
 
 
 
 
 

 

 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน 

สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

• เลขานุการสำนักงานส่วนงาน 

• หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 

• นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

• นักการเงินและบัญชี 

• นักช่างศิลป์ 

• พนักงานปฏิบัติงาน 

• พนักงานช่าง 

• พนักงานบริการทั่วไป 
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ชื่อตําแหนง         เลขานุการสํานักงานสวนงาน 
 

หนาท่ีความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัสวนงาน  ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม   ดูแล 
กํากับ  หนวยงานดานบริหารงานทั่วไปของสวนงาน  ที่มขีอบเขตเนื้อหาของงานที่หลากหลาย  และมีขั้นตอนการ
ทํางานยุงยาก  ซับซอนมาก  โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกบัสถานการณใหม  แกไขปญหา
งานในความรบัผิดชอบในหนวยงาน    ตลอดจนกํากับตรวจสอบผูใตบังคับบัญชา และการดําเนนิการของ
สํานักงานสวนงาน  อยางตอเนื่อง   เพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ  ตามที่
หัวหนาสวนงานมอบหมาย 
 

บทบาทของตาํแหนงเลขานกุารสวนงาน 
  1.  บทบาทในการวางแผน  การกําหนดยุทธศาสตร  การบริหารกลยุทธ  เพื่อสามารถนําไปสู
แผนการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 
  2.  บทบาทในการพัฒนาดานบริหารทั่วไป   ในการคิดริเร่ิมสรางสรรค  เพื่อพัฒนาแนวทางให
เหมาะสม และหาวิธีการหรอืเทคนิคใหม ๆ  มาใชในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 
  3.  บทบาทในการเปนผูนําในการบริหารทัว่ไปของสวนงาน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสวนงาน 
  4.  ใหคําปรึกษา  แนะนําในการปฏิบัติงานแกหนวยงานที่เกี่ยวของ   
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบั  ิต
1. วางแผนกลยุทธ  แผนการปฏิบัติงานของสํานักงานสวนงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
2. กําหนดการบรหิารยุทธศาสตร  เพื่อว

แนวทางในการนําไปสูเปาหมาย  โดยมกีารวัดความสําเรจ็ 
 ิเคราะหหนวยงานและสภาพแวดลอม  เพื่อกําหนด 

3. ควบคุม  ดูแล  กํากับ  กล่ันกรอง  ตรวจสอบ  ภาระงานในความรับผิดชอบ  ตลอดจนการบังคับบญัชา 
4. พัฒนาแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานในคว

ตลอดจน ศึกษา  คนควา  หาวิธีการในการแกไขปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น 
 ามรับผิดชอบใหเหมาะสมกับสถานการณใหม   

5. ฝกอบรม เผยแพร  ใหความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ 
6. ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่
7. เสนอแนะใหความเหน็  เกีย่วกับงานในค
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

วามรับผิดชอบ  เพื่อประกอบการพิจารณาวนิจิฉัยของผูบริหาร 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  บัติ  ดังนี ้ตําแหนงเลขานุการสวนงาน  จะตองมีคุณสม

1. ตองมีวุฒิการศกึษาไมต่ํากวาปริญญาโท 
2. ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับตําแหนงทีจ่ะเขารับการคดัเลือกมาแลว ไมนอยกวา  8  ป  โดย 

จะตองดํารงตาํแหนงหัวหนางาน  หรือเทยีบเทามาแลวไมนอยกวา  4  ป   
  3. ตองผานหลักสูตรการบริหารระดับกลาง  หรือหากยังไมผานหลักสูตรการบริหารระดับกลาง  

เมื่อไดรับการพิจารณาแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงแลว  จะตองเขารับการอบรมหลักสูตรการบริหารระดับกลาง  ภายใน
ระยะเวลา  2  ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  จะตองมีความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  และความเชี่ยวชาญเกี่ยวของกับกฎ  ระเบียบ  และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของงานในความรับผิดชอบ  และจะตองมีความรอบรูในดานการบริหารและการจดัระบบงาน   การ
ควบคุมคุณภาพภายใน  การบริหารความเสี่ยง  และการประกันคณุภาพการศึกษา   



 

  มาตรฐานกําหนดตําแหนงสายปฏิบัติการ กลุมบริหารจัดการ  

               9 

 หัวหนางาน/หัวหนาฝาย/ตาํแหนงท่ีเทียบเทา 

หนาท่ีคว

ื่อใหงานที่ รับผิดชอบสําเร็จตาม
ิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะ

ี่กําหนด

ู 
ะ 

แตงตั้งต
านและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ    

ที่เกี่ยวของตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบ

 
ของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา  4  ป 

ความรูค

น 
ภายในร

ารบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
3.  มีความรูความสามารถอื่นตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด 

          

ชื่อตําแหนง  

ามรบัผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับหนวยงานซึ่งมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  และบังคับบัญชา  ตรวจสอบ  
ตลอดจนแกไขปญหาการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในหนวยงาน    รวมทั้งปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  
ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  เพ
วัตถุประสงค  และปฏ

งานทีป่ฏิบตั ิ

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  ติดตอประสานงาน  มอบหมาย  ควบคุมตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา 
แนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน 

2.  ศึกษา  คนควา  และวิเคราะหแลวเสนอความเห็นในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงาน เพื่อถือปฏิบัติตอไป  ตลอดจนควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานท
ดังกลาว 

3.  ศึกษา  คนควา  และวิเคราะหแลวเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับ 
ธีการปฏิบัติงานเพื่อใหงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งานในหนาที่  ตลอดจนพัฒนาเทคนิควิ

4.  เสนอความเห็น  ใหคําปรึกษา  เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน  ตลอดจนตอบปญหาและ 
ช้ีแจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 

5.  จัดทําและหรือปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถานการณหรือใหเปนปจจุบันอย
เสมอ  รวมทั้งจัดฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองแล
รวดเร็ว 

6.  ศึกษา  คนควา  และเสนอขอคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ  ในฐานะกรรมการตามที่ไดรับการ 
อที่ประชุม 
7.  ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญง
8.  ปฏิบัติงานอื่น

ัติเฉพาะตําแหนง 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยว

วามสามารถที่ตองการ 

1. ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตน  หรือหากยังไมผานหลักสูตรการบริหารระดับ 
ตน  เมื่อ รได ับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแลว  จะตองเขารับการอบรมหลักสูตรการบริหารระดับต

ะยะเวลา  2  ป   
2.  มีความรูความเขาใจ  และมีความพรอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายก
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ัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  และบัญชีแยกประเภท  และ
 

การงบป   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการ  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป

จงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับในเรื่องที่รับผิดชอบ  แกบุคคลหรือ

าตร ดาน ุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบเทาไดในระดับเดียวกัน  

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

ประเภท     กลุมปฏิบัตงิานทั่วไป
 

นักการเงินและบัญชี 

 

ชื่อตําแหนง    
 

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก  
 

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชทีี่ตองใชความรูพื้นฐานระดบัปริญญา  ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกบั
การเงิน  การงบประมาณ  การบัญชีทั่วไป  ของหนวยงาน  การวิเคราะหงบประมาณ  การวิเคราะหฐานะทาง
การเงินและบญัชี  ตรวจสอบความถูกตองของผูลงบ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

 

ลักษณะ ท คุณภาพของงาน งาน ีต่องปฏิบตัิ และ
1. ดานปฏิบตัิการ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เชน จัดทําฎีกา  ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายใน 
หมวดตาง ๆ  ตรวจสอบความถูกตองของบัญชี  เงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  จัดทํารายงานเงิน
รายจายตามงบประมาณประจําเดือน  จัดทําประมาณการรายได  และรายจายประจําป  พรอมทั้งจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน  ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  ประเมินผล  และติดตามผล
การใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัดทํารายการผลการปฏิบัติงานตามแผน  รายงานแสดงฐานะทางการเงิน  
และบัญชี  ตรวจสอบ งานทางกรเงินตาง ๆ   ช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณ  และการ
บัญชี   รวมถึงการศึกษา  วิเคราะห ประเมินผล และติดตามผลการใชจายงบประมาณรายจาย จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน  ศึกษา  วิเคราะห สรุปรายงาน และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ  ปฏิบัติดานการเงิน  

 ระมาณและการบัญชี  
2. ดานการวางแผน 

วางแผนการปฏิบัติงาน  รวบรวม ขอมูล  ประเมินผล  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน  
ทํางานที่รับผิดชอบ  รวมดําเนินการวางแ
ตามเปา นด หมาย และผลสัมฤทธ์ิที่กําห

3. ดานการประสานงาน 
ทั้งภายในและภายนอกทมีงาน หรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด ประสานงานการทํางานรวมกัน

วามรว ทธ์ิตามที่กําหนด ค มมือ และผลสัมฤ
 4.   ดานบริการ 
      เผยแพรผลงานทางดานการเงินและบัญชี  จัดทําเอกสารวิชาการ  คูมือเกี่ยวกับงานในรับผิดชอบ    
ฝกอบรม  ใหคําปรึกษาแนะนํา และตอบปญหาและชี้แ

ิดความเขาใจ   หนวยงานทีเ่กีย่วของ  เพื่อใหผูสนใจเก
 

ุณสมบค ัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญ ีทาง การเงินและบัญช ี หรือค

มที่ ก.บ.กําหนด อัตราเงินเดือน         ตา
ความรูความสามารถที่สวนงานกําหนด 

1. ........................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................ 
4. ........................................................................................................................................ 
5.  
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งดานวิชาการเงนิบัญชี  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสนิใจหรือแกปญหาที่ยากมาก  และปฏิบัตงิาน

 
ัญชีทางราชการ หรือหนวยงาน เอกสารรายงานทาง 

ื่อใหก

เจาหนาที่ระดับรองลงมา  เพื่อ
ถายทอด ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและขอกําหนด 

 
การทํางานของหนวยงาน หรือโครงการ   

วามรว ทธ์ิตามที่กําหนด 

บ  
นวยงาน หรือบุคลากรในหนวยงาน  เพือ่ใหไดทราบ

กิจของหนวยงาน  และใชประกอบการพจิารณาเพื่อกําหนดนโยบาย  แผนงาน  

รืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนงานตนสังกัด  เห็นวา
เหมาะสมกับ   

มที่ ก.บ.กําหนด 

3. ........................................................................................................................................ 

ประเภท                 กลุมปฏิบัตงิานทั่วไป 
 

นักการเงินและบัญชี  (ชํานาญการ) ชื่อตําแหนง    
 

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก  
 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานที่มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ   ประสบการณ  และความ
ชํานาญในงานสูงมากทา
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะ ท คุณภาพของงาน งาน ีต่องปฏิบตัิ และ
1. ดานปฏิบตัิการ 

(1) กําหนดนโยบาย  เปาหมาย วิธีการจัดทําบ
ารเงิน  ก เพื่อใหรายงานฐานะการเงินเปนไปอยางถูกตอง  

         (2)  ตรวจสอบประเมินผลและแกปญหา  รายงานทางการเงินและบัญชีและการปฏิบัติงานอื่น ๆ  
เพ ารปฏิบัติงาน  และรายงานการเงินและบัญชีถูกตองตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดใหเปนปจจุบัน 
         (3)  จัดและจัดสรรงบประมาณแกหนวยงาน  เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเปนและ
ัตถุประว สงคของแตละหนวยงาน 

         (4)  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาที่สําคัญทางการเงินและบัญชี  แก
ความรูที่เปนประโยชน
2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  รวมดําเนนิการวางแผน
เพื่อใหการดํ าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด าเนินงานเปนไปตามเป

3. ดานการประสานงาน 
ทั้งภายในและภายนอกทมีงาน หรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด ประสานงานการทํางานรวมกัน

ค มมือ และผลสัมฤ
 4.   ดานบริการ 
       (1)  ใหคําแนะนํา  ตอบปญหาและชีแ้จง  ในเรื่องเกีย่วกับงานการเงินและบัญชี  ที่ตนมีความรบัผิดชอ
ในระดบัที่ยากมาก  หรือฝกอบรม หรือถายทอดความรูแกห
อมูล  คข วามรูตาง ๆ  และนําไปใชใหเกดิประโยชนสูงสุด 

       (2)  กําหนดแนวทางการจัดทําฐานขอมลู หรือระบบสารสนเทศที่เกีย่วกับการเงินและบัญชี  เพือ่ให
สอดคลองและสนับสนุนภาร
หลักเกณฑ  มาตรการตาง ๆ 
 

คุณสมบ ิเฉัต พาะสําหรับตําแหนง 
 1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติการ 
 2. โดยจะตองปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  ห

 หนาที่ความรับผิดชอบมาแลวไมนอยกวา 9 ป
งานผ 3.  มีผล านเกณฑ  ตามที่ ก.บ. กําหนด  

 

อัตราเงินเดือน         ตา
ความรูความสามารถที่สวนงานกําหนด 

1. ........................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................ 
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ประเภท     กลุมปฏิบัตงิานทั่วไป 
 
ชื่อตําแหนง          นักชางศิลป 
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก  
  

ปฏิบัติงานชางศิลป  ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบภาพ  ฉากและตวัอักษรประเภทตาง ๆ  
รวมทั้งการปนและจําลองแบบพิมพใหมีองคประกอบถูกตอง  และสอดคลองกับการสรางความเขาใจใจวิชาการ
ตาง ๆ  ออกแบบและจัดทําแผนปายประชาสัมพันธ  เพื่อชักจูงใหประชาชนมีความสนใจ และไดรับความรูตาง ๆ  
จัดฉาก หรือออกแบบ  และตกแตงอาคารสถานที่ ซ่ึงแสดงผลงานและผลิตกรรมของประเทศชาติ  หรือการแสดง
ตาง ๆ ฯลฯ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 
ลักษณะงานทีต่องปฏิบตัิ และคุณภาพของงาน 

1. ดานปฏิบตัิการ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางศิลป  ซ่ึงมีลักษณะการชวยศึกษา  คนควา  ในการออกแบบภาพ   

ฉาก และตัวอักษรเพื่อสรางความเขาใจทางวิชาการตาง ๆ  ในการจัดทําประกอบคําบรรยาย  เพื่อใชเปนตนแบบ
สําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตาง ๆ  ชวยออกแบบแผนปาย  แผนภาพประชาสัมพันธ  เขียน
ภาพ  ปนภาพ  และจําลองภาพเผยแพรแกประชาชน  ชวยศึกษา  คนควาในการออกแบบตกแตงทั้งภายนอกและ
ภายในอาคารสถานที่  เพื่อการจัดแสดงทางวิชาการ  หรือแสดงผลงานและผลิตกรรมของประเทศ  เสนอแนะใน
การปฏิบัติงานทางชางศิลป  ชวยกําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน    
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  รวมดําเนนิการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ 

โครงการ  เพื่อใหการดาํเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
3. ดานการประสานงาน 

ประสานงานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทมีงาน หรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด 
ความรวมมือ และผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
 4.   ดานบริการ 
      เผยแพรผลงานทางดานชางศิลป  ฝกอบรม  ใหคําปรึกษาแนะนํา และตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  
เกี่ยวกับในเรื่องที่รับผิดชอบ  แกบุคคลหรือหนวยงานทีเ่กีย่วของ  เพื่อใหผูสนใจเกิดความเขาใจ   
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวฒุิอยางอื่นที่เทยีบเทาไดในระดับเดียวกัน ทางดานศิลปกรรม 
 
อัตราเงินเดือน         ตามที่ ก.บ.กําหนด 
ความรูความสามารถที่สวนงานกําหนด 

1. ........................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................ 
4. ........................................................................................................................................ 
5. ........................................................................................................................................ 
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ประเภท              กลุมปฏิบัติงานทั่วไป 
 

ชื่อตําแหนง          นักชางศิลป  (ชาํนาญการ) 
 

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก  
  

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานที่มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ   ประสบการณ  และ
ความชํานาญในงานสูงมากในงานวิชาการชางศิลป  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาทีย่ากมาก  และ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานทีต่องปฏิบตัิ และคุณภาพของงาน 
1. ดานปฏิบตัิการ 

(1) ศึกษา  คนควา  วิเคราะหงานศิลปกรรมที่มีรูปแบบและลวดลายซับซอนมาก  เพื่อการออกแบบ   
เขียนแบบ  อนุรักษ  สรางสรรคงานดานศิลปกรรม และรวบรวมองคความรูในการจัดทําเอกสารทางวิชาการ 
         (2)  ตรวจสอบและดําเนินการออกแบบ  เขียนแบบ  อนุรักษ  สรางสรรคงานศิลปกรรม และการ
ซอมแซม  เพื่อการสืบทอด  สรางสรรค  เผยแพร  และประชาสัมพันธ 
         (3)  ตรวจสอบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  เพื่อเสริมสรางความเขาใจแกประชาชน  และสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม 
         (4)  ตรวจสอบการจัดนิทรรศการดานศิลปกรรม  เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ 
         (5)  จัดทําบทความทางวิชาการ  และคูมือในการปฏิบัติงาน  เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควา  และ
เผยแพรองคความรู 

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  รวมดําเนนิการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการ   

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
3. ดานการประสานงาน 

ประสานงานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทมีงาน หรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด 
ความรวมมือ และผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
 4.   ดานบริการ 
      เผยแพรผลงานทางดานชางศิลป  ฝกอบรม  ใหคําปรึกษาแนะนํา และตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  
เกี่ยวกับในเรื่องที่รับผิดชอบ  แกบุคคลหรือหนวยงานทีเ่กีย่วของ  เพื่อใหผูสนใจเกิดความเขาใจ   
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักชางศิลป  ระดับปฏิบัติการ 
 2. โดยจะตองปฏิบัติงานดานชางศิลป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนงานตนสังกัด  เห็นวา

เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบมาแลวไมนอยกวา 9 ป   
 3.  มีผลงานที่ผานเกณฑตามที่ ก.บ. กําหนด 
 

อัตราเงินเดือน         ตามที่ ก.บ.กําหนด 
ความรูความสามารถที่สวนงานกําหนด 

1. ........................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................ 
4. ........................................................................................................................................ 
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ประเภท   กลุมปฏิบัตงิานทั่วไป 
 

ชื่อตําแหนง                                                           พนักงานปฏิบตังิาน   
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานบริหารสํานักงาน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตาม
ลักษณะงานโดยทั่วไปตามสายงาน ซ่ึงสายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป งาน
วิเคราะหนโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ งานวิเทศสัมพันธ งานโสตทัศน
ศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานวิชาการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานบริหารงานวิจัย งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร งานอาคารสถานที่ และงานบริหารงานชาง โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานใหผูที่เกี่ยวของและ
ผูขอใชบริการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
 

ลักษณะงานปฏิบัติและคุณภาพงาน  
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานสํานักงาน โดยใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงานบริหารงานสํานักงาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพงานในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ดานการปฏบิัติการ  
     (1) ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค
ของสวนงาน 
    (2) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนงานการบริหารสํานักงานในดานตางๆ
ตามหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 (3) ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามเปาหมายของสวนงาน 
 2.  ดานการวางแผน  
  วางแผนการทํางานของตนเอง รวมดําเนนิการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรอืโครงการ 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 3.  ดานการประสานงาน  
     ประสานการทาํงานตามหนาที่และที่ไดรับมอบหมายใหสอดคลองกับภาพรวมผลงานของ
ทีมงาน ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ใหความชวยเหลือภายในทีมงาน เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนดไว ตลอดจนติดตอประสานงานกับสวนงานภายในและภายนอก เพื่อใหการดาํเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามที่สวนงานกําหนด 
 4.  ดานการบรกิาร  
  ตอบปญหา ช้ีแจง และใหคําแนะนําเกีย่วกบังานในความรับผิดชอบ เพื่อใหผูที่เกีย่วของได
ทราบขอมูลและเกิดความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ 
       และใหผูบังคับบัญชาพิจารณาการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับ
ทราบเพื่อความชัดเจนและเปนขอมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
           ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่สวนงานตนสังกัด
เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 
อัตราเงินเดือน     ตามที่ ก.บ. กําหนด 
 
ความรูความสามารถที่สวนงานกําหนด 

1. ........................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................ 
4. ........................................................................................................................................ 
5. ........................................................................................................................................ 
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ประเภท   กลุมปฏิบัตงิานทั่วไป 
 

ชื่อตําแหนง                                                  พนักงานปฏิบตัิงาน (ชํานาญการ) 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานบริหารสํานักงาน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตาม
ลักษณะงานโดยทั่วไปตามสายงาน ซ่ึงสายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป งาน
วิเคราะหนโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ งานวิเทศสัมพันธ งานโสตทัศน
ศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานวิชาการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานบริหารงานวิจัย งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร งานอาคารสถานที่ และงานบริหารงานชาง โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานใหผูที่เกี่ยวของและ
ผูขอใชบริการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานปฏิบัติและคุณภาพงาน  
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทกัษะ 
และประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง โดยศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือ
วิจัย  โดยใชหรือประยุกตหลักการเหตุผลแนวคดิวิธีการ เพื่อปฏิบัติงานบริหารสํานกังาน และงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพงานในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ดานการปฏบิัติการ  
     (1) ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงคของสวนงาน  
     (2) ศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับขอมูล สถิติ เพื่อทําสรุปรายงานสนับสนุนงานการบริหารสํานักงาน
ในดานตางๆ  ไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 (3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามเปาหมายของสวนงาน 

2.  ดานการวางแผน  
      วางแผนหรือมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานแผนงานหรือโครงการระยะสั้นบางสวนของ
หนวยงาน เพือ่ใหการดําเนนิงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 3.  ดานการประสานงาน  
  (1)  พัฒนาความสัมพันธดวยการนําเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพื่อสรางความเขาใจที่ดีรวมกัน  
  (2)  ใหคําแนะนําเบื้องตนเกีย่วกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือวิชาชีพ ใหแกสมาชิก
ในทีมงาน เพือ่เสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในหนวยงาน 
 4.  ดานการบรกิาร  
  ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเรื่องเกีย่วกับงานในความรับผิดชอบ แกผูมาขอ
ใชบริการ เพื่อใหผูที่เกีย่วของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจในงานและหนวยงาน 
 และใหผูบังคับบัญชาพิจารณาการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับ
ทราบเพื่อความชัดเจนและเปนขอมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพนักงานปฏิบัติงาน โดยจะตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 9 
ป  และปฏิบัติงานโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามลักษณะงานโดยทั่วไปตามสายงาน 
โดยจะตองมีผลงานแสดงใหเห็นวาเปนผูมีความรู ความสามารถ และความชํานาญ ตลอดจนแผนงานหรือ
โครงการที่จะดําเนินการในอนาคต ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 
อัตราเงินเดือน   ตามที่ ก.บ. กําหนด 
 
ความรูความสามารถที่สวนงานกําหนด 

1. ........................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................ 
4. ........................................................................................................................................ 
5. ........................................................................................................................................ 
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ประเภท     กลุมปฏิบัตงิานทั่วไป 
 
ชื่อตําแหนง          พนักงานชาง 
 

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก  
  

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานดานชางกายอุปกรณ  ชางทันตกกรรม  ชางพิมพ   ชางอิเล็กทรอนิกส   
ชางเขียนแบบ  ชางคอมพิวเตอร  ชางเครื่องยนต  ชางเทคนิค  และชางไฟฟา  ภายใตกาํกับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  
ตามลักษณะงานโดยทัว่ไปตามสายงาน  และปฏิบัติงานอืน่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีต่องปฏิบตัิ และคุณภาพงาน 
1. ดานปฏิบตัิการ 

1.1  ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางที่เกี่ยวของกับงานชาง  หรือชวย 
สนับสนุนงานชางตาง ๆ  เชน  

(1) งานออกแบบ  การประดิษฐอุปกรณชวยคนพิการ  การตรวจสอบ  ตกแตงดัดแปลง แกไข 
 เสริมแตงและพัฒนาอุปกรณชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการตามหลักวิชาการ  หรือ 

(2) การประดิษฐอุปกรณการฟนฟูสภาพ  อวัยวะเทียมในชองปาก และใบหนาเครื่องมือ 
สําหรับการแกไขและบําบัดความผิดปกติของอวัยวะในชองปาก รวมกับการรักษาทางศัลยกรรมชองปาก และ
การจัดฟนตามที่ทันตแพทยไดออกแบบหรือวางแผนการรักษาไวแลว   อุปกรณหรือเคร่ืองมือที่ใชทางทันตก
รรมจัดฟน  เครื่องมือที่ใชประกอบการรักษาทางศัลยกรรม หรือเสริมแตงอวัยวะในชองปาก หรือใบหนาสวนที่
ขาดหายไป ใหสมบูรณและใชงานได  หรือ 

(3) การออกแบบตนฉบับแมพิมพ  การจัดทําแมพิมพเกี่ยวกับแบบพิมพ  ซ่ึงตองใชเทคนิคและ 
กรรมวิธีตาง ๆ  ปฏิบัติงานการพิมพ และการควบคุมการใชเครื่องพิมพ  คํานวณรายการ และประมาณราคา
ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการพิมพ  หรือ 

(4) การราง และออกแบบทั่วไปในการจัดทําภาพฉากการประดิษฐตัวอักษรและการตกแตง 
อาคารสถานที่  เขียนภาพ  เขียนตัวอักษร  ปนภาพ และจําลองแบบพิมพ  เขียนแผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ  วาง
รูปเลมใหถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการตาง ๆ  เพื่อประกอบคําบรรยาย  การจัดทําหนังสือ  จัดเอกสาร
เผยแพร  การจัดทําแผนปายประชาสัมพันธ และแผนภาพในการจัดแสดงนิทรรศการตาง ๆ  หรือ 

(5)   การเขียนแบบ และคัดลอกแบบ แปลนของทางอาคาร  และสิ่งกอสรางอื่น ๆ   
เขียนแผนที่ตาง ๆ  เชน แผนที่แสดงเสนทาง  แนวทาง  หรือภูมิประเทศ  หรือ 

(6) การควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร  ตรวจสอบ  แกไขปญหา 
ขอขัดของในการปฏิบัติงาน  ติดตามศึกษาความกาวหนาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร  หรือ 

(7) การตรวจ  ทดสอบ  ซอม  บํารุง  รักษา  ประกอบ  ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องยนต หรือ 
เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา จัดทํารายการและประเมินราคาในการดําเนินงาน  ควบคุมการเดินเครื่องยนต  หรือ 

(8)  การซอม  สราง  ประกอบ  ดัดแปลง  ออกแบบ  ติดตั้ง  เครื่องจักร  เครื่องยนต   
เครื่องมือ  และอุปกรณตาง ๆ ใหเปนไปตามแบบแปลน  และรายละเอียดที่กําหนด  ควบคุมระบบงานที่ใช
เครื่องจักร  เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ  หลายชนิดรวมกัน  คํานวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงาน
ดังกลาว   
 

      1.2  ดูแล บํารุงรักษา  จดัเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องมอื เครื่องใชตาง ๆ  เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ   
และ 

      1.3  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
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 2.   ดานบริการ 
       ใหคําแนะนําในเรื่องที่รับผิดชอบ  แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกีย่วของ  เพื่อใหผูสนใจเกดิความ
เขาใจ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 
 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพี หรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางดานชาง
กายอุปกรณ  ชางทันตกกรรม  ชางพิมพ   ชางอิเล็กทรอนิกส   ชางเขยีนแบบ  ชางคอมพิวเตอร  ชางเครื่องยนต  
ชางเทคนิค  และชางไฟฟา อยางใดอยางหนึ่ง หรือทางสวนงานตนสงักัดเหน็วาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 
อัตราเงินเดือน         ตามที่ ก.บ.กําหนด 
 
ความรูความสามารถที่สวนงานกําหนด 

1. ........................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................ 
4. ........................................................................................................................................ 
5. ........................................................................................................................................ 
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ประเภท      กลุมบริการทั่วไป 
 

ชื่อตําแหนง                                                พนักงานบริการทั่วไป 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

                           มีหนาที่และรับผิดชอบในงานดานบรกิารทั่วไปที่เกีย่วกับสํานักงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานทางดาน
การบริหารงานทั่วไป  การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการสนับสนุน
ภารกิจตางๆของมหาวิทยาลัย 

 
ลักษณะงานทีจ่ะตองปฏิบตัแิละคุณภาพ 
                               ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามลักษณะงานโดยทั่วไป ที่เกี่ยวกับงานบริการทั่วไป  
งานเกษตร งานในหองปฏิบัติการ  งานทําความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย และปฏิบัติหนาที่อยางอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

                               ไดรับวุฒิทางการศึกษาขัน้ต่ํามัธยมศึกษาตอนตน มีความรู ความสามารถเหมาะสมตรงตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ 
 
อัตราเงินเดือน    ตามที่ ก.บ. กําหนด 
 
ความรูความสามารถที่สวนงานกําหนด 

1. ........................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................ 
4. ........................................................................................................................................ 
5. ........................................................................................................................................ 
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