศ องค์การโลก องค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยช านัญพิเศษต่างๆ
ตลอดจนการแปลเอกสาร และร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ และนักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ลักษณะงาน  
    ปฏิบัต ิ
    ๒.๑ ด้านการ 
          ปฏิบตัิการ 
 
 
 
 
 
 
 

     ปฏิบัติงานงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัติงาน
เก่ียวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ตามได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปล

เอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการ
ติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ 

๒) ช่วยศึกษารายละเอียด เตรียมข้อมูล พิจารณา ศึกษา 
วิเคราะห์ ท าความเห็น รายงานและด าเนินการติดต่อ
ประสานงานเก่ียวกับการให้ความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศในเรื่องทุนการศึกษา 
ฝึกอบรมหรือดูงาน การให้ความช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจและวิชาการ และอ่ืนๆ เพื่อให้การ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

๓) อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ 
     เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ นิสิต และอาสาสมัคร 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาใน
งานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
   
 
 
 
 
๑) ด าเนินการ และตรวจสอบงานร่าง โต้ตอบหนังสือเป็น

ภาษาต่างประเทศ งานแปล เอกสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ 

๒) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศ เพื่อให้เป็นข้อมูล
วางแนวทางการจัดท าโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

๓) ติดตามประเมินผลความร่วมมือกับต่างประเทศ  
โดยจัดท ารายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอผลการ
ด าเนินงานและแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคต่อไป 

๔) ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ 
     เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อแก้ปัญหา อุปสรรคใน 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานทักษะ และ
ประสบการณ์สูงมากในงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า  ทดลองวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ปฏิบัติการด้านวิเทศสัมพันธ์ขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย 
ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานด้านวิเทศ
สัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิค
วิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐาน
ของงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อ
หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้านวิเทศ
สัมพันธ์ 
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ และนักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

      ที่เข้ามาช่วยเหลือ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง 
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

     การด าเนินงาน ท าให้งานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
๕) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้าน 

วิเทศสัมพันธ์ จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงาน
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิเทศ
สัมพันธ์ เพื่อพัฒนางานวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานวิเทศสัมพันธ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม และเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
ในด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า  ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้า
ร่วมประชุม คณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ การพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ และนักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

    ๒.๒ ด้านการ 
วางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างาน
ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด 
งานหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ 
ที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที่
สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามนโยบาย 
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

    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 างานภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอ่ืน 
โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒)  ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ และนักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

    ๒.๔ ด้านการ       
        บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิเทศสัมพันธ์รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

 ๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ 
เก่ียวกับด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากร ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ ได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่     
     ให้บริการวิชาการด้านวิเทศสัมพันธ์ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิด   
       การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุน    
     ภารกิจของหน่วยงาน 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเทศ
สัมพันธ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแก้ผู้ใต้บังคับบัญชา  นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงาน ในหน้าที่ 
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์
เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจองค์กร 

 ๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานที่
รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 
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๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ และนักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้          
    ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้          
     ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้        
     ไม่ต่ ากว่าน้ี 
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
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) ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึง

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
ระดับปฏิบัติการ และ  

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๔ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

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

217



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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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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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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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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๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ และนักตรวจสอบภายในเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

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

๑. นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๒. นักตรวจสอบภายในช านาญการ 
๓. นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
๔. นักตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 

  

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบการด าเนินงาน การบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยที่สังกัดในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การท าสัญญา การจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บ
รักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบ การใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ และนักตรวจสอบภายในเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักตรวจสอบภายในปฏบิัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ นักตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ
ต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสารถทางวิชาการ
ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ
ภายใน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงานทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงาน
ที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงานทักษะ และประสบการณ์
สูงมากในงานด้านตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก และมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความเชี่ยวชาญในงานด้านตรวจสอบ
ภายใน  โดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติ
งานวิจัยด้านตรวจสอบภายใน และน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ และ
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมี
ขอบเขต กว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือปรับปรุง ผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ และนักตรวจสอบภายในเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักตรวจสอบภายในปฏบิัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ นักตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ     
    ๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ (๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ต่างๆในด้านงบประมาณ บัญชี 
ตรวจสอบ ยอดเงิน ทดรองราชการ
คงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารทางบัญชี ควบคุม
เอกสารทางด้านการเงิน ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการท า
สัญญา การจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจ่าย 
การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุใน
คลังพัสดุ การใช้และการเก็บรักษา
ยานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตาม
ระเบียบทางราชการ ตรวจสอบ
รายละเอียดงบประมาณรายได้ รายจ่าย 
และการก่อหน้ีผูกพันงบประมาณ
รายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงิน
ทดรองราชการ และเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท เพื่อดูแลให้การ
ใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

(๒) จัดท ารายงานการตรวจสอบรายเดือน 
เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้น

(๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆในด้านงบประมาณ 
บัญชี ตรวจสอบ ยอดเงินทดรอง
ราชการคงเหลือ ให้ตรงบัญชี 
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี 
ควบคุมเอกสารทางด้านการเงิน 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้ง
หลักฐานการท าสัญญา การจัดซ้ือ
พัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การ
จัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  การใช้
และการเก็บรักษายานพาหนะให้
ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียด
งบประมาณรายได้ รายจ่าย และการ
ก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่าย 
รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรอง
ราชการ และเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภท เพื่อดูแลให้การใช้
งบประมาณและทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และ
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

(๒) ออกแบบและประเมินความเก่ียวข้อง
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

(๑) ปฏิบัติการด้านงานตรวจสอบภายในขั้น
สูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ก ากับ ดูแล  
การตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ
และทรัพย์สิน และการบริหารงานด้าน
อ่ืนๆของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบ
หาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการ
ดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท เพื่อดูแลให้การ
ใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูงและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

(๒)  ควบคุมการออกแบบ และการ
ประเมินผลความเสี่ยงของการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป 

(๓)  ด าเนินการเร่งรัด ติดตาม และ

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตรวจสอบภายใน พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ 
และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
ในงานตรวจสอบภายใน และเผยแพร่
ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานตรวจสอบภายใน  วางหลักเกณฑ์
ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล 
รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัติด้านตรวจสอบภายใน พัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เสนอความเห็น
เก่ียวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขต
กว้างขวางมากทางด้านตรวจสอบ
ภายใน ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านงานตรวจสอบภายใน 
และด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
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๔ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ และนักตรวจสอบภายในเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักตรวจสอบภายในปฏบิัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ นักตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 

สังกัดรับทราบผลการด าเนินงาน 
(๓) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และตรวจสอบ

ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการท าสัญญา 
และเอกสารต่างๆทางด้านการเงิน การ
บัญชี  เพื่อให้การตรวจสอบด าเนินไป
อย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐาน
ที่เกิดขึ้นจริง 

(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิต
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดิน เพื่อน าไปสู่การก าหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลด
ความเสี่ยงต่อไป 

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัยด้านตรวจสอบภายใน จัดท า
เอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงาน 
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านตรวจสอบภายใน  
เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๔) ให้บริการวิชาการต่างๆ เช่น ฝึกอบรม 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงาน
ตรวจสอบภายใน ให้ค าปรึกษา 
แนะน า  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
งานหรือโครงการ ตามข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินภาคราชการ
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบระดับกรม
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว 

(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ด้านตรวจสอบภายใน เพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดแนวทาง  พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงาน ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงาน
ตรวจสอบภายใน 

(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานในด้านตรวจสอบภายใน ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 

งานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษา 
ในโครงการวิจัยทางด้านตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ด้านตรวจสอบภายใน ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย 
หรือของรัฐบาล ในการเข้าร่วมประชุม
หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงาน
ตรวจสอบภายใน ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ และนักตรวจสอบภายในเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักตรวจสอบภายในปฏบิัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ นักตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 

และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 

    ๒.๒ ด้านการวางแผน      วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ 
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก 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 
หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด 
วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ 
ในระดับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
มอบหมาย แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
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๖ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ และนักตรวจสอบภายในเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักตรวจสอบภายในปฏบิัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ นักตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 

    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 าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ
เจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง 
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

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

(๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานร่วมกัน 
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๗ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ และนักตรวจสอบภายในเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักตรวจสอบภายในปฏบิัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ นักตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการบริการ (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านตรวจสอบ
ภายในรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้าน
ตรวจสอบภายในเพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต 
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านตรวจสอบ
ภายใน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

(๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ  
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านตรวจสอบภายในที่ซับซ้อน เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านตรวจสอบภายใน ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในพื้นที่ 
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ 
ให้สามารถน าไประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและด 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
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน 
ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้บุคคลทั่วไป
ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ 

236



๘ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ และนักตรวจสอบภายในเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักตรวจสอบภายในปฏบิัติการ นักตรวจสอบภายในช านาญการ นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ นักตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 

 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

(๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

(๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีในสาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

(๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักตรวจสอบภายใน 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) ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน หรือ

งานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ 
และ 

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

(๓) ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัก
ตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ 
และ 

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

(๓) ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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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 
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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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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการ และนักวิชาการโภชนาการช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

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

๑. นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ 
๒. นักวิชาการโภชนาการช านาญการ 
๓. นักวิชาการโภชนาการช านาญการพิเศษ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิชาการโภชนาการ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาและวิเคราะห์ วิจัยภาวะด้านอาหารและสุขภาพของผู้ป่วย
ประชาชน ปัญหาโภชนาการด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขภาวะโภชนาการของผู้ป่วยและประชาชน ก าหนดรายการอาหาร ควบคุมการประกอบอาหารเฉพาะโรคแก่ผู้ป่ วย วิจัยรายละเอียดของโรค 
ขาดสารอาหาร วางแผนป้องกันและบ าบัดโรคขาดสารอาหาร ทดลองต าหรับอาหารใหม่ตามหลักวิชาโภชนาการ ส่งเสริมการผลิตอาหารที่จ าเป็น แก่การปรับปรุงภาวะโภชนาการ ทดลองและ 
จัดท าสูตรอาหารราคาถูก ซ่ึงมีคุณค่าด้านโภชนาการเผยแพร่และฝึกอบรมด้านโภชนาการแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการ และนักวิชาการโภชนาการช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการพิเศษ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัติงาน
เก่ียวกับงานด้านวิชาการโภชนาการ ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ตามได้รับ
มอบหมาย 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการโภชนาการ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานทักษะ 
และประสบการณ์สูงมากในงานด้านวิชาการโภชนาการ 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและ 
มีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

๒. ลักษณะงาน  
    ปฏิบัต ิ

   

    ๒.๑ ด้านการ 
          ปฏิบตัิการ 

 ๑) ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
เบื้องต้น ด้านอาหารและสุขภาพของผู้ป่วยและ
ประชาชน ปัญหาโภชนาการด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะโภชนาการของผู้ป่วยและ
ประชาชน ร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อน ามาปรับปรุง
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ช่วยวางแผนด้านโภชนาการ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติงาน 

๒) ค้นคว้าทดลองต าหรับใหม่ อาหารเฉพาะโรค ตามหลัก

 ๑) ค้นคว้าทดลองต าหรับอาหารใหม่ อาหารเฉพาะโรค  
การแปรรูปอาหาร ตามหลักวิชาโภชนาการ ส่งเสริม 
การผลิตอาหารที่จ าเป็นแก่การปรับปรุง ภาวะ
โภชนาการ ควบคุมและส่งเสริมการผลิตอาหารที่มี
โปรตีนสูงจากวัตถุดิบใน ควบคุมการรักษาโรคด้วย
อาหาร และการจัดอาหารให้เหมาะสมกับสภาพ
รา่งกาย วางแผนและควบคุมการเผยแพร่ความรู้ด้าน
โภชนาการแก่ประชาชนทั่วไป วางแผนป้องกันและ
บ าบัดโรคขาดสารอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการ และสนับสนุนให้ประชาชนมีภาวะ

๑) ปฏิบัติการด้านวิชาการโภชนาการขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน 
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการ
โภชนาการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่
ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงาน
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ
โภชนาการ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ 
เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้าน
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการ และนักวิชาการโภชนาการช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการพิเศษ 

วิชาโภชนาการ สูตรอาหาร ราคาถูกซ่ึงมีคุณค่าทาง
โภชนาการ ส่งเสริมการผลิตอาหารที่จ าเป็นแก่การ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการ ควบคุม ดูแลการบริการ
อาหารแก่ผู้บริโภคจ านวนมาก ควบคุมตรวจสอบ 
การก าหนดรายการอาหารการประกอบอาหารเฉพาะ
โรค ควบคุมส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีโปรตีนสูงจาก
วัตถุดิบในประเทศควบคุมรักษาโรคด้วยอาหารและจัด
อาหารให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เพื่อแก้ไขปัญหา
ภาวะโภชนาการ และสนับสนุนให้ประชาชน 
มีภาวะโภชนาการที่ดี 

๓) ช่วยวางแผนการปฏิบัติและวิธีการต่างๆ ในการส ารวจ
สถานภาพทางโภชนาการของประชาชน ตรวจ
วิเคราะห์ธาตุอาหารจากเลือดและปัสสาวะ ตลอดจน
การส ารวจอาการแสดงต่างๆของทุกโภชนาการ ทุก
ชนิด เพื่อวางแผนป้องกันและบ าบัดโรคขาด
สารอาหาร 

 ๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น เผยแพร่ความรู้ด้าน
วิชาการโภชนาการแก่ผู้ป่วยและประชาชน ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับลงมา และแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

โภชนาการที่ดี 
 ๒) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

โภชนาการ จัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ เพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 ๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
ด้านวิชาการโภชนาการจัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิชาการโภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม 
ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะโภชนาการของผู้ป่วยและ
ประชาชน และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
วิชาการโภชนาการ แนะน าการปฏิบัติงานในโครงการ
ด้านวิชาการโภชนาการต่างๆ ก าหนดวิธีการนิเทศงาน 
แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

วิชาการโภชนาการ 
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม และเผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
ในด้านวิชาการโภชนาการ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาการและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการ และนักวิชาการโภชนาการช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการพิเศษ 

       ๒.๒ ด้านการ 
วางแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ๒.๓  ด้านการ

ประสานงาน 

     วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผน 
การท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือ

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

 ๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง   
    แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ   
    เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ 
    มอบหมาย 

     ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  
งานหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 ๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้

ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน 
หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน 
    ทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้าง 
    ความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ 
    ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

      ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 ๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กร

อ่ืน โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

 ๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายใน 
    มหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ  
    เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ 
    ด าเนินงานร่วมกัน 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการ และนักวิชาการโภชนาการช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการพิเศษ 

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

 ๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านวิชาการโภชนาการรวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ 

 ๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ 
เก่ียวกับด้านวิชาการโภชนาการ เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจน
ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิชาการโภชนาการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

 ๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิชาการโภชนาการที่
ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการ
โภชนาการที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์
เทคโนโลยี ระดับสากลเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานที่
รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
พัฒนาองค์กร 
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๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการ และนักวิชาการโภชนาการช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการ นักวิชาการโภชนาการช านาญการพิเศษ 

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 ๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

 ๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

 ๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

  ๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ กบบ. 
พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ซ่ึงมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการ
โภชนาการ 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) ปฏิบัติงานด้านวิชาการโภชนาการหรืองานอ่ืนที่

เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
 
 

 ๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการ
โภชนาการ ระดับปฏิบัติการ และ  

 ๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๔ ปี และ 

 ๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่ 
     เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด  
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

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

๑. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
๒. นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
๓. นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
๔. นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการทดสอบ วิเคราะห์             
และวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่น การวิเคราะห์วัตถุดิบ  แร่ธาตุ อาหาร และผลิตภัณฑ์ การวิจัยทรัพยากรธรรมชาติเกษตรกรรม การวิจัยเรื่องถนอมอาหาร เป็นต้น เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง ซ่ึงต าแหน่งต่างๆ เหล่าน้ี             
มีลักษณะงานที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความช านาญในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์ 

ปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิทยาศาสตร์ 

เชี่ยวชาญ 
๑.  หน้าที่ความ

รับผิดชอบหลัก 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้าน
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยี ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ตาม
ได้รับมอบหมาย 

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

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ความช านาญงานทักษะและประสบการณ์ 
สูงมากในงานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี ปฏิบัติ 
งานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและ 
มีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติ
งานวิจัยด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและเทคโนโลยี และน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จ
ความเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะ และประเมินผลแผนงาน
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขา 
ที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  
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๓ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์ 

ปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิทยาศาสตร์ 

เชี่ยวชาญ 
๒. ลักษณะงาน  
    ปฏิบัต ิ

    

    ๒.๑ ด้านการ 
          ปฏิบตัิการ 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
ข้อมูล และร่วมด าเนินการวิจัย 
เผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

(๒) วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ 
ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทาง
วิทยาศาสตร์ของวัตถุตัวอย่าง  สอบ
เทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆที่
เก่ียวข้องจัดท าฐานข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย และพัฒนา
แนวทางวิธีการในงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จัดท าเอกสารวิชาการ 
คู่มือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ
และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสานพัฒนาแนวคิดทางเทคนิค
วิชาการ พัฒนางานวิชาการ พัฒนา
อุตสาหกรรมด้านต่างๆ หาวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๒) วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจ
พิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของวัตถุตัวอย่าง สอบ
เทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด  
ที่ต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์ 
รักษาระบบบริหารงานคุณภาพ 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
และทันต่อความก้าวหน้าของ

(๑) ปฏิบัติการด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน 
ประยุกต์วิธี วิเคราะห์ ทดสอบ 
ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ 
วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบ
เครื่องมือ อุปกรณ์วัด ที่ต้องใช้เทคนิค 
ประสบการณ์ และความช านาญ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด รักษา
ระบบงานและปฏิบัติงานด้านการ
รับรองหรือควบคุมคุณภาพ การ
บริหารจัดการ ทดสอบความช านาญ
จัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ 
ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน เพื่อปรับปรุงคุณภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  

(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และ

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิค
ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน 

(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
ในงานวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเผยแพร่ผลงานที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางด้านวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เสนอความเห็นเก่ียวกับปัญหาและหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์ 

ปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิทยาศาสตร์ 

เชี่ยวชาญ 
วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท าความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะ จัดท าฐานข้อมูล
ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุน 
พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อแก้ไข
ปัญหา เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ผลิตสื่อ
การฝึกอบรมด าเนินการฝึกอบรม
ด าเนินการจัดฝึกอบรม เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ
และวิธีการของงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆที่ได้รับการ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
งานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนด
แนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐาน
ของงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับงานด้านวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานในด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ติดตาม และด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัย หรือของรัฐบาล 
ในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา
ปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงานวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์ 

ปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิทยาศาสตร์ 

เชี่ยวชาญ 
    ๒.๒ ด้านการ 

วางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด งานหรือร่วมวางแผน 
การท างานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

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

ร่วมก าหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ใน
ระดับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มอบหมาย
งาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก 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 าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
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 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนโดย
มีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน า 
แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 
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๖ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์ 

ปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิทยาศาสตร์ 

เชี่ยวชาญ 
    ๒.๔ ด้านการ   

บริการ 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 

เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ 
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  แก่ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง  

(๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
พัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในการ
แก้ไขปัญหาและด 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
เข้าใจเก่ียวกับวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้
ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์ 

ปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิทยาศาสตร์ 

เชี่ยวชาญ 
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทาง
เทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยี
เครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

(๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทาง
เทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยี
เครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ 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) ปฏิบัติงานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีหรืองานอ่ืนที่
เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ 
และ  

(๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง 
ต าแหน่งกลุ่มประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๔ ปี และ 

(๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ และ 

(๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง 
ต าแหน่งกลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปี และ 

(๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 
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๘ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์ 

ปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการพิเศษ 
นักวิทยาศาสตร์ 

เชี่ยวชาญ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

(๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่าง
อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทาง
เทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยี
เครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

(๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด  
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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ นักจิตวิทยาช านาญการ นักจิตวิทยาช านาญการพิเศษ และนักจิตวิทยาเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

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

๑. นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
๒. นักจิตวิทยาช านาญการ 
๓. นักจิตวิทยาช านาญการพิเศษ 
๔. นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานจิตวิทยา ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการทดสอบปัญญาของผู้ป่วย เด็กและเยาวชน ทดสอบทางจิตเพื่อเป็นประโยชน์ 
ในการวินิจฉัยและรักษาโรคของแพทย์ และเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกระบวนการพิจารณาของศาล และหมายความรวมถึงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิก ซ่ึงได้แก่ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยทางจิตเวช และผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รับผิดชอบงานด้านป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต ด้านศึกษาวิจัย ทางคลินิก ตลอดจนการให้ค าปรึกษา        
ทางวิชาการด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิตแก่หน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ นักจิตวิทยาช านาญการ นักจิตวิทยาช านาญการพิเศษ และนักจิตวิทยาเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักจติวิทยาปฏิบัติการ นักจติวิทยาช านาญการ นักจติวิทยาช านาญการพิเศษ นักจติวิทยาเชี่ยวชาญ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้าน
จิตวิทยา ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ตาม
ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มี 
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ความช านาญงานทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านจิตวิทยา ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านจิตวิทยา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่  
ปฏิบัติงานวิจัยด้านจิตวิทยา และน ามา 
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จ
ความเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะ และประเมินผลแผนงาน
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ นักจิตวิทยาช านาญการ นักจิตวิทยาช านาญการพิเศษ และนักจิตวิทยาเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักจติวิทยาปฏิบัติการ นักจติวิทยาช านาญการ นักจติวิทยาช านาญการพิเศษ นักจติวิทยาเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ     
    ๒.๑ ด้านการ

ปฏิบัติการ 
๑) ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา ทดสอบ

ปัญญา ทดสอบทางจิต สัมภาษณ์ และ
สังเกตพฤติกรรมประกอบการทดสอบ 
สัมภาษณ์ผู้ป่วยรับใหม่ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของแพทย์ 
ให้บริการรักษาทางจิตรายบุคคลใน
ระดับตื้น หรือการรักษาทางจิตแบบ
กลุ่มภายใต้การดูแลของนักจิตวิทยา
ระดับสูงขึ้นไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง 
ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม 
วิธีการ ปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้
เหมาะสม ติดตามผลความคืบหน้า
เก่ียวกับการรักษาและพฤติกรรม 
ของผู้ป่วยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชาและใช้ประกอบการ
วางแผนในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

๒) บันทึก รวบรวมข้อมูล ช่วยศึกษาวิจัย
ทางเทคนิค ซ่ึงได้แก่การวิจัยเก่ียวกับ

๑) ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา ทดสอบ
ปัญญา ทดสอบทางจิตที่มีความยุ่งยาก 
สัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบพิจารณาของแพทย์ 
ให้บริการด้านการรักษาทางจิตแบบ
รายบุคคลและแบบกลุ่ม ให้การปรึกษา 
แนะแนว ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะ
ทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริม
พัฒนาการในระดับยุ่งยากซับซ้อน 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับ
ปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ 
ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว 
หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม ติดตาม
ผลปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิจัยทาง
จิตวิทยา เพื่อประกอบการวางแผน 
และพัฒนางาน 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านจิตวิทยา 
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ 
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และ

๑) ปฏิบัติการด้านจิตวิทยาขั้นสูง 
ที่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
จิตวิทยา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านจิตวิทยา เพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้าน
จิตวิทยา 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยา พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ 
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ
ในงานด้านจิตวิทยา และเผยแพร่ผลงาน
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานด้าน
จิตวิทยา วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
วิจัยประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการ
และระเบียบปฏิบัติทางด้านจิตวิทยา 
เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานจิตวิทยา เสนอความเห็น
เก่ียวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่มีความยุ่งยากมาก และมี
ขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านจิตวิทยา 
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ด้านจิตวิทยาและด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อ
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๔ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ นักจิตวิทยาช านาญการ นักจิตวิทยาช านาญการพิเศษ และนักจิตวิทยาเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักจติวิทยาปฏิบัติการ นักจติวิทยาช านาญการ นักจติวิทยาช านาญการพิเศษ นักจติวิทยาเชี่ยวชาญ 

อาการโรคจิต  โรคประสาท หา
มาตรฐานการทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อ
ใช้กับคนไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิต 
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่  
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เผยแพร่ผลงานทางด้านจิตวิทยา  
เพื่อพัฒนางานวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
จิตวิทยา ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

งานในด้านจิตวิทยา ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง เรื่อง
ต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านจิตวิทยา 
เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะใน
การด าเนินการ 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านจิตวิทยา ตอบปัญหา 
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม  
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒหรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกับงานด้านจิตวิทยาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ นักจิตวิทยาช านาญการ นักจิตวิทยาช านาญการพิเศษ และนักจิตวิทยาเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักจติวิทยาปฏิบัติการ นักจติวิทยาช านาญการ นักจติวิทยาช านาญการพิเศษ นักจติวิทยาเชี่ยวชาญ 

    ๒.๒ ด้านการ 
วางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

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

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด 
วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม
นโยบาย แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

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

    ๒.๓  ด้านการ
ประสานงาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

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 าแก่
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 าแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ นักจิตวิทยาช านาญการ นักจิตวิทยาช านาญการพิเศษ และนักจิตวิทยาเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักจติวิทยาปฏิบัติการ นักจติวิทยาช านาญการ นักจติวิทยาช านาญการพิเศษ นักจติวิทยาเชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านจิตวิทยา
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับ 
บริการได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่
เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับจิตวิทยา 
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ 
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๑) ให้ค าปรึกษาแนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านจิตวิทยาแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านจิตวิทยาที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง 
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านจิตวิทยาที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค 
และทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดรูปแบบแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล 
เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของ
องค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
พัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยา ให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วง
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่
ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
จิตวิทยา เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ นักจิตวิทยาช านาญการ นักจิตวิทยาช านาญการพิเศษ และนักจิตวิทยาเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักจติวิทยาปฏิบัติการ นักจติวิทยาช านาญการ นักจติวิทยาช านาญการพิเศษ นักจติวิทยาเชี่ยวชาญ 

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชา
จิตวิทยา 

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชา
จิตวิทยา 

๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชา
จิตวิทยา  

๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักจิตวิทยา 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) ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาหรืองานอ่ืนที่

เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักจิตวิทยา ระดับปฏิบัติการ และ  

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

๓) ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักจิตวิทยา ระดับปฏิบัติการ และ   

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

๓) ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ และนักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

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

๑. นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 
๒. นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ 
๓. นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการช่างศิลป์  ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบสภาพ ฉากและตัวอักษรประเภทต่างๆ รวมทั้งการปั้น 
และจ าลองแบบพิมพ์ให้มีองค์ประกอบถูกต้อง และสอดคล้องกับการสร้างความเข้าใจในวิชาการต่างๆ ออกแบบและจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อชักจูงให้ประชาชนมีความสนใจและได้รับความรู้
ต่างๆ จัดฉากหรือออกแบบ ตกแต่งอาคารและสถานที่ซ่ึงแสดงผลงานและผลิตกรรมของประเทศชาติ หรือการแสดงต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ และนักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ปฏิบตัิงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้านวิชาการช่างศิลป์ ภายใต้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน 
ที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหา
ในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานทักษะ และ
ประสบการณ์สูงมากในงานด้านวิชาการช่างศิลป์  
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก  
และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ    
    ๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ ๑) ช่วยศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการ

ออกแบบสภาพ ฉากและตัวอักษรประกอบค า
บรรยาย เพื่อใช้เป็นต้นแบบส าหรับท าแม่พิมพ์ในการ
จัดท าเอกสารและหนังสือต่างๆ ช่วยออกแบบแผ่น
ป้าย แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ เขียนภาพ  
ปั้นภาพ และจ าลองภาพ เพื่อใช้เผยแพร่ภายใน
หน่วยงาน หรือแก่ประชาชนทั่วไป 

๒) ช่วยศึกษา ค้นคว้า ในการออกแบบ ตกแต่งทั้ง
ภายนอกและภายในอาคารและสถานที่ เพื่อการจัด

๑) ศึกษา ค้นคว้า และออกแบบภาพ ฉากและตัวอักษร 
เพื่อสร้างความเข้าใจทางวิชาการต่างๆ ที่มีความ
ซับซ้อนและยุ่งยากมากในการจัดท าค าบรรยาย หรือ
ใช้เป็นต้นแบบส าหรับท าแม่พิมพ์ในการจัดท า
เอกสารและหนังสือต่างๆ ออกแบบแผ่นป้าย แผ่น
ภาพประชาสัมพันธ์ เขียนภาพ ปั้นภาพและจ าลอง
แบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการโฆษณาเผยแพร่และสร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องที่ส าคัญมาก 
การออกแบบ ตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร

๑) ปฏิบัติการด้านวิชาการช่างศิลป์ขั้นสูงที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน เพื่อการออกแบบ เขียนแบบอนุรักษ์ 
สร้างสรรค์งานศิลปกรรมและรวบรวมองค์ความรู้ 
ในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ ควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานวิชาการช่างศิลป์ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่
ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการคู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน 
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๓ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ และนักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ 

แสดงทางวิชาการ หรือแสดงผลงานและ 
ผลิตกรรม ช่วยก าหนดและประมาณการขั้นต้นใน
การใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความ
เหมาะสม คุ้มค่า 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรอง   
ลงมาและแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา 
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

และสถานที่ เพื่อการจัดแสดงทางวิชาการ หรือ
แสดงผลงานและผลิตกรรมของประเทศแก่
ประชาชนทั่วไปและชนชาติต่างๆ พิจารณาและ
ก าหนดประมาณการการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม คุ้มค่า 

๒) วิเคราะห์ วิจารณ์งานทางช่างศิลป์ ให้ข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะในการน างานช่างศิลป์ไปใช้ในวิชาการ
ต่างๆ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
ด้านวิชาการช่างศิลป์ จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิชาการช่างศิลป์ เพื่อพัฒนางานวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  ฝึกอบรม เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานวิชาการช่างศิลป์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  
ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 

ทางด้านวิชาการช่างศิลป์ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
งานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง  
พัฒนาระบบ และมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือเพื่อหาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานด้านวิชาการช่างศิลป์ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม และ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านวิชาการช่างศิลป์ ให้ค าปรึกษา
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๔ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ และนักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ 

    ๒.๒ ด้านการวางแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างาน
ของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด 
วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ
ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรจุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

    ๒.๓ ด้านการ
ประสานงาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง 
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้
ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

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

 
 

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กร
อ่ืน โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
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๕ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ และนักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ 

    ๒.๔ ด้านการบริการ ๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านวิชาการช่างศิลป์รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับการบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการ เก่ียวกับด้านวิชาการช่างศิลป์ เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต 
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านวิชาการช่างศิลป์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิชาการช่างศิลป์ที่
ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
วิชาการช่างศิลป์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และ
ทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์
เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานที่
รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
พัฒนาองค์กร 
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๖ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ และนักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 

 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ 
ประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   

๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ 
ประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   

๔)  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ กบบ. 
พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ซ่ึงมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักวิชาการช่างศิลป์ 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) ปฏิบัติงานด้านด้านวิชาการช่างศิลป์ หรืองานอ่ืนที่

เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักวิชาการช่างศิลป์ ระดับปฏิบัติการ และ 

๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๔ ปี และ 

๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการช่างศิลป์ หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่วิจัยช านาการ เจ้าหน้าที่วิจัยช านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่วิจัยเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

กลุ่มประเภท                        เชี่ยวชาญเฉพาะ 
สายงาน                                          บริการ 
  
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งดังน้ี 

๑. เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
๒. เจ้าหน้าที่วิจัยช านาญการ 
๓. เจ้าหน้าที่วิจัยช านาญการพิเศษ 
๔. เจ้าหน้าที่วิจัยเชี่ยวชาญ 

   

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 กลุ่มสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห์ วิจัย ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในทาง
วิชาการ การเผยแพร่ความรู้และการแก้ปัญหาต่างๆ ทางการศึกษา  วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น หรือเพื่อการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่วิจัยช านาการ เจ้าหน้าที่วิจัยช านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่วิจัยเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีวิจัยช านาญการ เจ้าหน้าท่ีวิจัยช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าท่ีวิจัยเชี่ยวชาญ 

๑. หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 
 

 

 

 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิจัยด้าน
ต่างๆ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงานทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านการวิจัย ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานวิจัย โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนา
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัย 
และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ 
และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก 
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก 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 าแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่วิจัยช านาการ เจ้าหน้าที่วิจัยช านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่วิจัยเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีวิจัยช านาญการ เจ้าหน้าท่ีวิจัยช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าท่ีวิจัยเชี่ยวชาญ 

๒. ลักษณะงาน    
     ปฏิบัต ิ

    

    ๒.๑ ด้าน

การปฏิบัติการ 

๑) ช่วยศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล สถิติเก่ียวกับเรื่องที่จะท าการวิจัย
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
โครงสร้างหรือองค์ประกอบ ช่วยนักวิจัย
ระดับสูงศึกษา ค้นคว้าวิจัยเรื่องหน่ึงเรื่อง
ใดตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมรวมข้อมูล
และจัดท ารายงานผลการทดสอบ 
วิเคราะห์ เพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี หรือน าไปพิจารณาหาทาง
แก้ไขปัญหาและวางแผนด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ 

๒) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
ค าปรึกษา  แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิต
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

๑) ศึกษา ทดสอบ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่มีความยุ่งยากมากเก่ียวกับเรื่องที่
จะท าการวิจัย ช่วยนักวิจัยระดับสูง 
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เรื่องหน่ึงเรื่องใด
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานส าเร็จ
ลุล่วงตามแผนงาน จัดท ารายงานผลการ
ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อน าไปพิจารณา
หาทางแก้ไขปัญหา และวางแผน
ด าเนินงานในด้านต่างๆ  

๒) เสนอแนะการวางแผนวิจัย เผยแพร่
ผลงานทางด้านการวิจัย จัดท าเอกสาร
วิชาการคู่มือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาระบบ และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานวิจัย 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 

๑) วางแผนและก าหนดโครงการวิจัย 
ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานวิจัยให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้ข้อเสนอแนะใน
การก าหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิจัย ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานวิจัย ท าความเห็น สรุปรายงาน
ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ การด าเนินการ
เก่ียวกับงานวิจัย และหาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานวิจัยเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงาน
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานวิจัย เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางาน
วิชาการเทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง 
พัฒนาระบบและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย

๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ 
เพื่อพัฒนาระบบ และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

 ๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานวิชาการ และการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ วางหลักเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านการวิจัย ก าหนดทิศทางของการ
ศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานปรับปรุงเทคนิคในการวิจัย 
เสนอความเห็นเก่ียวกับปัญหาและหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการวิจัย 
และด้านที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ 
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๔ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่วิจัยช านาการ เจ้าหน้าที่วิจัยช านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่วิจัยเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีวิจัยช านาญการ เจ้าหน้าท่ีวิจัยช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าท่ีวิจัยเชี่ยวชาญ 

เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 

สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจ เก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านการวิจัย ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ต่างๆ เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม ให้บริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านการวิจัย ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือ
ของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ
เจรจาปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงานการวิจัย 
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๕ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่วิจัยช านาการ เจ้าหน้าที่วิจัยช านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่วิจัยเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีวิจัยช านาญการ เจ้าหน้าท่ีวิจัยช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าท่ีวิจัยเชี่ยวชาญ 

    ๒.๒ ด้าน

การวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

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

    ๒.๓ ด้าน    
      การ    
   ประสานงาน 

๑)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาท
ในการให้ความเห็นและค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

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

 

๑) ประสานการท างานภายในมหาวิทยาลัย 
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบาทในการเจรจา 
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

 

๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนด 

๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 
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๖ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่วิจัยช านาการ เจ้าหน้าที่วิจัยช านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่วิจัยเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีวิจัยช านาญการ เจ้าหน้าท่ีวิจัยช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าท่ีวิจัยเชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้าน

การบริการ 

๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการวิจัยรวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบ
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการ เก่ียวกับการวิจัย เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
นิสิตตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

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

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
การวิจัยที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านการวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค 
และทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่  
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากลเพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ 
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ ส าคัญหรือยุ่ งยาก
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการวิจัย ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
สามารถด าเนินงานได้ลุล่วง เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการวิจัย 
เพื่อให้บุคคลทั่ วไปได้รับความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
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๗ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่วิจัยช านาการ เจ้าหน้าที่วิจัยช านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่วิจัยเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีวิจัยช านาญการ เจ้าหน้าท่ีวิจัยช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าท่ีวิจัยเชี่ยวชาญ 

๓. คุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 
 

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

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
     เจ้าหน้าที่วิจัย 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) ปฏิบัติงานด้านการวิจัย หรืองานอ่ืนที่

เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับปฏิบัติการ และ 
๒) เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ 
    เฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อย 
    กว่า ๔ ปี และ 
๓) ปฏิบัติงานด้านการวิจัย หรืองานอ่ืนที่ 
    เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ 
    รับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ 
    มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับปฏิบัติการ และ 
๒) เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ 
    เฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้ว 
    ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  และ 
๓) ปฏิบัติงานด้านการวิจัย หรืองานอ่ืนที่ 
    เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ 
    รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
    มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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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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๑ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

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

๑. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
๒. นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
๓. นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
๔. นักวิชาการเกษตรดับเชี่ยวชาญ 

  

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร  ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น                
การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ุการขยายพันธ์ุ การคัดพันธ์ุด้านทานโรคและศัตรูของพืช การวิเคราะห์ดิน การวัดและรักษามาตรฐานพันธ์ุพืช เป็นต้น ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุม 
พันธ์ุพืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมีการให้ค าปรึกษาแนะน าและสาธิตงานวิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการเกษตร 
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการ 

นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิชาการเกษตร 
เชี่ยวชาญ 

๑.  หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้าน
วิชาการเกษตร ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มี 
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงานทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานที่
ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงานทักษะ และประสบการณ์
สูงมากในงานด้านวิชาการเกษตร 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า  
ทดลองวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก 
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการเกษตร โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี 
หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้าน
วิชาการเกษตร และน ามาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการส าเร็จความเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะ และ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขต
กว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
งาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการเกษตร 
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการ 

นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิชาการเกษตร 
เชี่ยวชาญ 

 ๒. ลักษณะงาน
ปฏิบัติ 

     ๒.๑ ด้านการ
ปฏิบัติการ 

 
 

๑) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานวิชาการเกษตร 
เช่น ปรับปรุง บ ารุงพันธ์ุ ขยายพันธ์ุ คัด
พันธ์ุต้านทานโรคและศัตรูพืช ปรับปรุง
วิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย และการเก็บรักษา
ผลผลิตทางการเกษตรควบคุมและ
ปฏิบัติงานในสถานีทดลองซ่ึงด าเนินการ
ค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัย จัดท า
รายงานและประเมินผลงานเก่ียวกับการ
ส่งเสริมการเกษตรและเผยแพร่วิชาการ
ใหม่ๆ ทางด้านวิชาการเกษตรเพื่อ
ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และ
คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของ
สถานีและพื้นที่ทดลองในความ
รับผิดชอบ 

๒) ช่วยตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
และทดสอบพืช พันธ์ุพืช วัตถุมีพิษ และ
ปุ๋ยเคมี เพื่อควบคุมและด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น อบรม 
สาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช
และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้า
ทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่การเกษตร
และเกษตรกร ให้ค าปรึกษา แนะน า ใน

 
 

๑) ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานวิชาการ
เกษตร เช่น ปรับปรุง บ ารุงพันธ์ุ คัดพันธ์ุ 
ขยายพันธ์ุ ปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้
ปุ๋ย และการเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ผลผลติทางการเกษตรให้ได้คุณภาพ 

๒) ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ ควบคุม
และด าเนินการเก่ียวกับเรื่องการกักพืช
พันธ์ุพืช วัตถุมีพิษ  และปุ๋ยเคมี เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิชาการเกษตร 
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับงาน
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
วิชาการเกษตร ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน

 
 

๑) ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร ขั้นสูงที่
ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานวิชาการเกษตร เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ 
เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนา
ระบบและมาตรฐานของงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือ
เพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับงานด้านวิชาการเกษตร 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของ
งานในด้านวิชาการเกษตร ให้ค าปรึกษา
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม

 
 

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

๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
ในงานด้านวิชาการเกษตร และเผยแพร่
ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
นวัตกรรม หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานวิชาการเกษตร วาง
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางด้านวิชาการเกษตร 
เพื่อพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิชาการช่างศิลป์ เสนอ
ความเห็นเก่ียวกับปัญหาและหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและ 
มีขอบเขตกว้างขวางมาก ทางด้านวิชา
การเกษตร ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านวิชาการเกษตรและด้านที่
เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน 
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๔ 
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สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการเกษตร 
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการ 

นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิชาการเกษตร 
เชี่ยวชาญ 

การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
วิชาการเกษตร เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการ 

๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิชาการเกษตร ตอบ
ปัญหาและชี้แจงต่างๆ เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกับงานวิชาการเกษตรทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการเกษตร 
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการ 

นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิชาการเกษตร 
เชี่ยวชาญ 

    ๒.๒ ด้านการ 
วางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด งานหรือร่วมวางแผนการ
ท างาน ตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วม    
วางแผนการท างานตามนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนด 

ร่วมก าหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมอบหมายงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 

    ๒.๓  ด้านการ
ประสานงาน 

๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

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 เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด 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 าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการเกษตร 
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการ 

นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิชาการเกษตร 
เชี่ยวชาญ 

    ๒.๔ ด้านการ   
บริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเกษตร
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับการ
บริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านวิชาการ
เกษตรเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจน
ผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชา
การเกษตรแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
วิชาการเกษตรที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง 
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิชาการเกษตร ให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วง
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่
ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ
เกษตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 

๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
พัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง 
และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับวิชาการเกษตร ให้บุคคล
หรือหน่วยงานสามารถด าเนินงานได้
ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่
ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 

๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ
เกษตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
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๗ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการเกษตร 
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการ 

นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิชาการเกษตร 
เชี่ยวชาญ 

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการเกษตร 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) ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตรหรืองาน

อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ และ 

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

๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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๘ 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ และนักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 

นักวิชาการเกษตร 
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการ 

นักวิชาการเกษตร 
ช านาญการพิเศษ 

นักวิชาการเกษตร 
เชี่ยวชาญ 

๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน และผู้ช่วยพยาบาลช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กลุ่มประเภท    ทั่วไป 
สายงาน     บริการสุขภาพ 
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งน้ี 

๑. ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน 
๒. ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน 
๓. ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงานพิเศษ 

 
  
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานพยาบาลซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติการหรือให้บริการการพยาบาลขั้นพื้นฐาน หรือการพยาบาล
เทคนิคอย่างง่ายแก่ผู้ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ ผู้มีครรภ์ ทารก คนปัญญาอ่อน คนชราในโรงพยาบาลหรือสถาบัน การรักษาและบ าบัด หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยและการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน และผู้ช่วยพยาบาลช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงานพิเศษ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานพยาบาล 
ตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่
อย่างกว้างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะ
ทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ 
เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่
ปฏิบัติซ่ึงมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

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 าปรึกษาแนะน า และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน และผู้ช่วยพยาบาลช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงานพิเศษ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ    
    ๒.๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง 
(๒) เฝ้าระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อด าเนินการพยาบาลเบื้องต้นและ
แจ้งให้พยาบาลวิชาชีพทราบ 

(๓) จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจ
รักษาพยาบาล เพื่อให้เครื่องมือพร้อมใช้ให้บริการ
ผู้ป่วยได้ตลอดเวลา 

(๔) จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความ
ปลอดภัยและความสุขสบายของผู้รับบริการ 

(๑) ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่
ต้องใช้การตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยเป็นครั้งคราว 
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง 

(๒) เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง และช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้ป่วย เพื่อบรรเทาอาการและรายงานให้
พยาบาลวิชาชีพทราบ 

(๓) ก าหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือเฉพาะ ในการ
ตรวจรักษาพยาบาลเพื่อให้เครื่องมือพร้อมใช้
ให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา 

(๕) จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความ
ปลอดภัยและความสุขสบายของผู้ใช้บริการ 

(๖) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 

(๑) ช่วยพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานพยาบาล 
เพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือแนวทางวิธีการใหม่ 
ในงานด้านพยาบาล 

(๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงาน 
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ 

(๓) ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน 

(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต  
     เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานพยาบาล 
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๔ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน และผู้ช่วยพยาบาลช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงานพิเศษ 

    ๒.๒ ด้านการก ากับดูแล  (๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพยาบาลในหน่วยงาน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง 
ในการปฏิบัติงานพยาบาล ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 

    ๒.๓ ด้านการบริการ (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในงานพยาบาล 

(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย 
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเก่ียวกับงาน
พยาบาลในความรับผิดชอบให้แก่ผู้รับบริการ 
หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญ
ทางด้านงานพยาบาล 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่อ
อ านวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน 

 
 

(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     ด้านงานพยาบาล ตอบปัญหา และฝึกอบรม        
     เก่ียวกับงานพยาบาลที่มีความยากมากเป็นพิเศษ  
     ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอด 
     ความรู้ความเข้าใจและความช านาญงานด้าน  
     พยาบาล 
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดย

ให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการท างานของหน่วยงาน 
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๕ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน และผู้ช่วยพยาบาลช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน ผู้ช่วยพยาบาลช 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 าแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 
ระดับปฏิบัติงาน และ 

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

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

และ 
 (๓) ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยพยาบาล หรืองานอ่ืนที่

เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 
ระดับปฏิบัติงาน และ 

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

(๓) ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยพยาบาล หรืองานอ่ืนที่  
เก่ียวข้อง ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน และผูช้่วยพยาบาลช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กลุ่มประเภท    ทั่วไป 
สายงาน     บริการสุขภาพ 
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งน้ี 

๑. ผูป้ฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน 
๒. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลช านาญงาน 
๓. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลช านาญงานพิเศษ 

 
  
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานพยาบาลซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติการหรือให้บริการการพยาบาลขั้นพื้นฐาน หรือการพยาบาล
เทคนิคอย่างง่ายแก่ผู้ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ ผู้มีครรภ์ ทารก คนปัญญาอ่อน คนชราในโรงพยาบาลหรือสถาบัน การรักษาและบ าบัด หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยและการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน และผูช้่วยพยาบาลช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลช านาญงานพิเศษ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานด้านพยาบาล ตามค าสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่าง
กว้างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะ
ทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ 
เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่
ปฏิบัติซ่ึงมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

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 าปรึกษาแนะน า และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน และผูช้่วยพยาบาลช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลช านาญงานพิเศษ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ    
    ๒.๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง 
(๒) เฝ้าระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อด าเนินการพยาบาลเบื้องต้นและ
แจ้งให้พยาบาลวิชาชีพทราบ 

(๓) จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจ
รักษาพยาบาล เพื่อให้เครื่องมือพร้อมใช้ให้บริการ
ผู้ป่วยได้ตลอดเวลา 

(๔) จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความ
ปลอดภัยและความสุขสบายของผู้รับบริการ 

(๑) ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่
ต้องใช้การตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยเป็นครั้งคราว 
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง 

(๒) เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง และช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้ป่วย เพื่อบรรเทาอาการและรายงานให้
พยาบาลวิชาชีพทราบ 

(๓) ก าหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือเฉพาะ ในการ
ตรวจรักษาพยาบาลเพื่อให้เครื่องมือพร้อมใช้
ให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา 

(๕) จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความ
ปลอดภัยและความสุขสบายของผู้ใช้บริการ 

(๖) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) ช่วยพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานพยาบาล 
เพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือแนวทางวิธีการใหม่ 
ในงานด้านพยาบาล 

(๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงาน 
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ 

(๓) ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน 

(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต 
     เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานพยาบาล 

301



๔ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน และผูช้่วยพยาบาลช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลช านาญงานพิเศษ 

    ๒.๒ ด้านการก ากับดูแล  (๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพยาบาลในหน่วยงาน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง 
ในการปฏิบัติงานพยาบาล ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 

    ๒.๓ ด้านการบริการ (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในงานพยาบาล 

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

 

(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเก่ียวกับ 
งานพยาบาลในความรับผิดชอบให้แก่ผู้รับบริการ 
หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญ
ทางด้านงานพยาบาล 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่อ
อ านวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน 

(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     ด้านงานพยาบาล ตอบปัญหา และฝึกอบรม        
     เก่ียวกับงานพยาบาลที่มีความยากมากเป็นพิเศษ  
     ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอด 
     ความรู้ความเข้าใจและความช านาญงานด้าน  
     พยาบาล 
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดย

ให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการท างานของหน่วยงาน 
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๕ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาลช านาญงาน และผูช้่วยพยาบาลช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลช 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 าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
พยาบาล 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) ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานพยาบาล หรืองานอ่ืน

ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

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

ทั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
และ 

(๓) ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานพยาบาล หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน และผู้ชว่ยพยาบาลช านาญงาน 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กลุ่มประเภท    ทั่วไป 
สายงาน     บริการสุขภาพ 
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งน้ี 

๑. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน 
๒. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ช านาญงาน 

  
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานพยาบาลซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการ
แก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน และผู้ชว่ยพยาบาลช านาญงาน 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ช านาญงาน 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโดยใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานพยาบาล ตาม
ค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การ
ก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
หรือประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ 
เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนา
งานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติ 
ซ่ึงมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ   
    ๒.๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล

ที่ถูกต้อง 
(๒) เฝ้าระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  

เพื่อด าเนินการพยาบาลเบื้องต้นและแจ้งให้พยาบาลวิชาชีพทราบ 
(๓) จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจรักษาพยาบาล เพื่อให้

เครื่องมือพร้อมใช้ให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา 
(๔) จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุข

สบายของผู้รับบริการ 

(๑) ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่ต้องใช้การตัดสินใจในการดูแล
ผู้ป่วยเป็นครั้งคราว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง 

(๒) เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง และช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพื่อบรรเทาอาการ
และรายงานให้พยาบาลวิชาชีพทราบ 

(๓) ก าหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(๔) จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือเฉพาะ ในการตรวจรักษาพยาบาลเพื่อให้
เครื่องมือพร้อมใช้ให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา 

(๕) จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุขสบาย
ของผู้ใช้บริการ 

(๖) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ 
ในงานพยาบาล 
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๓ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน และผู้ชว่ยพยาบาลช านาญงาน 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ช านาญงาน 

    ๒.๒ ด้านการก ากับดูแล  
 

(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
พยาบาลในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 

    ๒.๓ ด้านการบริการ (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในงานพยาบาล 

(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย 
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเก่ียวกับงานพยาบาลในความรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญทางด้าน 
งานพยาบาล 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
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๔ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน และผู้ชว่ยพยาบาลช านาญงาน 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ช านาญงาน 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ  
    ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 

ไม่ต่ ากว่าน้ี 
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 

ไม่ต่ ากว่าน้ี 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ระดับปฏิบัติงาน และ 
(๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งกลุ่มประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ดังน้ี 
- ประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

และ 
 (๓) ปฏิบัติงานพยาบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ 
    รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงานพิเศษ 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

กลุ่มประเภท    ทั่วไป 
สายงาน     บริการสุขภาพ 
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งน้ี 

๑. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
๒. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
๓. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงานพิเศษ  

 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานเภสัชกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการช่วยผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ทั่วไปที่ไม่มีปัญหาและอันตราย 
ช่วยจัดหา จัดซ้ือบรรจุใส่ภาชนะ เก็บรักษา เบิกจ่าย และจ าหน่ายยาให้คนไข้ตามค าสั่งแพทย์ ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงานพิเศษ 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงานพิเศษ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามค าสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่าง
กว้างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ 
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางาน 
ในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไข
ปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน 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 าปรึกษาแนะน า และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงานพิเศษ 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงานพิเศษ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ    
    ๒.๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข  

การคุ้มครองผู้บริโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้รับบริการ
ภายใต้การควบคุมก ากับของเภสัชกร เพื่อการ
บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน 

(๒) ดูแล บ ารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน 

(๓) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดท ารายงาน และน าเสนอ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป 

(๑) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข  
     การคุ้มครองผู้บริโภค แก่ผู้รับบริการ ภายใต้ 

การควบคุมก ากับของเภสัชกร เพื่อการบริการ 
อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน  

(๒) ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการท างาน เพื่อพัฒนา 
     การท างานให้มีประสิทธิภาพ 
(๓) ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้     
     อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามาตรฐาน 
(๔) ตรวจสอบ ควบคุมการบันทึก จัดเก็บข้อมูลทาง

เภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 
เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง น าเสนอผู้บังคับบัญชา
ในหน่วยงาน 

(๕) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต  
     เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานเภสัชกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) ช่วยเภสัชกร หรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัย 
เพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือแนวทางวิธีการใหม่ 
ในงานด้านเภสัชกรรม 

(๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงาน 
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ 

(๓) ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน 

(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต 
     เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานเภสัชกรรม 
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๔ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงานพิเศษ 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงานพิเศษ 

    ๒.๒ ด้านการก ากับดูแล  (๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ   
     ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การ   
     ด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตาม   
     เป้าหมายที่ก าหนด 
(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา

ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม  
     เภสัชสาธารณสุข ในหน่วยงาน เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
 
 

(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    ๒.๓ ด้านการบริการ (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในงานด้านทันตกรรม 

     ทันตสาธารณสุข  
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ 

เก่ียวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย 
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา  และฝึกอบรมเก่ียวกับ
งานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขในความรับผิดชอบ 
ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความช านาญด้านงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ  
     เพื่ออ านวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรง 

ตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     ด้านเภสัชกรรม ตอบปัญหา และฝึกอบรม เก่ียวกับ   
     งานเภสัชกรรมที่มีความยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่   
     หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้   
     ความเข้าใจและความช านาญงานด้านเภสัชกรรม 
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดย

ให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการท างานของหน่วยงาน 
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๕ 
 

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงานพิเศษ 
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมช 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 าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
    เภสัชกรรม ระดับปฏบิัติงาน 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) ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง

ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

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

ทั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
และ  

 (๓) ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กลุ่มประเภท    ทั่วไป 
สายงาน     บริการสุขภาพ 
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งน้ี 

๑. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน 
๒. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงาน 
๓. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงานพิเศษ  

 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานทันตกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการให้บริการทางทันตกรรมขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่ วยทางโรคฟัน 
ปฏิบัติการทางเทคนิคทันตกรรมอย่างง่าย แนะน าการบ ารุงรักษาสุขภาพของปากและฟันตามที่ทันตแพทย์มอบหมาย รวมถึงการประดิษฐ์อุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพ อวัยวะเทียมในช่องปากและใบหน้า 
เครื่องมือส าหรับการแก้ไขและบ าบัดความผิดปกติของอวัยวะในช่องปาก ร่วมกับการรักษาทางศัลยกรรมช่องปาก และการจัดฟันตามที่ทันตแพทย์ได้ออกแบบ หรือวางแผนการรักษาไว้แล้ว อุปกรณ์
หรือเครื่องมือที่ใช้ทางทันตกรรมจัดฟัน เครื่องมือที่ใช้ประกอบการรักษาทางศัลยกรรมหรือเสริมแต่งอวัยวะในช่องปากหรือใบหน้าส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์และใช้งานได้ และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
รายการ ระดับต าแหน่ง 

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงานพิเศษ 
๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถปฏิบัติงานด้านทันตกรรม ตามค าสั่ง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ 
ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะ
ทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ 
เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และ 
งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงาน
หลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า และเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะหรือ
ประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือพัฒนางาน 
ในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไข
ปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุ่งยากและ 
มีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า  
และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ    
    ๒.๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ให้บริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้

ผู้รับบริการ และประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี 
รวมถึงการออกแบบ ประดิษฐ์ ตรวจสอบปรับปรุง
แก้ไขชิ้นงาน ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือ ตามหลัก
วิชาการและความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ เพื่อ
น าไปใช้บ าบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพในช่องปากและ
ใบหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

(๑) ให้บริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ประยุกต์การ
ปฏิบัติงาน วิธีการท างาน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา 
เพื่อพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
ออกแบบ ประดิษฐ์ ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 
ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือ โดยใช้เทคนิคพิเศษ 
เครื่องมือพิเศษที่ทันตแพทย์วางแผนการรักษาและ
ออกแบบไว้ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเบื้องต้นใน
การปฏิบัติงาน เพื่อน าไปใช้บ าบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ

(๑) ช่วยทันตแพทย์ หรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัย
เพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือแนวทางวิธีการใหม่ 
ในงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 

(๒) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต  
     และผู้รับการอบรมในโครงการฝึกอบรมทางด้าน 
     ทันตกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงาน

ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 
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๓ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงานพิเศษ 

เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม  
     เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อน ามาใช้

เป็นข้อมูลอ้างอิง น าเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
 

ในช่องปากและใบหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(๒) ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษา 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานและเป็นไปตามมาตรฐาน 

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย จัดท ารายงานข้อมูล
ทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป น าไปใช้ประกอบการ
วางแผน และการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสม 

(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต  
     เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานทันตกรรม

ทันตสาธารณสุข 
 
 
 

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

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน า และแก้ไข 
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานทันตกรรม  
ทันตสาธารณสุข ในหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง 
ในการปฏิบัติงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
 

315



๔ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงานพิเศษ 

    ๒.๓ ด้านการบริการ (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในงานด้านงานทันตกรรม 

(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย 
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเก่ียวกับ 
งานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในความรับผิดชอบ 
ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความช านาญทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ  
     เพื่ออ านวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ 

ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ตอบปัญหา  
และฝึกอบรม เก่ียวกับงานทันตกรรมที่มีความยาก
มากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความช านาญ
งานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ  
โดยให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อ 
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการท างานของหน่วยงาน 

 
 
 
 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
    ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 (๑)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
 (๒)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
 (๓)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
     ทันตกรรม 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 

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

ทั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  
และ   

 (๓) ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
     ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ   
     งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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๕ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงานพิเศษ 

 (๓) ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง   
     ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ

งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี   
 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด  
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๑ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

กลุ่มประเภท    ทั่วไป 
สายงาน     บริการ 
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งน้ี 

๑. ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูปฏิบัติงาน 
๒. ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูช านาญงาน 
๓. ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูช านาญงานพิเศษ 

 
  
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชกรรมฟื้นฟู ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสภาพผู้ป่วยพิการ การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยพิการ  
โดยวิธีนวด วิธีออกก าลังกาย วิธีใช้ความร้อนความเย็นอย่างถูกหลักวิชาการ ฝึกผู้ป่วยให้ช่วยเหลือตัวเองได้ การดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหายใจ ผู้สูงอายุ  
การกระตุ้นพัฒนาการปกติให้แก่เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า การให้ค าแนะน าครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยในระยะฟื้นฟูสภาพแนะน าการดัดแปลง แก้ไขเสื้อผ้า เครื่องใช้และสภาพแวดล้อม ตลอดจนอาชีพให้
เหมาะสมกับสภาพความพิการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

318



๒ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

 
 

 
รายการ ระดับต าแหน่ง 

 ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูช านาญงานพิเศษ 
๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานเวชกรรม
ฟื้นฟู ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซ่ึงไม่
จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญ
งานด้านเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะหรือ
ประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือพัฒนางาน 
ในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไข
ปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุ่งยากและ 
มีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูช านาญงานพิเศษ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ    
    ๒.๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑)  ปฏิบัติงานขั้นต้นเก่ียวกับงานเวชกรรมฟื้นฟู เช่น 

การประเมินสภาพทั่วไปของผู้ป่วย ดูแล ฟื้นฟูและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการ โดยการนวด การออกก าลัง
กายพื้นฐาน การใช้ความร้อน ความเย็นได้อย่างถูก
หลักวิชา ฝึกผู้ป่วยให้ช่วยเหลือตนเองในการท า
กิจวัตรประจ าวัน การย้ายและพาตนเองไปที่ต่างๆ 
โดยใช้เครื่องช่วย ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหา
ระบบหายใจเฉพาะรายที่มีการจ ากัดการเคลื่อนไหว
ต่างๆ หรือยึดติดของข้อต่อ ผู้สูงอายุ รวมทั้งกระตุ้น
การพัฒนาการแก่เด็กที่พัฒนาล่าช้าที่ไม่ซับซ้อน 
เพื่อให้ผู้ป่วยมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น และ
สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ใกล้เคียงกับสภาพ
ปกติมากที่สุด  

(๒) ดูแล ตรวจสอบการบ ารุงรักษา จัดเตรียมอุปกรณ์
และเครื่องมือที่ใช้ในงานเวชกรรมฟื้นฟูให้เหมาะสม 
เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเน่ืองและ
ทันท่วงที 

(๓) รวบรวมสถิติและข้อมูลเก่ียวกับผู้ป่วยที่รับการ
บริการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและใช้ในการประเมิน
ปัญหาหรือข้อบกพร่องในการให้บริการได้ 

 
 
 

(๑)  ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากถึงยากมากเก่ียวกับงานเวช
กรรมฟื้นฟู การประเมินสภาพผู้ป่วย ดูแล ฟื้นฟูและ
ช่วยเหลือฝึกผู้ป่วย ตลอดจนกระตุ้นพัฒนาการแก่
เด็กที่พัฒนาล่าช้า เพื่อให้ผู้ป่วยมีสภาพร่างกายและ
จิตใจที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาและดูแลตนเอง และ
สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ใกล้เคียงกับสภาพ
ปกติมากที่สุด 

(๒) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหรือรายงานที่ได้รับจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานหรือให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๓) ศึกษา ดูงาน และค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับงาน
เวชกรรมฟื้นฟู เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพซ่ึง
ก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 

(๑) ช่วยนักเวชกรรมฟื้นฟูหรือนักวิจัยในการวิจัยเพื่อ
สร้างความรู้ใหม่หรือแนวทางวิธีการใหม่ในงานด้าน
เวชกรรมฟื้นฟู 

(๒) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานทางเวชกรรมฟื้นฟู เพื่อให้ได้ข้อมูล 
วิธีการด าเนินการ และเทคโนโลยี 

(๓) ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาใน
การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา  
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานเวชกรรมฟื้นฟู 
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๔ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูช านาญงานพิเศษ 

    ๒.๒ ด้านการก ากับดูแล  
 
 
 
 

(๑) ควบคุมดูแลและตรวจสอบการจัดหา การเบิกจ่าย 
การบ ารุงรักษา การจัดเตรียมและเลือกใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือที่ใช้ในงานเวชกรรมฟื้นฟูให้เหมาะสม
เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเน่ืองและ
ทันท่วงที 

(๒) มีส่วนร่วมในการวางแผน จัดระบบ และจัดท าแผน
งบประมาณและแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของ
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูง 

 
 
 
 

(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ 
     ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การ 

ด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒.๓ ด้านการบริการ (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในงานเวชกรรมฟื้นฟู 

(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเก่ียวกับงาน
เวชกรรมฟื้นฟูในความรับผิดชอบให้แก่ผู้รับบริการ 
หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญทางด้าน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่อ
อ านวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน 

(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     ด้านงานเวชกรรมฟื้นฟู ตอบปัญหา และฝึกอบรม        
     เก่ียวกับงานเวชกรรมฟื้นฟู ที่มีความยากมากเป็น    
    พิเศษ  ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอด 
     ความรู้ความเข้าใจและความช านาญงานด้าน  
     เวชกรรมฟื้นฟู 
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดย

ให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการท างานของหน่วยงาน 
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๕ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟูช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟูช านาญงานพิเศษ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
    ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน  

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี  
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี  
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่าง

อ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี  
 

 
 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน    
เวชกรรมฟื้นฟู ระดับปฏิบัติงาน และ 

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

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ไม่
น้อยกว่า ๖ ปี 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

  และ 
 (๓) ปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟู หรืองานอ่ืนที่

เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน    
เวชกรรมฟื้นฟู ระดับปฏิบัติงาน และ 

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

 (๓) ปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟู หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง     
      ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ  
      งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี   

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน  
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

กลุ่มประเภท    ทั่วไป 
สายงาน     บริการสุขภาพ 
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งน้ี 

๑. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 
๒. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
๓. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงานพิเศษ   

 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ น้ ายา อาหารเลี้ยงเชื้ อเลี้ยง
เซลล์ การเพาะเลี้ยงเชื้อ การเก็บวัตถุตัวอย่าง การชันสูตรหาจุลินทรีย์ หาชนิดและความไวของเชื้อโรคหาสารต่างๆ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ตลอดจนจัดหา ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน  
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ช านาญงานพิเศษ 
๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือ 
ที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะ
ทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ 
เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลัก
ที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า และเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะหรือ
ประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือพัฒนางาน 
ในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไข
ปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุ่งยากและ 
มีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน  
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ช านาญงานพิเศษ 
 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ    
    ๒.๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ 

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อน าไปประกอบการ
วินิจฉัยและรักษาการแก้ปัญหาสาธารณสุขและภัย   

     สุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
(๒) สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางห้องปฏิบัติการ 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และใช้
ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(๓) ดูแล บ ารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน  

(๔) รวบรวมข้อมูล จัดท ารายงาน เพื่อน ามาใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิง น าเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 

 

(๑) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ เครื่องมือ
พิเศษ ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเบื้องต้น
ในการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปประกอบการวินิจฉัย
และรักษา การแก้ปัญหาสาธารณสุขและภัยสุขภาพ 
การคุ้มครองผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

(๒) ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการท างาน การประกัน
คุณภาพ เพื่อพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ รายงานผล 
หรือปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรอ่ืน เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน  

(๔) ก าหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 

(๑) ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือนักวิจัยในการ
วิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือแนวทางวิธีการใหม่ใน
งานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(๒) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ได้
ข้อมูล วิธีการด าเนินการ และเทคโนโลยี 

(๓) ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาใน
การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา  
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
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๔ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน  
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ช านาญงานพิเศษ 
    ๒.๒ ด้านการก ากับดูแล  (๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 

(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ 
     ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การ 

ด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ๒.๓ ด้านการบริการ (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในงานด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

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

 
 
 

(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา  และฝึกอบรมเก่ียวกับ
งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ในความรับผิดชอบให้แก่
ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความ
ช านาญด้านงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่อ
อ านวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน 

(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตอบปัญหา และฝึกอบรม 
เก่ียวกับงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีความยาก
มากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความช านาญ
งานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ  
     โดยให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

เพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 
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๕ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน  
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ช านาญงานพิเศษ 
๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
    ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 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) ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานวิทยาสตร์การแพทย์ 

หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี 

 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน  
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน และ 

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

(๓) ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี   

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 
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๑ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

กลุ่มประเภท    ทั่วไป 
สายงาน     บริการสุขภาพ 
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งน้ี 

๑. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคปฏิบัติงาน 
๒. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคช านาญงาน 
๓. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคช านาญงานพิเศษ 

   
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิค ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วย
เครื่องรังสีเอ็กซ์ ล้างฟิล์ม ตรวจสอบคุณภาพ ของภาพบันทึกทางรังสีเพื่อให้แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรค จัดเตรียมและดูแลเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางรังสี ฟิล์มรังสีเอ็กซ์ ตลอดจน
เครื่องมือและอุปกรณ์อ่ืนๆที่ใช้ในการป้องกันอันตรายจากรังสี ท ารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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๒ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคปฏบิัติงาน ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคช านาญงานพิเศษ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถปฏิบัติงานด้านรังสีเทคนิค ตามค าสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่าง
กว้างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ 
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางาน 
ในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไข
ปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า  
และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 าปรึกษาแนะน า  
และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคปฏบิัติงาน ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคช านาญงานพิเศษ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ    
    ๒.๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 

ในการถ่ายและบันทึกภาพด้วยรังสีจัดท่าผู้ป่วย  
ปรับขนาดของล าแสงที่จะใช้กับผู้ป่วย ถ่ายและ
บันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วย 
เครื่องรังสีเอ๊กซ์ที่ใช้ในการถ่ายและบันทึกภาพ  
ทั้งในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีที่ต้องใช้เทคนิค
หรือกรรมวิธีพิเศษที่ยุ่งยาก ตรวจสอบคุณภาพ 
ของภาพบันทึกทางรังสี เพื่อประกอบการวินิจฉัย
รักษาของแพทย์ 

(๒) ดูแล บ ารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน 

(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ผลการตรวจ 
ภาพถ่ายรังสีการสร้างภาพทางการแพทย์ของ
ผู้ใช้บริการ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 

(๑) ควบคุมการปฏิบัติงาน จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ 
อุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน 
รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือ 
รังสีฟิสิกส์ การจัดท่าผู้ป่วย การถ่ายภาพและ
บันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่อง
รังสีเอ๊กซ์ทั้งในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีที่ต้อง
ใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษที่ยุ่งยาก โดยการให้
ผู้ป่วยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเข้าไป 
ในร่างกายก่อนถ่ายและบันทึกภาพ ควบคุมการให้
ปริมาณรังสีแก่ผู้ป่วยตามขนาดที่แพทย์ต้องการด้วย
วิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การใช้สารกัมมันตภาพรังสี
และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
กับผู้ป่วยตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสี 
ฉายรังสีเพื่อบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง  
เน้ืองอก ก้อนทูมด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และ
เครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ เพื่อประกอบการ
วินิจฉัยของแพทย์ 

(๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงาน 
ในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

(๓) ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน 

(๔) จัดเก็บข้อมูล ผลการตรวจ ภาพถ่ายรังสี การสร้าง

(๑) ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

(๒) ช่วยนักรังสีการแพทย์หรือนักวิจัยในปฏิบัติงานวิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนา
แนวทางวิธีการในงานด้านรังสีเทคนิค 

(๓) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา  
     ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

และผู้รับบริการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ 
ในงานด้านรังสีเทคนิค 

330



๔ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคปฏบิัติงาน ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคช านาญงานพิเศษ 

ภาพทางการแพทย์ของผู้รับบริการเพื่อน ามาใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิง 

 
    ๒.๒ ด้านการก ากับดูแล  (๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้ 
การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานรังสีเทคนิคในหน่วยงาน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  

     มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 

(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  

     มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    ๒.๓ ด้านการบริการ (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในงานรังสีเทคนิค 

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

 

(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา  และฝึกอบรมเก่ียวกับ
งานรังสีเทคนิคในความรับผิดชอบให้แก่ผู้รับบริการ 
หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญด้าน
งานรังสเีทคนิค 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ  
เพื่ออ านวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน 

(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านรังสีเทคนิค ตอบปัญหา และฝึกอบรม เก่ียวกับ
งานรังสีเทคนิคที่มีความยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่
หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจและความช านาญงานด้านรังสีเทคนิค 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ  
โดยให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานของหน่วยงาน 
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๕ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนคิช านาญงานพิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคปฏบิัติงาน ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคช านาญงานพิเศษ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
    ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่

เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
 รังสีเทคนิค ระดับปฏิบตัิงาน 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) ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืน

ที่เก่ียวข้องซ่ึง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
 รังสีเทคนิค ระดับปฏิบตัิงาน และ 

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

(๓) ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานรังสเีทคนิค หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

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

337
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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 
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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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๑ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานวทิยาศาสตร์ช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

               

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

กลุ่มประเภท    ทั่วไป 
สายงาน     บริการ 
 
ชื่อต าแหน่งในประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในประเภทสายงานน้ีมีชื่อและระดับของต าแหน่งน้ี 

๑. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 
๒. ผูป้ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน 
๓. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงานพิเศษ   

 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  ประเภทสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์ต่างๆ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการช่วยนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น  
ช่วยวิเคราะห์ ทดสอบ รวบรวมข้อมูลและตัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ เตรียม จัดหา และเก็บรักษาวัตถุตัวอย่าง เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

356



๒ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานวทิยาศาสตร์ช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

               

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงานพิเศษ 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ตามค าสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่าง
กว้างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ 
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือพัฒนางาน 
ในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไข
ปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน 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 าปรึกษาแนะน า และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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๓ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานวทิยาศาสตร์ช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

               

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงานพิเศษ 

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ    
    ๒.๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) จัดเตรียม ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งจัดท าทะเบียน การเบิกจ่ายวัสดุ 
และเคมีภัณฑ์ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

(๒) ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ  
วิจัยเบื้องต้น และช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อให้
นักวิทยาศาสตร์หรือต าแหน่งอ่ืนที่เก่ียวข้องสามารถ
ท างานได้อย่างรวดเร็ว 

(๑) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือช่วยนักวิทยาศาสตร์ หรือ
ต าแหน่งอ่ืนที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์ทดสอบ 
สอบเทียบ วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อให้
นักวิทยาศาสตร์หรือต าแหน่งอ่ืนที่เก่ียวข้องสามารถ
ท างานได้สะดวกและรวดเร็ว 

(๒) รวบรวมข้อมูล ประมวลผลและจัดท ารายงานผล 
เพื่อให้สามารถน าเสนอได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

(๓) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ  
การด าเนินงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อให้ได้ข้อมูล วิธีด าเนินการ และเทคโนโลยี 

(๔) ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) ท าการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้
เฉพาะทาง เพื่อน าผลการวิเคราะห์ ทดสอบ  
สอบเทียบ วิจัยไปใช้ประโยชน์ 

(๒) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ 
การด าเนินงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อให้ได้ข้อมูล วิธีด าเนินการ และเทคโนโลยี 

(๓) ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานด้าน
วิทยาศาสตร์ 

358



๔ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานวทิยาศาสตร์ช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

               

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงานพิเศษ 

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

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ 
ในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 

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

(๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง 
ในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒.๓ ด้านการบริการ (๑)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก  
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

 
 
 

(๑)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา  และฝึกอบรมเก่ียวกับ  
      งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในความรับผิดชอบ      
      ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้   
      ความช านาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่อ

อ านวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน 

(๑) ให้ค าแนะน า สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านวิทยาศาสตร์ ตอบปัญหา และฝึกอบรม 
เก่ียวกับงานวิทยาศาสตร์ที่มีความยากมากเป็น
พิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความช านาญงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดย
ให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานของหน่วยงาน 
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๕ 
 

 กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน และผู้ปฏิบัติงานวทิยาศาสตร์ช านาญงานพิเศษ  
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

               

รายการ ระดับต าแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงานพิเศษ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
    ต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 

ที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
(๒)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ    

อย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
(๓)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ   
      อย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน   
    วิทยาศาสตร์ 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) ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
     ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ    
     งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

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

ทั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
และ 

(๓) ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
    ซ่ึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ  
    งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

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