เลขที่.......................
แบบรายงานการเข้าประชุม /อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน
❑ รายบุคคล ❑
✓ กลุ่มบุคคล
ชื่อ - สกุล : นางสาวแสงจันทร์ หวานอารมย์ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย: สำนักงานผู้อำนวยการ
ชื่อ - สกุล : นางจรัสโฉม ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
ชื่อหลักสูตร : ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัตกิ าร
ระดับเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญงานพิเศษ
วันเดือนปี
20 - 21 ธันวาคม 2562
สถานที่จัด
ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
หน่วยงานผูจ้ ัด
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค่าใช้จ่าย
 ไม่มี ❑ มี จำนวน....................บาท
เบิกจ่ายจากงบประมาณ ❑ แผ่นดิน ❑ เงินรายได้ ❑งบอื่นๆ (ระบุ)............................
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร
❑ ได้รับ ❑ ไม่ได้รับ  ไม่มี
สรุปสาระสำคัญ :
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้เชิญนายสุชาติ แสงทองสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล กรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากรบรรยาย
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับเชี่ยวชาญ ชำนาญ
การพิเศษ และระดับชำนาญงานพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำแนกตำแหน่ง (Position Classification)
การจำแนกตำแหน่ง คือ การจำแนกตามประเภทและคุ ณภาพของงาน โดยยึดถือหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ความยากง่ายของตำแหน่งเป็นสำคัญ เป็นวิธีการในการจำแนกตำแหน่งที่มีลักษณะงานเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกั นรวมไว้
พวกเดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกัน รวมทั้งแจกแจงชั้นของตำแหน่งตามภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน เพื่อการกำหนดค่าตอบแทนที่
เป็นธรรม “equal pay for equal work” รวมทั้งสามารถใช้คนที่เหมาะสมกับงาน “Put the right man to the right
job”
หลักการจำแนกตำแหน่ง
- จัดตามกลุ่มหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานทีค่ ล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
- แต่ละสายงานจะจำแนกตามคุณภาพและความยากง่ายของงาน หรือเรียกว่า “ค่าของงาน” เพื่อจัดระดับตำแหน่งงาน
สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับคุณภาพความยากง่ายของงาน
- ค่าตอบแทนสัมพันธ์กบั ค่าของงานหรือขนาดความรับผิดชอบ/คุณภาพของงาน “EQUAL PAY FOR WORK OF
EQUAL”

เครื่องมือระบบจำแนกตำแหน่ง
เมื่อ มีการจำแนกตำแหน่งตามประเภท สายงาน และระดับแล้ว จะกำหนดชื่อตำแหน่งหน้าที่ความรับ ผิดชอบ
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ไว้เ ป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นเกณฑ์หรือเครื่องมือในการบริห ารงานบุคคล
ในเรื่องต่างๆ ต่อไป

ตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สายงาน..........................
ชื่อตำแหน่ง.....................
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. .................................
2. .................................
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
........................................
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
.......................................

ตำแหน่ง (Position) คือ เป็นส่วนประกอบพื้นฐานเล็กที่สุดขององค์กร หรือกลุ่มของหน้าที่ความรับผิดชอบที่มี
ปริมาณงานเพียงพอให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติเป็นประจำอย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดตำแหน่ง คือ การให้มีอัตราที่จะบรรจุแต่งตั้งให้บุคคลปฏิบัติงานตามหน้าที่ทกี่ ำหนดไว้
การกำหนดกรอบตำแหน่ง คือ เป็นการกำหนดจำนวน ประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งพื้นฐานในองค์กร
เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยบางสายงานอาจกำหนดกรอบระดับตำแหน่งไว้ด้วยก็ได้
ตัวอย่าง : การกำหนดกรอบระดับตำแหน่ง
นายแพทย์
- ปฏิบัติการ
- ชำนาญการ
- ชำนาญการพิเศษ
- เชี่ยวชาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ปฏิบัติการ
- ชำนาญการ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2559 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 13 พนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร ตำแหน่งสายวิชาการ หรือ
ตำแหน่งสายปฏิบัติการ อย่างใดอย่างหนึง่ ในส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2559 ดังนี้
(1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร แบ่งเป็น 5 กลุ่ม และมีตำแหน่ง ดังนี้
(1.1) กลุ่มบริหารมหาวิทยาลัย
(1.1.1) อธิการบดี
(1.1.2) รองอธิการบดี
(1.1.3) ผู้ช่วยอธิการบดี
(1.2) กลุ่มบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานอธิการบดี
(1.2.1) ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(1.2.2) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
(1.2.3) รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(1.2.4) รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
(1.3) กลุ่มบริหารคณะ หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(1.3.1) คณบดี
(1.3.2) รองคณบดี
(1.4) กลุ่มบริหารสถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน สำนัก
(1.4.1) ผู้อำนวยการสถาบัน
(1.4.2) ผู้อำนวยการสำนัก
(1.4.3) ผู้อำนวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(1.4.4) รองผู้อำนวยการสถาบัน
(1.4.5) รองผู้อำนวยการสำนัก
(1.4.6) รองผู้อำนวยการส่วนงานฯ
(1.5) กลุ่มบริหารทั่วไปหรืออื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ กบบ. กำหนด

(2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แบ่งเป็น 3 กลุม่ ดังนี้
(2.1) กลุ่มคณาจารย์ มีตำแหน่ง ดังนี้
(2.1.1) ศาสตราจารย์
(2.1.2) รองศาสตราจารย์
(2.1.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(2.1.4) อาจารย์
(2.2) กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต มีระดับตำแหน่ง ดังนี้
(2.2.1) อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ
(2.2.2) อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญ
(2.2.3) อาจารย์สาธิตชำนาญการพิเศษ
(2.2.4) อาจารย์สาธิตชำนาญการ
(2.2.5) อาจารย์สาธิต
(2.3) กลุ่มนักวิจัย มีระดับตำแหน่ง ดังนี้
(2.3.1) นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ
(2.3.2) นักวิจัยเชี่ยวชาญ
(2.3.3) นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
(2.3.4) นักวิจัยชำนาญการ
(2.3.5) นักวิจัย
(3) พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
(3.1) กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มีระดับตำแหน่ง ดังนี้
(3.1.1) เชี่ยวชาญพิเศษ
(3.1.2) เชี่ยวชาญ
(3.1.3) ชำนาญการพิเศษ
(3.1.4) ชำนาญการ
(3.1.5) ปฏิบัติการ
(3.2) กลุ่มประเภทผูบ้ ริหารปฏิบัติการ มีระดับตำแหน่ง ดังนี้
(3.2.1) ผู้อำนวยการสำนักงานส่วนงาน
(3.2.2) ผู้อำนวยการหน่วยงาน
(3.2.3) หัวหน้าหน่วย
(3.2.4) หัวหน้างาน

(3.3) กลุ่มประเภททั่วไป มีระดับตำแหน่ง ดังนี้
(3.3.1) ชำนาญงานพิเศษ
(3.3.2) ชำนาญงาน
(3.3.3) ปฏิบัติงาน
และตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 18 เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสายปฏิบตั ิการ
กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุม่ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มประเภททั่วไป

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
ข้อ 6. ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ กำหนดไว้ที่ส่วนงานที่มีภารกิจหลักของส่วนงานนั้น ดังนี้
6.1 สายงานบริการสุขภาพ กำหนดให้มรี ะดับเชี่ยวชาญได้ที่ส่วนงานทีม่ ีภารกิจหลักในการให้บริการสุขภาพ
เท่านั้น ได้แก่ ศูนย์การแพทย์ปญ
ั ญานันทภิกขุ ชลประทาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
จำนวน 5 ชื่อตำแหน่ง โดยกำหนดให้มีตำแหน่งละ 2 อัตรา ดังนี้
1) ตำแหน่งพยาบาล
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 2 อัตรา
2) ตำแหน่งเภสัช
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 2 อัตรา
3) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
4) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
5) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 2 อัตรา
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 2 อัตรา
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 2 อัตรา

6.2 สายงานเทคนิค กำหนดให้มรี ะดับเชี่ยวชาญได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยปฏิบัตงิ านในตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา
6.3 สายงานบริการ กำหนดให้มรี ะดับเชี่ยวชาญได้ที่ส่วนงานทีม่ ีภารกิจหลักตามตำแหน่งนั้นๆ จำนวน 10 ชื่อ
ตำแหน่ง ได้แก่
1) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งบรรณารักษ์
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
4) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
5) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา

6) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
7) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
8) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา

9) ตำแหน่งนิติกร
10) ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน

ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา

บัญชีแนบท้ำย
กรอบระดับตำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบตั ิกำร ประเภทวิชำชีพเฉพำะ ประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ
ระดับชำนำญกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ และระดับเชี่ยวชำญ
ลำดับ
สำยงำน
ตำแหน่ง
จำนวนบุคลำกร
กรอบตำแหน่งทีข่ ออนุมัติ
ระดับปฏิบตั ิกำร
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ชำนำญกำร ชำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ
1. กลุม่ ประเภทวิชำชีพเฉพำะ
1 บริการสุขภาพ แพทย์
124
กาหนดให้มีได้ทุกอัตรา
2 บริการสุขภาพ ทันตแพทย์
38
3 บริการสุขภาพ นักจิตวิทยาคลินิก
1
4 บริการสุขภาพ พยาบาล
798
120
2
5 บริการสุขภาพ เภสัชกร
48
8
2
6 บริการสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์
47
8
2
7 บริการสุขภาพ นักรังสีการแพทย์
18
3
2
8 บริการสุขภาพ นักกายภาพบาบัด
21
4
2
กาหนดให้มีได้ทุกอัตรา
9 บริการสุขภาพ นักกิจกรรมบาบัด
3
2
10 บริการสุขภาพ นักกายอุปกรณ์
1
1
11 เทคนิค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
92
14
1
12 เทคนิค
สถาปนิก
5
1
13 เทคนิค
วิศวกรวิชาชีพ
16
3

บัญชีแนบท้ำย
กรอบระดับตำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบัตกิ ำร ประเภทวิชำชีพเฉพำะ ประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ
ระดับชำนำญกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ และระดับเชี่ยวชำญ
ลำดับ
สำยงำน
ตำแหน่ง
จำนวนบุคลำกร
กรอบตำแหน่งทีข่ ออนุมตั ิ
ระดับปฏิบัตกิ ำร
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ชำนำญกำร ชำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ
2. กลุ่มประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ
1 บริการสุขภาพ นักวิชาการเวชสถิติ
7
2
2 บริการสุขภาพ นักอรรถบาบัด
1
1
3 บริการสุขภาพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
12
2
4 บริการสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข
9
2
5 บริการสุขภาพ นักสังคมสงเคราะห์
4
1
6 เทคนิค
วิศวกร
13
2
7 บริการ
นิติกร
21
4
1
8 บริการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
62
10
1
9 บริการ
นักทรัพยากรบุคคล
87
14
1
10 บริการ
นักจัดการงานทัว่ ไป
304
46
1
11 บริการ
เลขานุการ
5
1
12 บริการ
นักวิชาการศึกษา
261
40
1
13 บริการ
นักพัฒนาชุมชน
8
2
กาหนดให้มีได้ทุกอัตรา
14 บริการ
นักสื่อสารองค์กร
29
4
15 บริการ
นักวิชาการสถิติ
3
1
16 บริการ
นักวิเทศสัมพันธ์
9
1
17 บริการ
นักวิชาการพัสดุ
116
18
1
18 บริการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
176
27
1
19 บริการ
นักตรวจสอบภายใน
6
1
1
20 บริการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
57
9
21 บริการ
นักวิชาการโภชนาการ
12
2
22 บริการ
นักวิทยาศาสตร์
39
6
1
23 บริการ
นักจิตวิทยา
3
2
24 บริการ
นักวิชาการช่างศิลป์
9
1
25 บริการ
เจ้าหน้าทีว่ ิจัย
9
2
26 บริการ
บรรณารักษ์
42
6
1
27 บริการ
นักวิชาการเกษตร
4
1

ลำดับ

สำยงำน

3. กลุ่มประเภททัว่ ไป
1 บริการสุขภาพ
2 บริการสุขภาพ
3 บริการสุขภาพ
4 บริการสุขภาพ
5 บริการสุขภาพ
6 บริการสุขภาพ
7 บริการสุขภาพ
8 บริการสุขภาพ
9 เทคนิค
10 บริการ
11 บริการ
12 บริการ

บัญชีแนบท้ำย
กรอบระดับตำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบัตกิ ำร ประเภททัว่ ไป
ระดับชำนำญงำน ระดับชำนำญงำนพิเศษ
ตำแหน่ง
จำนวนบุคลำกร
กรอบตำแหน่งทีข่ ออนุมตั ิ
ระดับปฏิบัตงิ ำน
ระดับ
ระดับ
ชำนำญงำน ชำนำญงำนพิเศษ
ผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ผู้ปฏิบัติเภสัชกรรม
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟืน้ ฟู
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ผู้ปฏิบัติงานทัว่ ไป
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
พนักงานบริการ

262
4
9
41
93
4
5
6
94
393
11
481

40

กาหนดให้มีได้ทุกอัตรา

6
14
1
1
1
15
59
2

ตัวอย่าง
การแบ่งกลุ่มทา workshop
ตาแหน่งผู้ปฏิบตั ิงานทั่วไป ระดับชานาญงานพิเศษ
งานในหน้าที่

ความยุ่งยากของงาน

เกษียณ ร่าง โต้ตอบ พิมพ์หนังสือ

ตัวบ่งชี้เพือ่ จาแนก

1. ภายใน/ภายนอก ตามหลักการ
2. เป็นภาษาอังกฤษ
วิเคราะห์ แยก จัดเรื่องเสนอ
1. จัดเก็บตามระเบียบงานสารบรรณ
2. จัดเก็บตามระเบียบสารบรรณและสืบค้นได้ด้วยเทคโนโลยี
3. วิเคราะห์ แยกเรื่อง ภาษาอังกฤษ
จัดทาวาระประชุม
1. จัดทาวาระประชุมในระดับส่วนงาน
2. จัดทาวาระประชุมเสนอในระดับมหาวิทยาลัย
จัดระบบการทางานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. พัฒนาระบบการทางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ

การประสานงาน

ภาษาอังกฤษ

1. ภายนอกส่วนงาน
2. หน่วยงานระหว่างประเทศ
3. ต้อนรับแขกหรือนิสิตต่างชาติ

หมายเหตุ : ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มทา workshop ดังกล่าวเป็นการระดมความคิดเห็นในเบื้องต้น
โดยมหาวิทยาลัยจะนาข้อมูลดังกล่าวไปทบทวนและพิจารณาเพือ่ หาข้อสรุปต่อไป

IT และภาษาอังกฤษ

ระดับการประชุม
ระยะเวลา และขั้นตอนการทางาน

หมายเหตุ : 1. จัดทำรายงานฯ หลังจากเข้าร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน ภายใน 7 วันทำการ
เสนอหัวหน้าฝ่าย
2. หัวหน้าฝ่ายเสนอความเห็น ภายใน 3 วันทำการ และเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
3. แจ้งผู้รายงานทราบ และจัดเก็บเข้าแฟ้มรายงานการเข้าประชุม/ อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน
4. หัวหน้าฝ่ายติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา
5. หัวหน้าฝ่ายรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาให้ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางได้ทราบ

สำนักหอสมุดกลำง
กรอบระดับตำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบตั กิ ำร
ประเภทเชีย่ วชำญเฉพำะ (สำยงำนบริกำร)
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชือ่ -นำมสกุล

นางมัณฑนา
นางมาลินี
นางจงกล
นางฐานวีร์
นางสาวละออ
นางสมพิศ
นางสาวกัญญดา
นางสาวชัชชภา
นางสาวธนภร
นางสาวนันทนา
นางสาวนาเงิน
นางปัทมาพร
นางสาวมัทนา
นางสาวยุภาภรณ์
นางสาวศุภลักษณ์
นางสาวศิวพร
นางสุจติ รา
นางสาวอิสยาห์
นางสาวอัญชลี
นางสาวอัมพร

เจริญแพทย์
ภูหมั่นเพียร
พุกพูน
ศรีจริ ะพัชร์
ไวยมานะกิจ
พรวิริยกุล
งึมกระโทก
ประทุมศรีขจร
พึง่ พาพงศ์
เศาจวุฒิพงศ์
เฉลียวพจน์
ยุวพรพงศ์กลุ
บุญประเสริฐ
ไชยสงค์
ผลแก้ว
ชาติประสพ
รัตนสิน
พันศิริพฒ
ั น์
ตุ้มทอง
ขาวบาง

ตำแหน่ง

ปัจจุบนั
ระดับ

กรอบระดับตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ชำนำญกำร* ชำนำญกำรพิเศษ** เชีย่ วชำญ***
ชานาญการพิเศษ
∕

ชานาญการ

บรรณารักษ์

ปฏิบัติการ

∕

∕

∕

∕

∕

หมำยเหตุ : ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครังที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
*ระดับชานาญการ (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ทุกอัตรา)
**ระดับชานาญการพิเศษ (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 6 อัตรา จากอัตราทังหมด 42 อัตรา)
***ระดับเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 1 อัตรา)

บรรณำรักษ์

๑
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มประเภท
สายงาน

เชี่ยวชาญเฉพาะ
บริการ

ชื่อตาแหน่งในประเภทสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในประเภทสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
๑. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๒. บรรณารักษ์ชานาญการ
๓. บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
๔. บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ประเภทสายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ
ทาบัตรรายการ ทาบรรณานุกรม ทาดรรชนี ทาสาระสังเขป จัดทาคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนัง สือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้รับบริการจัดทากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงาน
ที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ชานาญการ บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
มติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

278

๒
รายการ
๑. หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก

ระดับตาแหน่ง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ชานาญการ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบตั ิงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบตั ิงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ปฏิบตั ิงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มี
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ในการทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน ความชานาญงานทักษะ และประสบการณ์ ความชานาญงานทักษะ และประสบการณ์
บรรณารักษ์ ภายใต้การกากับ แนะนา
สูงในงานด้านบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่ต้อง สูงมากในงานด้านบรรณารักษ์ ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ ทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
ที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
มอบหมาย
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจ
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
ปฏิบตั ิงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านบรรณารักษ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้าน
บรรณารักษ์ และนามาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการสาเร็จความเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะ และ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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๓
รายการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๒. ลักษณะงาน
ปฏิบัติ
๒.๑ ด้านการ
ปฏิบัติการ

ระดับตาแหน่ง
บรรณารักษ์ชานาญการ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ

บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ

๑) จัดหา คัดเลือก จาแนกหมวดหมู่
๑) ศึกษา ค้นคว้าหนังสือทางด้านวิชาการ ๑) ปฏิบัติการด้านบรรณารักษ์ขั้นสูงที่
๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อ
แขนงต่างๆ จัดหา คัดเลือก รวบรวม
ยุ่งยากซับซ้อน วางหลักเกณฑ์ในการ
บรรณารักษ์ พัฒนาและประยุกต์ใช้
สิ่งพิมพ์สื่อโสตทัศน์ และสื่อ
จากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าทรัพยากร
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาบัตรรายการ หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือตัวเขียน
สารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ
สร้างรายการทรัพยากรสารสนเทศ ทา
และคาจารึกต่างๆ ที่มีอยู่ในหอสมุด
จัดหาและคัดเลือกให้ถูกต้องตามหลัก
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
บรรณานุกรม ดัชนีและบันทึกระบบ
วิเคราะห์เพื่อจัดจาแนกหมวดหมู่ การ
วิชาการ ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนด
ปฏิบัติงาน
ฐานข้อมูลของห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่ง
ให้เลขหมู่หนังสือ ขยายเลขหมู่หนังสือ
วิธีการ เกี่ยวกับการปรับปรุง
๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ
จัดเก็บและให้บริการ
ทาบัตรรายการ หรือสร้างรายการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการ
ในงานบรรณารักษ์ และเผยแพร่ผลงาน
๒) ให้คาแนะนา ปรึกษา และบริการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศให้ได้
ให้บริการและการใช้ห้องสมุด เพื่อให้
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
หนังสือแก่นักเรียน นิสิต คณาจารย์
มาตรฐานสากล และเหมาะสมกับ
ผู้รับบริการได้รับการบริการอย่าง
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
บุคลากรในมหาวิทยาลัย และ
ลักษณะและประเภทของหนังสือที่มีอยู่
เหมาะสม สะดวกและเพื่อให้เกิดความ
บรรณารักษ์ วางหลักเกณฑ์ในการ
ผู้รับบริการภายนอก เพื่อประโยชน์
เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
เรียบร้อยในการให้บริการห้องสมุด
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
เกี่ยวกับงานสอน งานวิจัย และการ
๒) ให้คาแนะนา ปรึกษา และบริการ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
กาหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
เผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอก
สืบค้นหนังสือแก่นักเรียน นิสิต
บรรณารักษ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
ทางด้านบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัย
คณาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัย
มาตรฐานที่กาหนด
หรือมาตรฐานในการปฏิบัตงิ าน
๓) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุด
และผู้รับบริการภายนอก เพื่อ
๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
บรรณารักษ์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัด
ประโยชน์เกี่ยวกับงานสอนงานวิจัย
หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาทีม่ ี
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่
และการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและ
เอกสารวิชาการคู่มือเกี่ยวกับงานใน
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้เกิดความ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
มากทางด้านบรรณารักษ์ ติดตาม
สนใจในการเข้ารับบริการ
๓) ควบคุม และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ทางด้านบรรณารักษ์ เพื่อก่อให้เกิดการ
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
๔) เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับ
การใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ
บรรณารักษ์ และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ห้องสมุด ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและ
การอ่านและจัดกิจกรรมในรูปแบบ
กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
นามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
เทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ลักษณะงานของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษา
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๔
รายการ

ระดับตาแหน่ง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ชานาญการ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
ทันสมัยด้านบรรณารักษศาสตร์และ
ส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้ารับ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการ
สารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะ
บริการ
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้าน
ปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้ง
๔) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
บรรณารักษ์
ด้านวิชาการและการให้บริหาร
หรือวิจัยด้านบรรณารักษ์ ศึกษา
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
ค้นคว้าวิธีการ และเทคนิคใหม่ๆ ทั้ง
สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความ
คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่
ด้านวิชาการและการให้บริการ การใช้
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิต
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้าน
งานบรรณารักษ์ ให้คาปรึกษา แนะนา
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงาน จัดทาเอกสารวิชาการคู่มือ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ผลงานทางด้านบรรณารักษ์
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อพัฒนางานวิชาการและพัฒนา
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
งานบรรณารักษ์ ให้คาปรึกษา แนะนา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ

บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
ในโครงการวิจัยทางด้านบรรณารักษ์
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะใน
การดาเนินการ
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านบรรณารักษ์ ตอบปัญหา
และชี้แจงต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
เกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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๕
รายการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

๒.๒ ด้านการ
วางแผน

วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

๒.๓ ด้านการ
๑) ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ประสานงาน
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับตาแหน่ง
บรรณารักษ์ชานาญการ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการทางานตามนโยบาย
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ

ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการทางาน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มอบหมายงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

๑) ประสานการทางานร่วมกันโดยมี
๑) ประสานการทางานภายใน
๑) ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บทบาทในการให้ความเห็นและ
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่น โดยมี
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความ
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
กาหนดไว้
กาหนด
๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่ ๒) ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนา แก่
๒) ให้ขอ้ คิดเห็นและคาแนะนาแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ดาเนินงานร่วมกัน
การดาเนินงานร่วมกัน
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๖
รายการ
๒.๔ ด้านการ
บริการ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านบรรณารักษ์
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับการ
บริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์
๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้าน
บรรณารักษ์เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นิสิต
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ

ระดับตาแหน่ง
บรรณารักษ์ชานาญการ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
๑) ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ๑) ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ ๑) ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านบรรณารักษ์แก่
ทางด้านบรรณารักษ์ ที่ยุ่งยากซับซ้อน
และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการ
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความ
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เข้าใจเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ ให้
ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนา
ดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
ความเข้าใจ และสามารถดาเนินงานได้
ความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถ
นโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้
อย่างถูกต้อง
นาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
๒) พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ
และดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ ๒) กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
หน่วยงาน
ด้านบรรณารักษ์ที่ซับซ้อน เพื่อ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
บรรณารักษ์ เพื่อให้บุคคลทั่วไป
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
ภารกิจขององค์กร
ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
หน่วยงาน
๓) จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
และเป็นประโยชน์
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร
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๗
รายการ
๓ . คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับ
ตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ชานาญการ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ
บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารง ตาแหน่ง ๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
บรรณารักษศาสตร์ ทาง
ปฏิบัติการ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ดังนี้
และ
ศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และ
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๓) ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ หรืองาน
สารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ใดสาขาวิชาหนึ่งทาบรรณารักษศาสตร์
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ๓) ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์หรืองานอื่น
ศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
สารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง
บรรณารักษศาสตร์ ทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศ
ศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่น

บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ
๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปี และ
๓) ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
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๘
รายการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ที่ กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ระดับตาแหน่ง
บรรณารักษ์ชานาญการ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ

บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนด
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สำนักหอสมุดกลำง
กรอบระดับตำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบัตกิ ำร
ประเภทวิชำชีพเฉพำะ (สำยงำนเทคนิค)
ลำดับ

1
2
3

ชือ่ -นำมสกุล

ตำแหน่ง

ปัจจุบัน
ระดับ

นายกันตพงศ์ พุ่มอยู่
นายธนวัฒน์ เสริฐสุวรรณกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ
นายอดินนั ท์ เจะตีแม

กรอบระดับตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ชำนำญกำร* ชำนำญกำรพิเศษ** เชีย่ วชำญ***
∕

∕

-

หมำยเหตุ : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2562 เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2562
*ระดับชานาญการ (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ทุกอัตรา)
**ระดับชานาญการพิเศษ (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 14 อัตรา จากทั้งหมด 92 อัตรา)
***ระดับเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 1 อัตรา เฉพาะที่สานักคอมพิวเตอร์เท่านัน้ )

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

๑
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มประเภท
สายงาน

วิชาชีพเฉพาะ
เทคนิค

ชื่อตาแหน่งในประเภทสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในประเภทสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
๓. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
๔. นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ประเภทสายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กาหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบ
ติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคาสั่งระบบ ชุดคาสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบายการใช้คาสั่งต่าง ๆ กาหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือ
และชุดคาสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให้คาปรึกษา แนะนา อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดความความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๒
รายการ
๑. หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการในการทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้
การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
และประสบการณ์สูงในงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องทาการ
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่
มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความเชี่ยวชาญในงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และนามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานตาม
แผนงานโครงการสาเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้
คาปรึกษา แนะนา หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๓
รายการ

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ
๒.๑ ด้านการ
ปฏิบัติการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เชี่ยวชาญ

๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ๑) ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดคุณลักษณะ ๑) ปฏิบัติการด้านวิทยาการ
๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบ
เฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนา และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดสอบ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงาน
ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค
คุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ
ประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นไป
ต่างๆ เพื่อพัฒนางานวิทยาการ
ติดตั้งชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ
จัดการระบบการทางานของเครื่อง
ตามมาตรฐานที่กาหนด
คอมพิวเตอร์ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ชุดคาสั่งสาเร็จรูป เพื่ออานวยการ
การติดตั้งระบบเครือ่ ง ทดสอบ
๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
และประโยชน์สูงสุด
ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความ
คุณสมบัติด้านเทคนิคของเครื่องและ
สังเคราะห์ หรือวิจยั ที่ยุ่งยากซับซ้อน ๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัย
รับผิดชอบดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
อุปกรณ์ เพื่อให้ได้อุปกรณ์
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
ต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่
และสอดคล้องกับความต้องการของ
คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
งานในความรับผิดชอบและเผยแพร่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
หน่วยงาน
ทั้งหน่วยงาน ทันสมัย และตรงตาม
ผลงานทางด้านวิทยาการ
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
๒) ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไข
ความต้องการและลักษณะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เพื่อก่อให้เกิดการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือกาหนด
แฟ้มข้อมูล เขียนชุดคาสั่ง และคู่มือ
ของหน่วยงาน
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ
ทิศทางของการศึกษาวิจัยให้
คาอธิบายชุดคาสั่งตามข้อกาหนด
๒) ออกแบบระบบงาน ข้อมูล การประ
กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว
มวยผล การสือ่ สาร ระบบข่ายงาน
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
เพื่อพัฒนางานวิทยาการ
ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง แก้ไข
ชุดคาสั่งและฐานข้อมูล ตามความ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
คอมพิวเตอร์ หรือเพื่อเสนอ
ข้อผิดพลาดของคาสั่ง เพื่อให้
ต้องการของหน่วยงาน ติดตั้ง
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหา และหา
ระบบปฏิบัติการทางานได้อย่าง
บารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์
งานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็น
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ถูกต้องแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
ระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ชุดคาสั่ง
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก
มากที่สุด
ระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งประยุกต์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้
ดาเนินการ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และด้าน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้
อย่างราบรื่น สนองต่อความต้องการ ๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้
คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงาน
ของผู้รับบริการ
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่ ๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิทยาการ
และวิธีการของงานในด้านวิทยาการ
โครงการวิจัยทางด้านวิทยาการ

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
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๔
รายการ

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
คอมพิวเตอร์ จัดทาเอกสารวิชาการ
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อหาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือเพื่อพัฒนา
แนวทางวิธีการและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์ ให้คาปรึกษา แนะนา
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้คาแนะนาและ
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ ๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
ความรู้ทางด้านวิทยาการ
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
หน่วยงานต่างๆ ให้คาปรึกษา
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และให้
คาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการของมหาวิทยาลัย หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
บริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและ
บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบ
การพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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๕
รายการ
๒.๒ ด้านการ
วางแผน

๒.๓ ด้านการ
ประสานงาน

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการทางานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด

๑) ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง ๑) ประสานการทางานร่วมกันโดยมี
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
บทบาทในการให้ความเห็นและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิด
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิท์ ี่กาหนด
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
ไว้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ ๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนา เบือ้ งต้น
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ
ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการทางานตามนโยบาย
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เชี่ยวชาญ
ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการทางานโดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงานโครงการในระดับ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมอบหมายงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

๑) ประสานการทางานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการ เจรจา โน้มน้าว
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
๒) ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนา แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
ร่วมกัน

๑) ประสานการทางานโครงการต่างๆ
กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๒) ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
ในการดาเนินงานร่วมกัน
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๖
รายการ
๒.๔ ด้านการ
บริการ

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
๑) ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ๑) ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอด
๑) ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการ
ความรู้ ทางด้านวิทยาการ
และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยาก
วิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งตอบ
คอมพิวเตอร์แก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา
คอมพิวเตอร์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
งานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
ภายในและภายนอกหน่วยงาน
ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
และชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
ประโยชน์
หน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
นโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้
๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
และสามารถดาเนินงานได้อย่าง
พัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้าน
ถูกต้อง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
๒) พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ
ปัญหาและดาเนินงานได้อย่างมี
หน่วยงาน
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ประสิทธิภาพ
๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
หน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน ๒) กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บคุ คล
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
ทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่
เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
สากลเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ถูกต้องและเป็นประโยชน์
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
หน่วยงาน
ภารกิจขององค์กร
ใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
๓) จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
มาตรการต่างๆ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
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๗
รายการ
๓ . คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๔) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
กบบ. ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งนี้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
ปฏิบัติการ และ
๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ปฏิบัติการ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ดังนี้
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
และ
๓) ปฏิบัติงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
ปฏิบัติการ และ
๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
และ
๓) ปฏิบัติงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เชี่ยวชาญ
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
ปฏิบัติการ และ
๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ชานาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปี และ
๓) ปฏิบัติงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนด
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สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

81

สำนักหอสมุดกลำง
กรอบระดับตำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบัตกิ ำร
ประเภททัว่ ไป (สำยงำนบริกำร)
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-นำมสกุล

นายกิตติศักดิ์
นายเกรียงศักดิ์
นายเกียรติศักดิ์
นางสาวเจณจิรา
นายเดชณรงค์
นางทัศนีญา
นางสาวนัยรัตน์
นางบงกชรัตน์
นายปริวัฎ
นายปิยะรักษ์
นางประภัสสร
นางประจงจิตต์
นางสาวพรชนก
นางสาวพิมลพรรณ
นางพิมหฤทัย
นางสาวรัชนี
นางสาวรุ่งรดา
นางสาววรรณิศา
นางวนิดา
นางสาวศิริภรณ์
นายสนธิชัย
นายสามารถ
นายสุรชัย
นายสุรพงษ์
นางสาวอนงค์

ก้าวกระโทก
เริ่มสูงเนิน
หงษ์อินทร์
มั่นคง
อมเพชร
ทาระคา
เรืองวชิรารัตน์
อุดสัย
ศิริรัตน์
หอมหวล
อ้วนวงษ์
อุมะวิชนี
ชื่นประทุม
มูลเจริญ
ศรีมงคล
แก้วคูณ
ภัทรมหาสมบัติ
แซ่เตียว
พูลสวัสดิ์
กิ่งน้อย
คามณีจันทร์
พุกพญา
หาบ้านแท่น
พิมพ์โคตร
คิดชอบ

ตำแหน่ง

ปัจจุบัน
ระดับ

ผู้ปฏิบัติงานทัว่ ไป

ปฏิบัติงาน

กรอบระดับตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนำญงำน* ชำนำญงำนพิเศษ**

∕

∕

ลำดับ

26
27
28
29
30
31

ชื่อ-นำมสกุล

นางสาวอมรรัตน์
นางสาวอรัญญา
นายอภิเดช
นางสาวเอื้องฟ้า
นางสาวสุพินยา
นางอรุณรัตน์

ทรงสมบัติชัย
ฟักอ่อน
จันทร์ศิริ
แป้นแก้ว
ศรีกุล
พุกพญา

ตำแหน่ง

ปัจจุบัน
ระดับ

ปฏิบัติงาน

กรอบระดับตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนำญงำน* ชำนำญงำนพิเศษ**
∕

∕

ผู้ปฏิบัติงานทัว่ ไป
ชานาญงาน

∕

หมำยเหตุ : ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

*ระดับชานาญงาน (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ทุกอัตรา)
**ระดับชานาญงานพิเศษ (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 59 อัตรา จากอัตราทัง้ หมด 393 อัตรา)

ผ้ ูปฏิบัตงิ ำนทั่วไป

๑
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มประเภท
สายงาน

ทั่วไป
บริการ

ชื่อตาแหน่งในประเภทสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในประเภทสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งนี้
๑. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน
๒. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงาน
๓. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงานพิเศษ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ประเภทสายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กั บคอมพิวเตอร์ งานธุรการ
งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ หรืองานบริการทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๒
รายการ
๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบตั ิงาน
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ หรือ
ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
กับคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
เฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
ประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี หรือช่วยทาวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล
งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ หรืองานบริการทั่วไป
แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่
ตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่ กาหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้าน
อย่างกว้างๆภายใต้กากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
หรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติ
คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงานพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ
เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้หรือพัฒนางานในหน้าที่และงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลัก
ที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๓
รายการ
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบตั ิงาน
๒. ลักษณะงานปฏิบัติ
๒.๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ
เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการทั่วไปธุรการ
เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสะดวก
(๒) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน
เดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๓) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงาน
(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เกี่ยวกับงานช่วยเหลือและสนับสนุนงานบริหาร
ต่างๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการ
ทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงาน
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทาคู่มือ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๓) ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อการกาหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงาน โดยการใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงานพิเศษ
(๑) วางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความ
รับผิดชอบ เพื่อให้ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
(๒) มอบหมายงาน กากับดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ
(๓) จัดทาและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการค้นหา และนาไปใช้ประโยชน์ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(๔) ควบคุมการจัดซื้อจัดหา การเบิกจ่าย เพื่อให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่
(๕) อานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึก
การประชุมและจัดทารายงานการประชุม เพื่อให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
หลักฐานในการประชุม
(๖) พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ
เพื่อให้ระบบงานมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(๗) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชน เพื่อขอความช่วยเหลือหรือความร่วมมือ
ในงานอันเป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
หน่วยงาน

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๔
รายการ
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบตั ิงาน
๒.๒ ด้านการกากับดูแล

๒.๓ ด้านการบริการ

(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวยความสะดวก และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริหารทั่วไป
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงาน
(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้
การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปในความรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความชานาญด้านการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่อ
อานวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงานพิเศษ
(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้
การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
(๒) กาหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๑) ให้คาแนะนา สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านบริหารงานทั่วไป ตอบปัญหาและฝึกอบรม
เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปที่มีความยากมาก
เป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความชานาญงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ
โดยให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการทางานของหน่วยงาน
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๕
รายการ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบตั ิงาน
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงาน
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงานพิเศษ
(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน และ
ระดับปฏิบัติงาน และ
(๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งกลุ่มประเภท
(๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งกลุ่มประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ทั่วไป ระดับชานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ดังนี้
และ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
(๓) ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
และ
(๓) ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนด

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชานาญงานพิเศษ
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สำนักหอสมุดกลำง
กรอบระดับตำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบัตกิ ำร
ประเภททัว่ ไป (สำยงำนเทคนิค)
ลำดับ

1
2
3

ชื่อ-นำมสกุล

นายสุนทร พุม่ พวง
นายอานาจ พวงผกา
นายอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ตำแหน่ง

ปัจจุบัน
ระดับ

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ปฏิบัติงาน

กรอบระดับตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนำญงำน*
ชำนำญงำนพิเศษ**
∕

∕

หมำยเหตุ : ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
*ระดับชานาญงาน (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ทุกอัตรา)
**ระดับชานาญงานพิเศษ (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 15 อัตรา จากอัตราทัง้ หมด 94 อัตรา)

ผ้ ูปฏิบัตงิ ำนช่ ำง

๑
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มประเภท
สายงาน

ทั่วไป
เทคนิค

ชื่อตาแหน่งในประเภทสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในประเภทสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งนี้
๑. ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
๒. ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
๓. ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ประเภทสายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านงานช่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการการควบคุมการทางาน การพิมพ์ แผนที่ การเขียนและคัดลอกแบบแปลน
ของอาคารและสิ่งก่อสร้าง การเขียนภาพ เขียนตัวอักษร ปั้นภาพและจาลองแบบพิมพ์ การตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบารุงการทางานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องใช้
ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์ การประดิษฐ์ ซ่อม ประกอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ในการใส่ฟันและตรวจสอบงานด้านช่างต่างๆ เช่น ด้านช่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ด้านช่างพิมพ์ ด้านช่างเขียนแบบ ด้านช่างศิลป์ ด้านช่างเครื่องยนต์ ด้านช่างไฟฟ้า ด้านโยธา ด้านโลหะ ด้านช่างเทคนิค ด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ด้านช่างกายอุปกรณ์ ด้านช่างเครื่องกล
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๒
รายการ
๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานด้านช่าง ตามคาสั่ง หรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้
การกากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา
และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือพัฒนางาน
ในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไข
ปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะหรือ
ประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์
หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือพัฒนางาน
ในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไข
ปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๓
รายการ
๒. ลักษณะงานปฏิบัติ
๒.๑. ด้านการปฏิบัติการ

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน

ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
ปฏิบัติงานด้านช่างด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
(๑) ปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
(๑) ปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
(๑.๑) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บารุงรักษา ซ่อมแซม
(๑.๑) วางแผนและควบคุมการทางานของเครื่อง
(๑.๑) วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
ตรวจสอบการทางาน แก้ไขปัญหาการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การทางานเพื่อให้
องค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรในสายงาน
ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
เป็นไปตามความสามารถของเครื่องและระบบ
(๑.๒) พัฒนา ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บารุงรักษา
พ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบ
คาสั่งที่วางไว้
ซ่อมแซม ตรวจสอบการทางาน แก้ไขปัญหา
สนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถ (๑.๒) ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงาน
การใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทาคู่มือ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้ง
(๑.๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา
ระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ
ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ
วิเคราะห์ เสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี
สารอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้
ปฏิบัติงานในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ เก็บรักษา
ประสิทธิภาพ
ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูลที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมาณเวลา
(๑.๓) ควบคุมการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล
ข้อมูล
การปฏิบัติงาน จัดลาดับความสาคัญและลักษณะ
รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สารอง
(๑.๓) จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติ
ของงานเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ตามความ
กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบารุงรักษา
เหมาะสม เพื่อการกาหนดมาตรฐานในการ
และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
ปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้
(๑.๔) ร่วมออกแบบ และกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในการจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
(๑.๓) ติดตามประมวลผล ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้ง
ความก้าวหน้าเพื่อวางแผนควบคุมเครื่อง
ระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เครื่องมือและ
คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์ที่จัดหามีมาตรฐานเหมาะสมกับ
และมีประสิทธิภาพ
การใช้งาน
(๑.๕) กาหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณ
ที่ได้รับในแต่ละปี
กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๔
รายการ
ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
(๒) ปฏิบัติงานช่างพิมพ์
(๒.๑) นาแม่พิมพ์มาประกอบแท่นพิมพ์ ปรับตาแหน่ง
แม่พิมพ์ให้ถูกต้อง พิมพ์แผนที่แบบฟอร์มและ
เอกสารต่างๆ ถ่ายรูปทางการพิมพ์ ล้างฟิล์ม
แต่งและประกอบเนกาตีฟ ผสมหมึกพิมพ์
พิมพ์ภาพเส้นหรือภาพสกรีน พิมพ์ภาพสีเดียว
หรือภาพสอดสี เย็บเล่มทาปก กาหนดขนาด
จัดวางรูปตัวหนังสือและตัวอักษรของแม่พิมพ์
ร่างแบบ ออกแบบแม่พิมพ์ จาลองแผนที่
กาหนดขนาด จัดวางรูปเล่มและหน้ากระดาษ
ทาแม่พิมพ์ชนิดขาวดา หรือชนิดสอดสี
ใช้แท่นพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๒.๒) คานวณรายการและประมาณราคาในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับงานพิมพ์ และคัดเลือก
กระดาษที่ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อเหมาะสม
ประหยัด คุ้มค่า
(๒.๓) บารุงรักษาแม่พิมพ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์ ตรวจรับและควบคุม
การใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
รวมทั้งแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ในระหว่างการพิมพ์
เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
(๒) ปฏิบัติงานช่างพิมพ์
(๒) ปฏิบัติงานช่างพิมพ์
(๒.๑) ตรวจสอบการดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
(๒.๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อสร้างแนวทางวิธีการ
การพิมพ์ จัดทาแม่พิมพ์ชนิดขาวดาหรือชนิด
ใหม่ในงานช่างพิมพ์ ซึ่งต้องใช้เทคนิคและความ
สอดสี จัดวางรูปเล่มและหน้ากระดาษ ถ่ายรูป
ชานาญสูง
เพื่อทาแม่พิมพ์ออฟเซตด้วยกล้องถ่ายภาพ
(๒.๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุง
ทางการพิมพ์คานวณมาตราส่วนย่อขยายในการ
งานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ถ่ายทาแม่พิมพ์ออฟเซต วางรูปแบบพิมพ์ต่าง ๆ
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ซึ่งต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ และความละเอียด
ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้
รอบคอบ และควบคุมการปฏิบัติงานทาแม่พิมพ์
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์
พิมพ์แบบพิมพ์ต่าง ๆทั้งระบบออฟเซต และ
(๒.๓) ให้คาแนะนาในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็น
ระบบเลตเตอร์เพรสพิมพ์สอดสี เพื่อใช้ใน
แนวทางในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒.๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิตเพื่อ
(๒.๒) คานวณรายการและประมาณราคาในการ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่างพิมพ์
ดาเนินการเกี่ยวกับงานพิมพ์ เพื่อความเหมาะสม
และประหยัด คุ้มค่า ควบคุมและตรวจสอบการ
ใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(๒.๓) ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อการกาหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา โดย
การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์
หรือปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จัดทาคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
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๕
รายการ
ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
(๓) ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ
(๓.๑) สารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้างและงาน
ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงาน
ออกแบบของหน่วยงานต่างๆ
(๓.๒) ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนามาใช้ใน
งานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์
(๓.๓) ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงาน
ราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคาและนาไปสู่
การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
(๓.๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่าง
เขียนแบบ

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
(๓) ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ
(๓) ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ
(๓.๑) เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่
(๓.๑) เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่
งานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบต่างๆ
งานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง และจัดทาแบบจาลอง เพื่อสนับสนุน
ที่เกี่ยวข้อง และจัดทาแบบจาลอง เพื่อ
งานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ
สนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ
(๓.๒) ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามรูปแบบ
(๓.๒) ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการ และระเบียบพัสดุ
รายการ และระเบียบพัสดุ
(๓.๓) สารวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง ก่อสร้าง เพื่อเก็บข้อมูล (๓.๓) สารวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง ก่อสร้าง เพื่อเก็บ
รายละเอียดต่างๆ
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
(๓.๔) ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ (๓.๔) ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงาน
เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคาและนาไปสู่การ
ราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา และ
ก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
นาไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
(๓.๕) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิตเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงาน
ช่างเขียนแบบ

(๔) ปฏิบัติงานช่างศิลป์
(๔) ปฏิบัติงานช่างศิลป์
(๔.๑) ร่างและออกแบบจัดทาภาพฉาก เขียนภาพ และ (๔.๑) ร่างและออกแบบในการจัดทาภาพฉากและ
ประดิษฐ์ตัวอักษรประกอบคาบรรยายหรือ
การประดิษฐ์ตัวอักษร เพื่อใช้ประกอบคา
เพื่อใช้เป็นต้นแบบสาหรับทาแม่พิมพ์ในการ
บรรยายหรือเพื่อใช้เป็นต้นแบบสาหรับทา
จัดทาเอกสารและหนังสือต่างๆ
แม่พิมพ์ในการจัดทาเอกสารและหนังสือต่างๆ
(๔.๒) เขียนแผ่นป้าย เขียนภาพ ตัวอักษร เขียนแผ่น
ซึ่งต้องใช้ความรู้ความชานาญในกิจการของ
ภาพประชาสัมพันธ์ เขียนแผนที่ แผนภูมิแสดง
หน่วยงานเป็นอย่างดี

(๔) ปฏิบัติงานช่างศิลป์
(๔.๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อสร้างแนวทางวิธีการ
ใหม่ในงานช่างศิลป์ ซึ่งต้องใช้เทคนิคและความ
ชานาญสูง
(๔.๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุง
งานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
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๖
รายการ
ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
ข้อมูลทางสถิติ ปั้นภาพและจาลองแบบพิมพ์
เพื่อให้ถูกต้องตามรายละเอียดทางวิชาการต่างๆ
จัดฉากหรือออกแบบตกแต่งอาคารสถานที่ใน
การจัดแสดงหรือจัดนิทรรศการซึ่งต้องการความ
ประณีตบรรจงเพื่อใช้ในกิจกรรมสาคัญๆ ที่มี
ความยุ่งยากให้มีประสิทธิภาพ
(๔.๓) กาหนดและประมาณการขั้นต้นในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งดูแล จัดเก็บ
บารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทางาน
ให้เป็นระบบ เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
(๔.๒) ออกแบบเขียนแผ่นป้าย เขียนแผ่นภาพ
ประชาสัมพันธ์ เขียนภาพ เขียนตัวอักษร
เขียนแผ่นที่ แผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ
ปั้นภาพและจาลองแบบพิมพ์ จัดฉากหรือ
ออกแบบและตกแต่งอาคารสถานที่ในการจัด
แสดงหรือจัดนิทรรศการ ซึ่งต้องการความ
ประณีตบรรจงและความถูกต้องตามรายละเอียด
ทางด้านวิชาการที่มีความยุ่งยากมาก เพื่อ
ประกอบกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม
และสื่อความได้เป็นอย่างดี
(๔.๓) พิจารณากาหนดและประมาณการการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความ
เหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า
(๔.๔) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อกาหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา หรือ
ปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จัดทาคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
(๔.๕) ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะในการนางานช่าง
ศิลป์ไปใช้ในวิชาการต่างๆ เพื่อให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาช่างศิลป์

ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการ
ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์
(๔.๓) ให้คาแนะนาในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
(๔.๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่างศิลป์
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๗
รายการ

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
(๕) ปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์
(๕) ปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์
(๕) ปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์
(๕.๑) ดาเนินการตรวจสอบ บารุงรักษา ซ่อมแก้ไข
(๕.๑) ควบคุม ดาเนินการ ตรวจสอบ บารุงรักษา ซ่อม
(๕.๑) วางแผน ควบคุม ดาเนินการ ตรวจสอบ
ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ
แก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
บารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล
อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้
ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้าน
อยู่เสมอ
พร้อมใช้อยู่เสมอ
เครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(๕.๒) ดาเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล
(๕.๒) ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิต
(๕.๒) ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ
การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง
ชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง
เครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณ
ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา
ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ
ราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้าน
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้าน
ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะและ
เครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสม
เครื่องกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
งานด้านเครื่องกล ซึ่งเป็นงานที่มีความยุ่งยาก
กับการใช้งาน
(๕.๓) วิเคราะห์กาหนดแผนการใช้ การบารุงรักษา
และซับซ้อน ต้องการการตัดสินใจ เพื่อให้เกิด
(๕.๓) สารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทาสถิติ ประวัติการ
การสารองอะไหล่ การจัดหาและจาหน่าย
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน
บารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล
แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพ
(๕.๓) วางแผนบริหารการใช้ การบารุงรักษา การ
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็น
รถและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทางานให้มี
สารองอะไหล่ การจัดหาและจาหน่ายแผนผัง
ข้อมูลหลักฐานสาหรับนาไปใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ
รายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพรถและ
ปรับปรุงงาน
(๕.๔) จัดทา ควบคุมงบประมาณ และกาหนด
อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทางานให้มี
คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้ออุปกรณ์
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักร ยานพาหนะ และ
(๕.๔) วางแผนบริหารงบประมาณด้านการซ่อม
งานด้านเครื่องกลที่จาเป็นในการใช้งาน เพื่อ
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์
ช่วยให้การดาเนินงานสะดวก รวดเร็ว และ
และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดความ
มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของ
(๕.๕) ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์
หน่วยงาน
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
(๕.๕) ร่วมประชุมปรึกษาหารือและสัมมนากับ
และงานด้านเครื่องกล เพื่อควบคุมความ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
เรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย
ด้านงานช่างเครื่องกลและเครื่องยนต์ เพื่อ
กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๘
รายการ
ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน

ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและนามา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานในหน่วยงาน
ของตน
(๕.๖) พัฒนา และสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความคล่องตัวในการดาเนินการ
(๕.๗) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่าง
เครื่องยนต์

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๙
รายการ

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
(๖) ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
(๖) ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
(๖.๑) สารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม
(๖.๑) สารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม
ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน
ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน
ดูแล บารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์
ดูแล บารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์
เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและ
โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุม
โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุม
อัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
อัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจ
คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
ต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(๖.๒) จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติ (๖.๒) ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทาทะเบียน และ
ของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบารุงรักษา
เก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการ
(๖.๓) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
วางแผนบารุงรักษาประกอบการพัฒนาปรับปรุง
เพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงานหรือ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติของหน่วยงาน
กฎหมายกาหนด
(๖.๓) ควบคุม ตรวจสอบ การปรับเทียบค่ามาตรฐาน
ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออก
ใบรับรองตามที่หน่วยงานหรือกฎหมายกาหนด
(๖.๔) ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ สาหรับจัดทาแผนงบประมาณ ในการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติงานให้มี
สภาพพร้อมใช้อยู่เสมอต่อผู้บังคับบัญชา

ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
(๖) ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
(๖.๑) กาหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณ
ที่ได้รับในแต่ละปี
(๖.๒) ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
(๖.๓) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้า
ของงานช่างไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในขณะดาเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
(๖.๔) วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ และพัฒนาบุคลากรในสายงาน
(๖.๕) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่างไฟฟ้า

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๑๐
รายการ

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
(๗) ปฏิบัติงานช่างเทคนิค
(๗) ปฏิบัติงานช่างเทคนิค
(๗.๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบารุงรักษา ระบบ
(๗.๑) ศึกษา ค้นคว้า ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบหรือ
สาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ
ปรับปรุง สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อม
อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความ
บารุง กาหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อม
เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความพร้อม
ในการใช้งาน
และตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
(๗.๒) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์
(๗.๒) ค้นคว้า ทดลอง การใช้เครื่องจักร เครื่องกล
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้
เครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
เครื่องจักร เครื่องกลและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง และ (๗.๓) จัดทารายงานเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ
ให้เกิดความปลอดภัย
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
(๗) ปฏิบัติงานช่างเทคนิค
(๗.๑) ศึกษา ค้นคว้า ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบ
หรือปรับปรุง สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง
ซ่อมบารุง กาหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความพร้อม
และตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๗.๒) กาหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการ
ดาเนินการภายในหน่วยงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๗.๓) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
(๗.๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงาน
ช่างเทคนิค

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๑๑
รายการ

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
(๘) ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
(๘) ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
(๘) ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
(๘.๑) เขียนแบบวงจรไฟฟ้า แบบชิ้นส่วนเครื่อง
(๘.๑) เขียนแบบวงจรไฟฟ้า แบบชิ้นส่วนเครื่องปฏิกรณ์ (๘.๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อพัฒนาและสร้าง
ปฏิกรณ์ปรมาณู แบบชิ้นส่วนอุปกรณ์
ปรมาณู แบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แนวทางวิธีการใหม่ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ แบบอุปกรณ์การวิจัยทาง
แบบอุปกรณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
ซึ่งต้องใช้เทคนิคและความชานาญสูง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและ
เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง
(๘.๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อปรับปรุงงาน
มาตรฐานงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
(๘.๒) ทดสอบ ซ่อม บารุง รักษา ติดตั้ง ปรับแต่ง
(๘.๒) ตรวจ แก้ ซ่อม บารุงรักษา ควบคุม ทดสอบ
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์นิวเคลียร์
ติดตั้ง ปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีระบบการทางานที่ยุ่งยาก
อุปกรณ์นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีระบบการ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ซับซ้อนด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อให้เกิดความ
(๘.๓) ให้คาแนะนาในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็น
และมีความพร้อมในการใช้งาน
พร้อมและตอบสนองความต้องการในการ
แนวทางในการปฏิบัติงาน
(๘.๓) ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๘.๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นนิสิตเพื่อ
อุปกรณ์ที่ได้รับมาใหม่ ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์ (๘.๓) ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่าง
ทุกชนิดในความรับผิดชอบ เพื่อให้การ
อุปกรณ์ใหม่ๆ พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และนิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การ
(๘.๔) จัดทาสถิติและบันทึกประวัติการซ่อมบารุง
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อุปกรณ์ดังกล่าว พิจารณาจัดซื้อ จัดหาและ
ควบคุมดูแลการรับจ่ายและทาบัญชีวัสดุอุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจาแนกประเภทและ
กาหนดคุณสมบัติของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประกอบการวางแผน การพัฒนางาน และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(๘.๕) ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
แก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
เดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ซ่อมบารุงเครื่อง
กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๑๒
รายการ
ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
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

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน

ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ

(๙) ปฏิบัติงานช่างกายอุปกรณ์
(๙) ปฏิบัติงานช่างกายอุปกรณ์
(๙.๑) ตรวจวัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วย และให้
(๙.๑) ศึกษา ค้นกว้า ทดลอง เพื่อสร้างแนวทางวิธีการ
การวินิจฉัยที่ยากมากเพื่อออกแบบประดิษฐ์และ
ใหม่ในงานช่างกายอุปกรณ์ ซึ่งต้องใช้เทคนิค
แก้ไขอุปกรณ์ช่วยคนพิการ เช่น เบรส แขนเทียม
และความชานาญสูง
ขาเทียม เท้าเทียม และรองเท้าชนิดต่าง ๆ ให้
(๙.๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุง
ถูกต้องเหมาะสมกับความพิการตามหลักวิชาการ
งานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ควบคุม ดูแลในชิ้นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ซึ่งต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้
(๙.๒) พัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้เหมาะสม
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์
กับความพิการในแต่ละกรณี รวมทั้งนาเอา
(๙.๓) ให้คาแนะนาในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็น
ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ทันสมัย
แนวทางในการปฏิบัติงาน
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้งานกายอุปกรณ์มี
(๙.๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นิสิตเพื่อ
คุณลักษณะที่เหมาะและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่างกาย
(๙.๓) ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงาน
อุปกรณ์
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทาคู่มือ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา
รวบรวมข้อมูลเพื่อการกาหนดมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๑๓
รายการ

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
(๑๐) ปฏิบัติงานช่างโยธา
(๑๐) ปฏิบัติงานช่างโยธา
(๑๐) ปฏิบัติงานช่างโยธา
(๑๐.๑) สารวจออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง
(๑๐.๑) สารวจเก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและ
(๑๐.๑) ควบคุมการสารวจ การออกแบบ การก่อสร้าง
บารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรง
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
การบารุงรักษาและคานวณโครงสร้าง
ตามหลักวิชาช่างตามความต้องการของ
เพื่อการวางแผนและออกแบบ
ประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตาม
หน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รบั
(๑๐.๒) ออกแบบ กาหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(๑๐.๒) ตรวจสอบ แก้ไขและกาหนดรายละเอียดของ
งานบารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม
(๑๐.๒) ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน
งานให้ตรงกับรูปแบบและรายการ เพื่อให้การ
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน
ก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กาหนด
ในขณะดาเนินการเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไป
(๑๐.๓) ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลัก (๑๐.๓) ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดย
อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและ
วิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
แยกราคาวัสดุค่าแรงงาน ตามหลักวิชาช่าง
สถาปัตยกรรม
(๑๐.๔) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และ
และมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการ
(๑๐.๓) วางแผนงานในการสารวจ ออกแบบ การ
ซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ
จ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ
ก่อสร้าง การบารุงรักษาและคานวณ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของ
(๑๐.๔) กาหนดแผนในการดาเนินงานก่อสร้าง งาน
โครงสร้าง ประมาณราคาก่อสร้างของ
งาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
บารุงรักษา งานปรับปรุงและซ่ อมแซม หรือ
โครงการต่างๆ เพื่อการจัดทางบประมาณ
(๑๐.๕) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา
ตรวจการจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตาม
(๑๐.๔) ตรวจการจ้างและจัดเจ้าหน้าที่ไปควบคุมงาน
วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง
มาตรฐานที่กาหนดไว้
ก่อสร้าง เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
(๑๐.๕) ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บารุงรักษา งานปรับปรุงและซ่อมแซม
(๑๐.๕) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา
เพื่อให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการและมี
วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง
คุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
(๑๐.๖) ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่ง
ก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ
หน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่
กาหนด
กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๑๔
รายการ
ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน

(๑๑) ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล
(๑๑.๑) ดาเนินการตรวจสอบ บารุงรักษา ซ่อมแก้ไข
ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อม
ใช้อยู่เสมอ
(๑๑.๒) ดาเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล
การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ
ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
และงานด้านเครื่องกลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการใช้งาน
(๑๑.๓) สารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทาสถิติ ประวัติการ
บารุงรักษา การซ่อมเครื่องมือจักรกล
เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้าน
เครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสาหรับ
นาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
(๑๐.๗) เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
การก่อสร้าง เพื่อประโยชนในการวางแผนงาน
ก่อสร้างในอนาคต

(๑๑) ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล
(๑๑.๑) ควบคุม ดาเนินการ ตรวจสอบ บารุงรักษา ซ่ อม
แก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล
เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(๑๑.๒) ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง
ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้าน
เครื่องกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
(๑๑.๓) วิเคราะห์กาหนดแผนการใช้ การบารุงรักษา
การสารองอะไหล่ การจัดหาและจาหน่าย
แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพ
รถและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ
(๑๑.๔) จัดทา ควบคุมงบประมาณ และกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงาน

ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ

(๑๑) ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล
๑๑.๑) วางแผน ควบคุม ดาเนินการ ตรวจสอบ
บารุงรักษา 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 ซึ่งเป็นงานที่มีความยุ่งยาก
และซับซ้อน ต้องการการตัดสินใจ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน
(๑๑.๓) วางแผนบริหารการใช้ การบารุงรักษา
การสารองอะไหล่ การจัดหาและจาหน่าย
แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพ
รถและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๑๕
รายการ
ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
ด้านเครื่องกลที่จาเป็นการใช้งาน เพื่อช่วยให้การ (๑๑.๔) วางแผนบริหารงบประมาณด้านการซ่อม
ดาเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์
(๑๑.๕) ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์
และงานด้านเครื่องมือ เพื่อให้เกิดความ
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของ
และงานด้านเครื่องกล เพื่อควบคุมความ
หน่วยงาน
เรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย
(๑๑.๕) ร่วมประชุมปรึกษาหารือและสัมมนากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
ด้านงานช่างเครื่องกลและเครื่องยนต์ เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและนามา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานในหน่วยงาน
ของตน
(๑๑.๖) พัฒนา และสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความคล่องตัวในการดาเนินการ

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๑๖
รายการ
ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
(๑๒) ปฏิบัติงานช่างโลหะ
(๑๒.๑) ควบคุมการดาเนินกิจการถลุงแร่การควบคุม
การหลอม หล่อโลหะและโลหะผสม การแยก
โลหะผสม และการรีดโลหะการทาโลหะ
บริสุทธิ์การแปรรูปโลหะ
(๑๒.๒) ดัดแปลงแก้ไขเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้ประกอบโลหกรรม
(๑๒.๓) ตรวจสอบ ควบคุม โรงงานที่ได้รับอนุญาต
แล้วให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เงื่อนไขและ
ระเบียบข้อบังคับที่ทางราชการกาหนด

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
(๑๒) ปฏิบัติงานช่างโลหะ
(๑๒) ปฏิบัติงานช่างโลหะ
(๑๒.๑) ควบคุมและตรวจสอบการดาเนินกิจการถลุง
(๑๒.๑) ควบคุมและตรวจสอบการควบคุมการหลอม
แร่ การควบคุมการหลอม หล่อโลหะ และ
หล่อโลหะและโลหะผสม การแยกโลหะผสม
โลหะผสม การแยกโลหะผสม และการรีด
และการรีดโลหะ การทาโลหะบริสุทธิ์ การ
โลหะ การทาโลหะบริสุทธิ์ การแปรรูปโลหะ
แปรรูปโลหะ
รวมทั้งตรวจสอบโรงงานถลุงแร่และโรงงาน
(๑๒.๒) ดัดแปลงแก้ไขเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
ประกอบโลหกรรม เพื่อประกอบการพิจารณา
ที่ใช้ประกอบโลหกรรม
ออกใบอนุญาต
(๑๒.๓) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ
(๑๒.๒) ดัดแปลงแก้ไขเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
ปฏิบัติงานโลหกรรม เพื่อประโยชนใน
ที่ใช้ประกอบโลหกรรม
การวางแผนงานโลหกรรม
(๑๒.๓) ตรวจสอบ ควบคุม โรงงานที่ได้รับอนุญาต
แล้วให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เงื่อนไขและ
ระเบียบข้อบังคับที่ทางราชการกาหนด
(๑๒.๔) ศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
และให้คาแนะนาชี้แจงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานโลหกรรม
(๑๒.๕) เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานโลหกรรมจริง เพื่อประโยชน์ใน
การวางแผนงานโลหกรรมในอนาคต

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๑๗
รายการ
ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
๒.๒ ด้านการกากับดูแล

๒.๓ ด้านการบริการ

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้
การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานช่าง ในหน่วยงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการ
(๑) ให้คาแนะนา สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
ด้านงานช่าง ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับ
หน่วยงาน เพื่ออานวยความสะดวก และเสริมสร้าง
งานช่างเครื่องยนต์ที่มีความยากมากเป็นพิเศษ
ความรู้ความเข้าใจในงานช่าง
ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอด
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ
ความรู้ ความเข้าใจและความชานาญงานด้าน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก
งานช่าง
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดย
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทางานของหน่วยงาน

ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
(๒) กาหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานช่างในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

(๑) ให้คาแนะนา สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตอบปัญหา และฝึกอบรม เกี่ยวกับงานช่างที่มีความ
ยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความชานาญ
งานด้านงานช่าง
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดย
ให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทางานของหน่วยงาน

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๑๘
รายการ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

ระดับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน
ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
ระดับปฏิบัติงาน และ
ระดับปฏิบัติงาน และ
(๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งกลุ่มประเภท
(๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งกลุ่มประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ทั่วไป ระดับชานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ดังนี้
และ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
(๓) ปฏิบัติงานช่าง หรืองานอืน่ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสม
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
และ
(๓) ปฏิบัติงานช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนด

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงาน และผู้ปฏิบัติงานช่างชานาญงานพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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สำนักหอสมุดกลำง
กรอบระดับตำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบตั กิ ำร
ประเภททัว่ ไป (สำยงำนบริกำร)
ลำดับ

1
2

ชือ่ -นำมสกุล

นายเจียม
จันทร์แบน
นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ

ตำแหน่ง

ปัจจุบนั
ระดับ

พนักงานบริการ

ปฏิบัตงิ าน

กรอบระดับตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ชำนำญงำน*
ชำนำญงำนพิเศษ**
∕

-

หมำยเหตุ : ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
*ระดับชานาญงาน (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ทุกอัตรา)
**ระดับชานาญงานพิเศษ (ไม่ม)ี

พนักงำนบริกำร

๑
มาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุมประเภท
สายงาน

ทั่วไป
บริการ

ชื่อตําแหนงในประเภทสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในประเภทนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงนี้
๑. พนักงานบริการปฏิบัติงาน
๒. พนักงานบริการชํานาญงาน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ประเภทสายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานการบริการ งานที่ตองใชแรงงานทั่วไปตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กําหนดใหมีตําแหนงพนักงานบริการปฏิบัติงาน และพนักงานบริการชํานาญงาน
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๒
รายการ
1. หนาที่ความรับผิดชอบหลัก

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ
๒.๑. ดานการปฏิบัติการ

ระดับตําแหนง

พนักงานบริการปฏิบัตงิ าน
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานตางๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

พนักงานบริการชํานาญงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยใชความรูความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ ตลอดจนให
คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน
อื่นที่ไดรับมอบหมาย

(๑) ปฏิบัติหนาที่ตองใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย
(๓) กรณีที่ทําหนาที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล ตองไดรับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด
เชน ใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตขับเรือ เปนตน

(๑) ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไปที่มีความยุงยากมากขึ้น และปฏิบัติงานตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) พัฒนา ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบการทํางาน แกไขปญหา เครื่องมือ
เครื่องใชที่เกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ถายทอดความรูการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เชน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

๒.๒ ดานการกํากับดูแล

(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อใหการ
ดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัตงิ านในหนวยงาน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กําหนดใหมีตําแหนงพนักงานบริการปฏิบัติงาน และพนักงานบริการชํานาญงาน
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๓
รายการ
๒.๓ ดานการบริการ

๓. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับ
ตําแหนง

ระดับตําแหนง

พนักงานบริการปฏิบัตงิ าน
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจ
ในงาน
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

พนักงานบริการชํานาญงาน
(๑) ใหคาํ แนะนํา สนับสนุน และถายทอดความรูในงานที่ปฏิบัติ
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงาน

ไดรับวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้

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

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กําหนดใหมีตําแหนงพนักงานบริการปฏิบัติงาน และพนักงานบริการชํานาญงาน
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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สำนักหอสมุดกลำง
กรอบระดับตำแหน่งพนักงำนสำยปฏิบัตกิ ำร
ประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ (สำยงำนบริกำร)
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-นำมสกุล

นางอัญชลี
นางจรัสโฉม
นายชินกร
นางสาวแสงจันทร์
นายสุรศักดิ์
นางสาวพัชจรี
นางสาวปณิสรา
นางสาวจันทิรา
นายทรงยศ
นายสันติ

มุสิกมาศ
ศิริรัตน์
น้อยคายาง
หวานอารมย์
ธรรมธร
รุ่งเรือง
แก้วมณี
จีนะวงค์
ขันบุตรศรี
เกษมพันธุ์

ตำแหน่ง

นักจัดการงานทัว่ ไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปัจจุบัน
ระดับ
ชานาญการ

ปฏิบัตกิ าร

กรอบระดับตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ชำนำญกำร* ชำนำญกำรพิเศษ** เชี่ยวชำญ***
∕
∕

∕

∕

∕

ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัตกิ าร

∕

∕

∕

-

หมำยเหตุ : ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
*ระดับชานาญการ (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ทุกอัตรา)
**ระดับชานาญการพิเศษ
- ตาแหน่งนักจัดการงานทัว่ ไป (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 46 อัตรา จากอัตราทัง้ หมด 304 อัตรา)
- ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 10 อัตรา จากอัตราทัง้ หมด 62 อัตรา)
- ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 14 อัตรา จากอัตราทัง้ หมด 87 อัตรา)
- ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 18 อัตรา จากอัตราทัง้ หมด 116 อัตรา)
- ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 27 อัตรา จากอัตราทัง้ หมด 176 อัตรา)
- ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 9 อัตรา จากอัตราทัง้ หมด 57 อัตรา)
***ระดับเชี่ยวชาญ
- ตาแหน่งนักจัดการงานทัว่ ไป (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 1 อัตรา)
- ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 1 อัตรา)
- ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 1 อัตรา)
- ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 1 อัตรา)
- ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีได้ 1 อัตรา)
- ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ไม่ม)ี

นักจัดกำรงำนทั่วไป

๑
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มประเภท
สายงาน

เชี่ยวชาญเฉพาะ
บริการ

ชื่อตาแหน่งในประเภทสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในประเภทสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
๑. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒. นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
๓. นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
๔. นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ประเภทสายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสานักงานและการจัดการงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคาสั่งโดยไม่จากัด
ขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการ
ประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่ างประเทศติดตามผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงานตามคาสั่ง หรือมีลักษณะงาน งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานบริหารการศึกษา
งานกิจการนิสิต งานประชาสัมพันธ์ งานเอกสาร งานทะเบียนแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ และนักจัดการงานทัว่ ไปเชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

170

๒
รายการ
๑. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการภายในสานักงานหรือ
การบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และ
ชานาญงานสูง ในด้านการบริหารจัดการ ความชานาญงานสูงมาก ในด้านการ
ภายในสานักงานหรือการบริหารงาน
บริหารจัดการภายในสานักงานหรือ
ทั่วไป เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้อง
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก ทาการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และมีขอบเขตกว้างขวางและปฏิบัติงาน สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร
จัดการภายในสานักงานหรือบริหารงาน
ทั่วไป โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านการ
บริหารงานทั่วไปและนามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติเพื่อให้การดาเนินงานตาม
แผนงานโครงการสาเร็จตามเปาาหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ และนักจัดการงานทัว่ ไปเชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๓
รายการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒. ลักษณะงานปฏิบัติ
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งานทั่วไปในสานักงาน 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
สานักงานในด้านต่างๆ เช่น งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร
งบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการ งานบริหารอาคารสถานที่
งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
๓) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบ
หนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ
เตรียมการสาหรับการประชุม บันทึก
เรื่องเสนอที่ประชุม ทารายงานการ
ประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การ
ดาเนินการประชุมและการปฏิบัติงาน

ระดับตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ

๑) ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
๑) ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไปใน ๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปใน
สานักงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม
การบริหารงานทั่วไป พัฒนาและ
สานักงาน เช่น งานธุรการ งาน
ดูแล กากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ
บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงาน
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
แผนปฏิบัติราชการ งานจัดระบบงาน
ทั่วไปในสานักงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนา
งานบริหาร งานงบประมาณ งาน
มาตรฐานที่กาหนด
ระบบและมาตรฐานในการ
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน
๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
ปฏิบัติงาน
บริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยาก
๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัย
และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวม
ซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
ต่างๆ ในงานบริหารงานทัว่ ไป และ
ข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
งานสัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานทางด้านการ
ใหม่ หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ปฏิบัติงานต่างๆให้หน่วยงานให้
บริหารงานทั่วไป เพื่อก่อให้เกิดการ
ประโยชน์ต่องานบริหารงานทั่วไป
เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจยั
๒) ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
ประเมินผล รวมทั้งกาหนดวิธีการ
เลขานุการที่ยากและต้องใช้ความ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
และระเบียบปฏิบัติทางการด้านการ
ชานาญ เช่น งานโต้ตอบ งานแปล
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
บริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนาระบบ
เอกสาร ดูแลการจัดการประชุม งาน
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
รับรองและงานพิธีการต่างๆงาน
งานด้านการบริหารงานทั่วไป
ด้านการบริหารงานทั่วไป เสนอ
บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดทา
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหา
รายงานประชุมและรายงานอื่นๆ
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก
เพื่อให้การดาเนินการประชุมและการ
ของงานในด้านการบริหารงานทั่วไป
ทางด้านการบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสาเร็จลุล่วง
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
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๔
รายการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อื่นที่เกี่ยวข้องสาเร็จลุล่วงด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
๔) ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่ออานวยความสะดวก และเกิด
ความร่วมมือ
๕) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น
ให้คาปรึกษา แนะนา ในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา และแก่นิสิตที่ฝึกปฏิบัติงาน
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับในงานหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

ระดับตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
๓) ช่วยวางแผน และติดตามงานใน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
สานักงาน เพื่อให้สามารถบริหาร
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้า
ราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาาหมาย
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ที่กาหนด
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
๔) ดาเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับ
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งใน และ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
ต่างประเทศ เพื่ออานวยความสะดวก
เกี่ยวข้อง
และเกิดความร่วมมือ
๕) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
ด้านการบริหารงานทั่วไป จัดทา
เอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อ
พัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๖) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
บริหารงานทั่วไป ให้คาปรึกษา
แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้

นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ
วิจัยทางด้านการบริหารงานทั่วไป
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินการ
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วม
ประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับงานการบริหารงานทั่วไป
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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๕
รายการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๒.๒ ด้านการวางแผน

วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
ตามเปาาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ระดับตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบ
การพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการทางานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุตามเปาาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด

ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการทางานตามนโยบาย
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรจุเปาาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ

ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการทางาน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยมอบหมาย แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเปาาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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๖
รายการ
๒.๓ ด้านการประสานงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑) ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
๑) ประสานการทางานร่วมกันโดยมี
๑) ประสานการทางานภายใน
บทบาทในการให้ความเห็นและ
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่น โดยมี
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
กาหนดไว้
๒) ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่
๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมกัน

นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ
๑) ประสานการทางานโครงการต่างๆ
กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๒) ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
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๗
รายการ
๒.๔ ด้านการบริการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
การบริหารงานทั่วไปรวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้
ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์
๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการ
บริหารงานทั่วไป เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

ระดับตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ
๑) ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ๑) ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอด
๑) ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการ
ความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป
และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยาก
บริหารงานทั่วไป แก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา
ที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความ
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
และชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานใน
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ
ดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
หน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้
นโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้
และสามารถดาเนินงานได้อย่าง
เทคนิค และทักษะ ให้สามารถนาไป
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ถูกต้อง
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
๒) พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ ๒) กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
ด้านการบริหารงานทั่วไปที่ซับซ้อน
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
การบริหารงานทั่วไป เพื่อให้บุคคล
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
ภารกิจขององค์กร
ถูกต้องและเป็นประโยชน์
หน่วยงาน
๓) จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร
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๘
รายการ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
นักจัดการงานทั่วไป ระดับ
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ปฏิบัติการ และ
และ
๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ๒) เคยดารงตาแหน่งกลุ่มประเภท
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่ น
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และ
ปฏิบัติการ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๓)
ปฏิ
บัติงานด้านการการบริหารงาน
ดังนี้
ทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
น้อยกว่า ๑ ปี
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
และ
๓) ปฏิบัติงานด้านการการบริหารงาน
ทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี

นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ระดับ
ปฏิบัติการ และ
๒) เคยดารงตาแหน่งกลุ่มประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ
พิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ
๓) ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า
๑ ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนด

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ และนักจัดการงานทัว่ ไปเชี่ยวชาญ
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นักวิเครำะห์ นโยบำยและแผน

๑
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มประเภท
สายงาน

เชี่ยวชาญเฉพาะ
บริการ

ชื่อตาแหน่งในประเภทสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในประเภทสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ประเภทสายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา
เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการของมหาวิทยาลัย หรือใช้เป็นข้อมู ลสาหรับกาหนดยุทศศาสตร์การพัฒนา
ในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
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๒
รายการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
๑. หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
หลัก
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การ
กากับ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

ระดับตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
และประสบการณ์สูงในงานด้านการ
และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่
ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจ
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่น
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย
และแผนโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงาน
เชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือ
งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่
ปฏิบัติงานวิจัยด้านการวิเคราะห์นโยบาย
และแผน และนามารประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการสาเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
งาน ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา หรือ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
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๓
รายการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
๒. ลักษณะงานปฏิบัติ
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

ระดับตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ

๑) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ๑) ปฏิบัติการด้านงานวิเคราะห์นโยบาย
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ
และแผนขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน
เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย
เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
๒) จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตาม
๒) จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตาม
วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
และโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงาน
และโครงการต่างๆซึ่งเป็นแผนงาน
๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ
ของหน่วยงานทั้งหมด เพือ่ ให้การ
สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
กิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
กิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ที่ตั้งไว้
ที่ตั้งไว้
ผลงานทางด้านวิเคราะห์นโยบาย
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่นให้
๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
และแผน
คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงาน
หรือวิจัยด้านวิเคราะห์นโยบายและ ๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
แผน จัดทาเอกสารวิชาการ คู่มือ
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิศีการ
และชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานใน
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิเคราะห์
ของงานในด้านวิเคราะห์นโยบาย
หน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
นโยบายและแผน เพื่อพัฒนางาน
และแผนให้คาปรึกษา แนะนา ตอบ
อย่างถูกต้อง มีประสิทศิภาพ และ
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานให้มีประสิทศิภาพยิ่งขึ้น
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ประสิทศิภาพ เข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับหลักการและวิศีการของงาน
คณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับ
วิเคราะห์นโยบายและแผน ให้
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ
๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ วิศีการ และเทคนิค
ต่างๆเพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน
๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัย
ต่างๆ ในงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่หรือเทคนิควิศีการใหม่
ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิเคราะห์
นโยบายและแผน วางหลักเกณฑ์
ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
รวมทั้งกาหนดวิศีการและระเบียบ
ปฏิบัติทางด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและหาวิศีการแก้ไขที่มีความ
ยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านนโยบายและแผน ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน และด้าน

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๔
รายการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

ระดับตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทศิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านนโยบายและ
แผน เพื่อให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทศิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย
หรือของรัฐบาล ในการเข้าร่วม
ประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๕
รายการ
๒.๒ ด้านการวางแผน

๒.๓ ด้านการ
ประสานงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทศิ์ที่กาหนด

๑) ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทศิ์ตามที่กาหนดไว้
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
แผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการ หรือร่วมวางแผนการทางานตามนโยบาย
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทศิ์ที่กาหนด
ประเมินผล เพื่อให้บรรจุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทศิ์ที่กาหนด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ
ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการทางาน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับ
กลยุทศ์ของมหาวิทยาลัยมอบหมาย
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทศิ์ที่กาหนด

๑) ประสานการทางานร่วมกันโดยมี
๑) ประสานการทางานภายในมหาวิทยาลัย ๑) ประสานการทางานโครงการต่างๆ
บทบาทในการให้ความเห็นและ
หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
ความร่วมมือและผลสัมฤทศิ์ตามที่
เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและ
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทศิ์
กาหนดไว้
ผลสัมฤทศิ์ตามที่กาหนด
ตามที่กาหนดไว้
๒) ให้ขอ้ คิดเห็นและคาแนะนา
๒) ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้น
แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
ประชุมทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
ในการดาเนินงานร่วมกัน
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๖
รายการ
๒.๔ ด้านการบริการ

ระดับตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
๑) ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ๑) ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ ๑) ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิเคราะห์
ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนที่
และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยาก
วิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้ง
นโยบายและแผนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายในและ
เข้าใจเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบาย
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้มารับ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และแผน ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
บริการได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ
และชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานใน
สามารถดาเนินงานได้ลลุ ่วงเป็นไป
ที่เป็นประโยชน์
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
หน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และ
ตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้
๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
เข้าใจ และสามารถดาเนินงานได้
ทักษะให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้าน
อย่างถูกต้อง
การแก้ไขปัญหาและดาเนินงานได้
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
วิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้ง
๒) พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ
อย่างมีประสิทศิภาพ
หน่วยงาน
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ ๒) กาหนดแนวทางรูปแบบ วิศีการ
๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านงาน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนที่
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง
เรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร
ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและ
ภารกิจของหน่วยงาน
๓) จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
ใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
มาตรการต่าง ๆ
พัฒนาองค์กร

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๗
รายการ
๓. คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ปฏิบัติการ และ
ปฏิบัติการ และ
๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ปฏิบัติการ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ดังนี้
และ
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๓) ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
และแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้ว
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
และ
๓) ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย
และแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ปฏิบัติการ และ
๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปี และ
๓) ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย
และแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนด

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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นักทรัพยำกรบุคคล

๑
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มประเภท
สายงาน

เชี่ยวชาญเฉพาะ
บริการ

ชื่อตาแหน่งในประเภทสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในประเภทสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
๑. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๒. นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๓. นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
๔. นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ประเภทสายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกาหนด
หน่ วยงานและความต้ องการอั ต รากาลั งการกาหนดและตรวจสอบเกี่ ย วกั บ ต าแหน่ ง เงิ นเดื อน การด าเนิ นงานด้ านงานบริ ห ารบุ ค คลต่ างๆ เช่ น การสรรห าและจั ด สรรบุ ค คลเข้ าปฏิ บั ติ ง าน
การดาเนินการเกี่ยวกั บตาแหน่ งและอัตราเงินเดือนการตอบแทนสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ความต้องการและการวางแผนพั ฒนาทรัพยากรบุค คล ทุ นพัฒ นาอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒ นาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน การธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศ การจัดทาทะเบียนประวัติ การดาเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทาข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ และนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๒
รายการ
๑. หน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก

ระดับตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความ
ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน
ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ สามารถ ความชานาญงาน ทักษะ และ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ภายใต้การ และประสบการณ์สูงในงานด้านการ
ประสบการณ์สูงมากในงานด้านการ
กากับ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
ทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
หรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่น
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมาย

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติ
งานวิจัยด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการสาเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ และนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๓
รายการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๒. ลักษณะงานปฏิบัติ
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เช่น การกาหนด
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การ
รับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การ
สรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง
โอน ย้าย การจัดทาทะเบียนประวัติ
การจัดหา แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ประวัติการทางาน การเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนตาแหน่ง การส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรร
ทุน การดาเนินการเรื่องการขอรับ
บาเหน็จบานาญและเงินทดแทน การ
พิจารณาดาเนินการทางวินัย เพื่อให้
ดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาในการสรรหาและพัฒนา
บุคลากร รวบรวมรายละเอียดข้อมูล
เพื่อประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ประกอบการวางระบบ การจัดทา
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ระดับตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงาน ๑) ปฏิบัติการด้านการบริหารงาน
๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
ทรัพยากรบุคคลขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
อัตรากาลัง การกาหนดตาแหน่งและ
ที่ตอ้ งใช้ความรู้ความสามารถ ความ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
อัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การ ชานาญงาน และประสบการณ์ทางด้าน
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
จัดระบบงาน การสรรหา การสอบ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลสูงมาก เพื่อ
ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิค
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การจัดทา จัดทา ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง กฎ
ต่างๆ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหา
ทะเบียนประวัติ การเลื่อนเงินเดือน
ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ในการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากร
การเลื่อนตาแหน่ง การส่งเสริมและ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลของ
บุคคล เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐาน
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรร
หน่วยงาน ติดตามประเมินผล เพื่อ
ในการปฏิบัติงาน
ทุน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น นาไปปรับปรุงและพัฒนางาน ควบคุม ๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ
การพิจารณาดาเนินการทางวินัย
และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ในงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วินิจฉัยและแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ
บริหารงานบุคคลเพื่อให้เป็นไปตาม
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ในเรื่องการบริหารงานทรัพยากร
มาตรฐานที่กาหนด
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ท่เี ป็น
บุคคล เพื่อให้การดาเนินการเป็นไป
๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
ประโยชน์ต่องานการบริหารงาน
อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย มติ
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน
ทรัพยากรบุคคล วางหลักเกณฑ์ในการ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทัง้
๒) ดาเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
กาหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
เครื่องมือ เกี่ยวกับการวัดและประเมิน ผลงานทางด้านการบริหารงาน
ทางด้านการบริหารงานทรัพยากร
ต่างๆ เช่น การประเมินค่างานของ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อก่อให้เกิดการ
บุคคล เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ตาแหน่ง การประเมินการปฏิบัติงาน
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธกี าร
ในการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากร
การประเมินคุณสมบัติและผลงานของ
กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
บุคคล เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหา
บุคคลเป็นต้นไป เพื่อตอบสนองต่อ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
บริหารงานบุคคลของส่วนราชการ
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการ
ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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๔
รายการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นิสิต
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า
บริหารงานทรัพยากรบุคคล
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
ด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้
จัดทาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
งานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ
ผลงานทางด้านการบริหารงาน
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและ
วิจัยทางด้านการบริหารงานทรัพยากร
ทรัพยากรบุคคล และพิจารณาเสนอ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
บุคคล เพื่อให้คาแนะนาและ
ความเห็น เพื่อแก้ไขระเบียบปฏิบัติ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
เกี่ยวกับงานบริหารงานทรัพยากร
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุม ๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
บุคคลของหน่วยงาน เพื่อพัฒนางาน
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
ความรู้ทางด้านการบริหารงาน
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
ทรัพยากรบุคคล ตอบปัญหาและ
๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงเรือ่ งต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
บริหารงานทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและ
เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย หรือของ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้งในและ
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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๕
รายการ
๒.๒ ด้านการวางแผน

๒.๓ ด้านการ
ประสานงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด

๑) ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
แผนการทางานตามแผนงานหรือ
หรือร่วมวางแผนการทางานตามนโยบาย
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ประเมินผล เพื่อให้บรรจุเป้าหมายและ
กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการทางาน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ใน
ระดับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
มอบหมาย แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

๑) ประสานการทางานร่วมกันโดยมี
๑) ประสานการทางานภายใน
๑) ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บทบาทในการให้ความเห็นและ
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่น
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดย
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว
มีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
กาหนด
กาหนดไว้
๒) ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนา แก่
๒) ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ในการดาเนินงานร่วมกัน
ร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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๖
รายการ
๒.๔ ด้านการบริการ

ระดับตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
๑) ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ๑) ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ ๑) ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการ
ทางด้านการบริหารงานทรัพยากร
และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยาก
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
บริหารงานทรัพยากรบุคคล
บุคคลที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความ
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการ
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้ง
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ภายในและภายนอกหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล ให้บุคคลหรือ
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
หน่วยงานสามารถดาเนินงานได้ลุล่วง
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มี
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่
๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
พัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้
กาหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการ
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ประกอบการตัดสินใจ และสนับสนุน
บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้
๒) พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ
ปัญหาและดาเนินงานได้อย่างมี
ภารกิจของหน่วยงาน
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ประสิทธิภาพ
๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการ
หน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ
ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ๒) กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บคุ คล
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
ทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจ
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องและ
สากลเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
ภารกิจขององค์กร
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
๓) จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร
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๗
รายการ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

ระดับตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
และ
และ
๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ปฏิบัติการ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
ดังนี้
และ
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๓) ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
และ
๓) ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
และ
๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปี และ
๓) ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนด
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๑
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มประเภท
สายงาน

เชี่ยวชาญเฉพาะ
บริการ

ชื่อตาแหน่งในประเภทสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในประเภทสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
๑. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๒. นักวิชาการพัสดุชานาญการ
๓. นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
๔. นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ประเภทสายงานนี้ ค ลุมถึ งต าแหน่ง ต่างๆ ที่ ป ฏิบั ติ งานวิ ช าการพั ส ดุ ซึ่ง มีลั กษณะงานที่ ป ฏิบั ติ เกี่ ยวกับ การพั สดุ ทั่ วไปของส่ วนงาน ร่ างสั ญ ญาซื้อ สั ญ ญาจ้าง การศึ กษาค้ นคว้ า
รายละเอียดต่างๆ ของวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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๒
รายการ
๑. หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
พัสดุในการทางานปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน ความชานาญงาน ทักษะ และ
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
วิชาการพัสดุ ภายใต้การกากับ แนะนา
ประสบการณ์สูง ในงานด้านวิชาการพัสดุ สูงในงานด้านวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
ที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
มอบหมาย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
หรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่น
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมาย

นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการ
พัสดุ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการ
พัสดุ และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการสาเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และ
มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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๓
รายการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๒. ลักษณะงานปฏิบัติ
๒.๑ ด้านการ
ปฏิบัติการ

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ

นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ

๑) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ
๑) จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ตรวจรับ
๑) ปฏิบัติการด้านวิชาการพัสดุขั้นสูง
๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
เก็บรักษา ร่างสัญญาจ้าง ศึกษา
เก็บรักษา ตรวจร่างสัญญาซื้อ
ที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม ดูแล กากับ
ด้านวิชาการพัสดุ พัฒนาและ
ค้นคว้ารายละเอียดต่างๆของพัสดุ
สัญญาจ้าง ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานพัสดุ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ
เช่น วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา
รายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสานัก
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ
การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์
วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ
ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ อะไหล่
การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ ๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือวิจัย
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน
ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ
ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ
เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพ
อะไหล่ การบารุงรักษา ความ
วิชาการคู่มือเกี่ยวกับงานในความ
ในงานวิชาการพัสดุ และเผยแพร่
ของพัสดุ วิเคราะห์และประเมิน
แข็งแรงทนทาน เป็นต้น เพื่อกาหนด
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
คุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็น
มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ
ทางด้านวิชาการพัสดุ เพื่อก่อให้เกิด
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหา
วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของ
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ
งานวิชาการพัสดุ วางหลักเกณฑ์ใน
ซื้อพัสดุ
พัสดุ เสนอความเห็นเพื่ประกอบการ
กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
การวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
๒) จัดทารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียน
ตัดสินใจในการจัดหา จัดซื้อพัสดุ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
รวมทั้งกาหนดวิธีการและระเบียบ
คุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับคุณลักษณะ
๒) วิเคราะห์และจัดทารายละเอียดบัญชี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
ปฏิบัติทางด้านวิชาการพัสดุ เพื่อ
เฉพาะของพัสดุ เพื่อให้สามารถ
หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับ
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก
คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ เพื่อให้
งานด้านวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติงานวิชาการพัสดุ เสนอ
๓) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุใน
การปฏิบัติงานพัสดุเป็นไปอย่างมี
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหา
ครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้
ประสิทธิภาพ
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
งาน จาหน่ายพัสดุ เมื่อชารุดหรือ
๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
และมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
เสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
ของงานในด้านวิชาการพัสดุ
วิชาการพัสดุ ติดตามความก้าวหน้า
งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุ
วิจัยเกี่ยวกับงานพัสดุ จัดทาเอกสาร
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา
ทางวิชาการด้านวิชาการพัสดุ และ
เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มาก
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ
และชี้แจงเรือ่ งต่างๆเกี่ยวกับงาน
ด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ที่สุด
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ในหน้าที่ เพือ่ ให้สามารถปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ทางด้านพัสดุ เพื่อพัฒนางานวิชาการ
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการ
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๔
รายการ

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
ให้คาปรึกษา แนะนาในการ
และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรอง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
ลงมาและแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
พัสดุ ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบ
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
ที่เกี่ยวข้อง
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
การพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ
วิจัยทางด้านวิชาการพัสดุ เพื่อให้
คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการ
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิชาการพัสดุ ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย หรือ
ของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ
เจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงาน
วิชาการพัสดุ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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๕
รายการ
๒.๒ ด้านการ
วางแผน

๒.๓ ด้านการ
ประสานงาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

๑) ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงาน
ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วม
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
วางแผนการทางานตามแผนงานหรือ
หรือร่วมวางแผนการทางานตามนโยบาย
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ประเมินผล เพื่อให้บรรจุเป้าหมายและ
กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

๑) ประสานการทางานร่วมกันโดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและ
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ
ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน
หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด
วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน
โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย มอบหมาย แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด

๑) ประสานการทางานภายใน
๑) ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่น โดยมี
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดย
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้
มีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
กาหนด
๒) ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนา แก่
๒) ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพือ่
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
การดาเนินงานร่วมกัน
ร่วมกัน
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๖
รายการ
๒.๔ ด้านการบริการ

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ
๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
๑) ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ ๑) ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
ทางด้านวิชาการพัสดุที่ยุ่งยาก
และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยาก
งานพัสดุ รวมทั้งตอบปัญหาและ
งานพัสดุ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต
ซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
เข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ
เพื่อให้ผู้รับริการได้รับทราบข้อมูล
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
ชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และ
นโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านงาน
สามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
ทักษะ ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พัสดุ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ ๒) พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสาร สื่อ
การแก้ไขปัญหาและดาเนินงานได้
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
ภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจน
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน
ผูร้ ับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ด้านงานพัสดุที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้
๒) กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรูด้ ้านวิชาการ
ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
พัสดุ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
หน่วยงาน
ภารกิจขององค์กร
ประโยชน์
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
๓) จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร
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๗
รายการ
๓. คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
และ
๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ ๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ปฏิบัติการ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ดังนี้
ชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และ
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๓) ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ หรืองานอื่น
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
และ
๓) ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
และ
๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒
ปี และ
๓) ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนด
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นักวิชำกำรเงินและบัญชี

๑

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มประเภท
สายงาน

เชี่ยวชาญเฉพาะ
บริการ

ชื่อตาแหน่งในประเภทสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในประเภทสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
๑. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๒. นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
๓. นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
๔. นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ประเภทสายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเงิน การคลัง และการบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ
การจัดทารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและบัญชี การจัดทาฐานข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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๒
รายการ
๑. หน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ
ต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
วิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะและประสบการณ์
สูงในงานด้านวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงมาก ในงานด้านวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี
เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความเชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการเงินและ
บัญชี โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงาน
เชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้
ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการเงินและ
บัญชีและนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการสาเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
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๓
รายการ

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี
เชี่ยวชาญ

๒. ลักษณะงานปฏิบัติ
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ ๑) จัดทาบัญชี จัดทารายงานเงินรายจ่าย ๑) ควบคุม จัดทาบัญชี เอกสารรายงาน ๑) ปฏิบัติการด้านวิชาการเงินและบัญชี ๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
ตามงบประมาณประจาเดือน จัดทา
ความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงิน
ขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม
วิชาการเงินและบัญชี พัฒนาและ
ประมาณการรายได้ รายจ่ายประจาปี
ในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุน
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
พร้อมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
หมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทาง
การเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปอย่าง
เชีย่ วชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และ
เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง
การเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
เทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและ
การเงินทั้งเงินในและเงินนอก
ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของ
หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กาหนดไว้
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อ
ส่วนราชการ
๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ
แสดงสถานะทางการเงินและ
๒) ควบคุม จัดทาและดาเนินการต่างๆ ใน
หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
ในงานวิชาการเงินและบัญชี และ
ใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ด้านงบประมาณ ตรวจสอบรายงาน
เอกสารวิชาการคู่มือเกี่ยวกับงานใน
เผยแพร่ ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
ระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน
การเงินต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์
รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงิน
และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้อง
ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี เพื่อ
ต่องานวิชาการเงินและบัญชี วาง
ของหน่วยงาน เพื่อพร้อมที่จะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ
หลักเกณฑ์ ในการวิเคราะห์ วิจัย
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
กาหนดให้เป็นปัจจุบัน
เทคนิควิธีการ กาหนดแนวทาง
ประเมินผล รวมทั้งกาหนดวิธีการและ
๒) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบ
๓) วิเคราะห์ และเสนอความเห็น
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้
ระเบียบปฏิบัติทางด้านวิชาการเงิน
เอกสารสาคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน
มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และบัญชี ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมี
การงบประมาณและการบัญชี ชี้แจง
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือ
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้อง
คาขอตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการเงินและบัญชี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการ
ตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
ประจาปีต่อสานักงบประมาณ
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
เงินและบัญชี เสนอความเห็นเกีย่ วกับ
จัดทาฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกา
จัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงาน
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความ
ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาทีม่ ี
เบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ดาเนินการ
ต่างๆ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
เกี่ยวกับงานขอโอนและการขอ
ตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์
ของงานในด้านวิชาการเงินและบัญชี
มากทางด้านวิชาการเงินและบัญชี
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ของแต่ละหน่วยงาน
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทาง
จัดทาและดาเนินการเป็นไปอย่าง
ชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่
วิชาการเงินและบัญชี และด้านที่
กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
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๔
รายการ

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ถูกต้อง ตรงกับความจาเป็นและ
๔) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๓) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงิน
รายจ่ายจัดทารายงานผลการ
สด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยก
ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้การใช้
ประเภทตรวจสอบรายงานการเงิน
จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง มี
ต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการ
ประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางใน
ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และ
การปรับปรุงการจัดทาและจัดสรร
จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตาม
งบประมาณ
แผน เพื่อให้การปฏิบัติการ และ
๕) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
รายงานการเงินและบัญชีต่างๆ
หรือวิจัยด้านวิชาการเงินและบัญชี
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
จัดทาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
กาหนดให้เป็นปัจจุบัน
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
๔) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็น
ผลงานทางด้านวิชาการเงินและบัญชี
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน
เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนา
การงบประมาณและการบัญชี ชี้แจง
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
รายละเอียดข้อเท็จจริง และ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆเกี่ยวกับ
๖) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
การเงิน การงบประมาณ และการ
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
วิชาการเงินและบัญชี ให้คาปรึกษา
๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงาน
ต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบ
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการพิเศษ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการเงินและบัญชี
เชี่ยวชาญ
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านวิชาการเงินและ
บัญชี เพื่อให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงาน
วิชาการเงินและบัญชี ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๕
รายการ

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

๒.๒ ด้านการวางแผน

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
คณะกรรมการต่างๆที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี
เชี่ยวชาญ

ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการทางานตามนโยบาย
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรจุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผน
หรือร่วมวางแผนการทางาน
โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย มอบหมาย แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๖
รายการ
๒.๓ ด้านการ
ประสานงาน

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
๑) ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
๑) ประสานการทางานร่วมกันโดยมี
๑) ประสานการทางานภายใน
บทบาทในการให้ความเห็นและ
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่น โดยมี
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
กาหนดไว้
ตามที่กาหนดไว้
๒) ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนา แก่
๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
รวมทั้งทีป่ ระชุมทั้งในและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมกัน

นักวิชาการเงินและบัญชี
เชี่ยวชาญ
๑) ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดย
มีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด
๒) ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๗
รายการ
๒.๔ ด้านการบริการ

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ๑) ให้คาปรึกษา แนะนานิเทศ ฝึกอบรม ๑) ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ ๑) ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานวิชาการ
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงิน
ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี ที่
และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยาก
เงินและบัญชี รวมทั้งตอบปัญหาและ
และบัญชี แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต
ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ซับซ้อนมากเพื่อสร้างความรู้ความ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ผูร้ ับบริการทั้งภายในและภายนอก
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและ
เข้าใจเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
ชี้แจงเรือ่ งต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ
ดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบาย
๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจ และ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้
และแผนงานที่กาหนดไว้ หรือเพือ่ เป็น
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านงาน
สามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
เทคนิค และทักษะ ให้สามารถนาไป
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
วิชาการเงินและบัญชี เพื่อให้บุคลากร ๒) พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้วิชาการเงิน
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้
ด้านวิชาการเงินและบัญชีที่ซับซ้อน ๒) กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
และบัญชี เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ
สากลเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ประโยชน์
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ของหน่วยงาน
ภารกิจขององค์กร
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
๓) จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๘
รายการ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
ปฏิบัติการ และ
การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มประเภทเชีย่ วชาญเฉพาะ ระดับ
๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ปฏิบัติการ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
ดังนี้
การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาการ
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่น
และ
ที่ กบบ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่
๓) ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งมีความ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสม
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๑ ปี

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการพิเศษ
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ และ
๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
และ
๓) ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

นักวิชาการเงินและบัญชี
เชี่ยวชาญ
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ และ
๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปี และ
๓) ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนด

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ และนักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

๑
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มประเภท
สายงาน

เชี่ยวชาญเฉพ
บริการ

ชื่อตาแหน่งในประเภทสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในประเภทสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
๑. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
๒. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
๓. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ประเภทสายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การรวบรวมข้อมูลทางวิชาการนามาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบ
ของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการสอน การบรรยาย การประชุม การฝึกอบรมและนิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงานของส่วนราชการต่างๆ
การควบคุมใช้ การจัดหาและการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๒
รายการ
๑. หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก

๒. ลักษณะงาน
ปฏิบตั ิ
๒.๑ ด้านการ
ปฏิบตั ิการ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตกิ าร
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ตามได้รับ
มอบหมาย

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงานทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงานทักษะ และ
ประสบการณ์สูงมากในงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

(๑) จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่อง
(๑) ควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย (๑) ปฏิบัติการด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาขั้นสูงที่ยุ่งยาก
เสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย
ซับซ้อน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชาการโสต
แสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่
ที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉาย ดาเนินไปโดย
ทัศนศึกษา และการพัฒนาระบบงานด้านโสตทัศน
ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายดาเนินไปโดย
ความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม
ศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม
(๒) ควบคุม ดูแล ตรวจทาน แปล เขียน เรียบเรียง คา
(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
(๒) ช่วยแปล เขียน เรียบเรียง คาบรรยายภาพ คาบรรยาย
บรรยายภาพ คาบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ
ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
แผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์
ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ การแปลความหมายสถิติ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ
การแปลความหมายสถิติข้อมูลต่างๆและการนาเสนอ
ข้อมูลต่างๆและการนาเสนอสถิติข้อมูลตามหลักวิชา
โสตทัศนศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ
สถิติข้อมูลตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา เพื่อเผยแพร่
โสตทัศนศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็น
เทคนิควิธีการ กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ
มาตรฐานของงานให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย
(๓) ควบคุมการจัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้าน
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการ
วิชาการโสตทัศนศึกษา
กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๓
รายการ

๒.๒ ด้านการ
วางแผน

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัด
(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม และ
หน่วยงาน และดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณของหน่วยงาน และดาเนินงานได้อย่างมี
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา
ประสิทธิภาพ
ของงานในด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ให้คาปรึกษา
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่ (๔) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้าน
แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานใน
นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
วิชาการโสตทัศนศึกษา จัดทาเอกสารวิชาการ คู่มือ
หน้าที่ เพือ่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการต่างๆตามที่
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ
ได้รับแต่งตั้ง เพือ่ ให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
เกี่ยวข้อง
และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ยิ่งขึ้น
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
งานวิชาการโสตทัศนศึกษา ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการ
ทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด
งานหรือร่วมวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
นโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๔
รายการ

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
๒.๓ ด้านการ
(๑) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือ
(๑) ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้
ประสานงาน
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ (๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
หรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
ทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
มอบหมาย
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๔ ด้านการ
บริการ

(๑) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ (๑) ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษารวมทั้งตอบปัญหาและ
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาแก่ผใู้ ต้บังคับบัญชา นิสิต
ชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ตอบปัญหาและชี้แจง เรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ประโยชน์
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดาเนินงานได้
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ
อย่างถูกต้อง
เกี่ยวกับด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้บุคลากรทั้ง (๒) พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจน
ให้บริการวิชาการด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาที่ซับซ้อน
ผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่สอดคล้อง และ
ประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ
(๑) ประสานการทางานภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่น
โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนา แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
ร่วมกัน

(๑) ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการ
โสตทัศนศึกษาที่ยุ่งยากซับซ้อนแก้ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๒) กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์
เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจ
องค์กร
๓) จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร
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๕
รายการ
๓ . คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการ
(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
โสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง
(๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งกลุ่มประเภท
โสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ระยะเวลาดารง
และสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตาแหน่ง ดังนี้
การศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทาง
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
วารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
การพัฒนา
และ
(๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ (๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาหรืองานอื่น
เดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
โสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
และสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือ
ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศ
ศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา
(๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง
โสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์
หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทาง
วารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์
การพัฒนา
(๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ กบบ. พิจารณา
เห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งมีความ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ
(๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
(๒) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง กลุ่มประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า
๔ ปี และ
(๓) ปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ
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๖
รายการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตกิ าร
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติ

ระดับตาแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนด

กบบ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ
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