ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง ชื่อตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานสถาบัน
-----------------------------------------เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เรียบรอย และมีความคลองตัว
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ของขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม
๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงใหประกาศดังนี้
ขอ ๑ ตําแหนงวิชาการ มีชื่อตําแหนงดังตอไปนี้
๑.๑ ศาสตราจารย
๑.๒ รองศาสตราจารย
๑.๓ ผูชวยศาสตราจารย
๑.๔ อาจารย
ขอ ๒ ตําแหนงผูบริหารมี ๒ ประเภท และมีชอื่ ตําแหนงดังตอไปนี้
๒.๑ ตําแหนงผูบริหารจากตําแหนงวิชาการ
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี ผูอํานวยการสํานัก
(๔) ผูชวยอธิการบดี
(๕) รองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก
(๖) ผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการสํานัก
(๗) ประธานสาขาวิชา
(๘) หัวหนาศูนย
๒.๒ ตําแหนงผูบริหารจากตําแหนงสนับสนุนวิชาการ
(๑) หัวหนาสํานักงานสภาสถาบัน หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
(๒) หัวหนากลุมงาน

-๒(๓) ผูอํานวยการสวน
ขอ ๓ ตําแหนงสนับสนุนวิชาการมี ๒ ลักษณะ และมีชื่อตําแหนงดังตอไปนี้
๓.๑ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ไดแก ตําแหนงที่สูงขึ้นของตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ
๓.๒ ระดับเชี่ยวชาญ ไดแก ตําแหนงที่สูงขึ้นของตําแหนงระดับชํานาญการ
๓.๓ ระดับชํานาญการ ไดแก ตําแหนงที่สูงขึ้นของตําแหนงระดับปฏิบัติการ
๓.๔ ระดับปฏิบัติการกลาง ไดแก ตําแหนงทีต่ องมีคุณวุฒิเฉพาะทาง ในการ
ปฏิบัติหนาทีห่ รือตําแหนงที่สนับสนุนงานทั่วไปของสถาบัน ที่ตองบรรจุผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ จํานวน ๒๑ ตําแหนง ประกอบดวยตําแหนงดังตอไปนี้
(๑) พยาบาล
(๒) นักวิชาการคอมพิวเตอร
(๓) บรรณารักษ ,ผูปฏิบัติงานหองสมุด
(๔) เจาหนาที่วิจัย ,นักวิจัย
(๕) นักวิทยาศาสตร
(๖) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(๗) นักวิชาการเกษตร
(๘) นิติกร
(๙) วิศวกร
(๑๐) นักวิชาการเงินและบัญชี ,นักตรวจสอบภายใน
(๑๑) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ,ผูปฏิบัติงานบริหาร
(๑๒) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(๑๓) นักประชาสัมพันธ
(๑๔) นักวิชาการพัสดุ
(๑๕) นักวิชาการชางศิลป
(๑๖) นักวิชาการศึกษา
(๑๗) นักวิเทศสัมพันธ
(๑๘) นักบริหารทรัพยากรบุคคล
(๑๙) ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
(๒๐) ชางเครื่องคอมพิวเตอร
(๒๑) ชางเทคนิค
ขอ ๔ มาตรฐานกําหนดตําแหนงซึง่ กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของตําแหนงตาง ๆ
ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานวิชาการ

ตําแหนงอาจารย
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน
- ใหความรูแกนักศึกษาทั้งทฤษฏี , ปฏิบัติ หรือทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ในระดับปริญญาตรี
หรือระดับประกาศนียบัตร
- ใหความรูแกบุคคลทั่วไปทั้งภายในสถาบันฯและภายนอกสถาบันฯ ในการอบรม สัมมนา
- รับผิดชอบในภาระงานตางๆ ตามที่ไดรับการมอบหมาย หรือจากขอกําหนดของสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติห นาที่การสอนดานวิชาการ หรือวิ ชาชีพในสาขาวิชาตางๆ ในระดับปริญญาตรี
ตามภาระงานที่สถาบันฯ กําหนด
- ปฏิบัติงานในภารกิจตางๆ ดวยความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
- ปฏิบัติหนาที่ที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาในหลักสูตรฯ ใหคําปรึกษาดานวิชาการ ดานกิจกรรม
ตาง ๆ และควบคุมดูแลความประพฤติ
- ปฏิบัติการดานคนควาวิจัยทางวิชาการนําสูการประยุกตใชประโยชน
- ปฏิ บั ติ ง านการให บริ การวิช าการแกสังคมใหแ ก ห นวยงานภายนอกสถาบัน โดยสร าง
ผลตอบแทนดานชื่อเสียงเกียรติยศ และหรือรายไดแกสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับปริญญาเอก หรือเทียบเทา
๒. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานวิชาการ

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน
- ใหความรูแกนักศึกษาทั้งทฤษฏี , ปฏิบัติ หรือทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ในระดับปริญญาตรี
หรือระดับประกาศนียบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา
- ให ค วามรู แ ก บุ ค คลทั่ ว ไปทั้ ง ภายในสถาบั น ฯ และภายนอกสถาบั น ฯ ในการอบรม
สัมมนา
- รับผิดชอบในภาระงานตางๆ ตามที่ไดรับการมอบหมาย หรือจากขอกําหนดของสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติหนาที่การสอนดานวิชาการ หรือวิชาชีพในสาขาวิชาตางๆ ในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ตามภาระงานที่สถาบันฯ กําหนด
- ปฏิบัติงานในภารกิจตาง ๆ ดวยความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
- ปฏิบัติหนาที่ที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาในหลักสูตรฯ ใหคําปรึกษาดานวิชาการ ดานกิจกรรม
ตาง ๆ และควบคุมดูแลความประพฤติ
- ปฏิบัติการดานคนควาวิจัยทางวิชาการนําสูการประยุกตใชประโยชน
- ปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการแกสังคม ใหแกหนวยงานภายนอกสถาบัน โดยสราง
ผลตอบแทนดานชื่อเสียงเกียรติยศ และหรือรายไดแกสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
มีคุณวุฒิและระยะเวลาการดํารงตําแหนง ดังนี้
๑. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงอาจารย และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือ
๒. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงอาจารย และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
๓. กรณีพิเศษนอกเหนือจากนี้ให กบ.สจล. กําหนด

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานวิชาการ

ตําแหนงรองศาสตราจารย
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน
- ใหความรูแกนักศึกษาทั้งทฤษฏี , ปฏิบัติ หรือทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ในระดับปริญญาตรี
หรือระดับประกาศนียบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา
- ใหความรูแกบุคคลทั่วไปทั้งภายในสถาบันฯ และภายนอกสถาบันฯ ในการอบรม สัมมนา
- รับผิดชอบในภาระงานตาง ๆ ตามที่ไดรับการมอบหมาย หรือจากขอกําหนดของสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติหนาที่การสอนดานวิชาการ หรือวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ตามภาระงานที่สถาบันฯ กําหนด
- ปฏิบัติงานในภารกิจตาง ๆ ดวยความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
- ปฏิบัติหนาที่ที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาในหลักสูตรฯ ใหคําปรึกษาดานวิชาการดาน
กิจกรรมตาง ๆ และควบคุมดูแลความประพฤติ
- ปฏิบัติการดานคนควาวิจยั ทางวิชาการนําสูการประยุกตใชประโยชน
- ปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการแกสังคม ใหแกหนวยงานภายนอกสถาบัน โดยสราง
ผลตอบแทนดานชื่อเสียงเกียรติยศ และหรือรายไดแกสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิและระยะเวลาการดํารงตําแหนง ดังนี้
๑. มีคุณวุฒิเชนเดียวตําแหนงอาจารย
๒. ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวา ๓ ป
๓. กรณีพิเศษนอกเหนือจากนี้ให กบ.สจล. กําหนด

มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงศาสตราจารย

สายงานวิชาการ

หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน
- ใหความรูแกนักศึกษาทั้งทฤษฏี , ปฏิบัติ หรือทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ในระดับปริญญาตรี
หรือระดับประกาศนียบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา
- ใหความรูแกบุคคลทั่วไปทั้งภายในสถาบันฯ และภายนอกสถาบันฯ ในการอบรม สัมมนา
- รับผิดชอบในภาระงานตาง ๆ ตามที่ไดรับการมอบหมาย หรือจากขอกําหนดของสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติหนาที่การสอน ดานวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ในระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ตามภาระหนาที่สถาบันฯ กําหนด ทั้งนี้รวมทั้งการสรางนวัตกรรมใหมที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
- ปฏิบัติงานในภารกิจตางๆ ดวยความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
- ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ ป รึก ษาใหแ ก นัก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รฯ ให คํ า ปรึ ก ษาด า นวิ ช าการ ด า น
กิจกรรมตาง ๆ และควบคุมดูแลความประพฤติ
- ปฏิบัติการดานคนควาวิจัยทางวิชาการนําสูการประยุกตใชประโยชน
- ปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการแกสังคม ใหแกหนวยงานภายนอกสถาบัน โดยสราง
ผลตอบแทนดานชื่อเสียงเกียรติยศ และหรือรายไดแกสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิและระยะเวลาการดํารงตําแหนง ดังนี้
๑. เปนผูมีคุณวุฒิเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงอาจารย
๒. ไดดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
๓. กรณีพิเศษนอกเหนือจากนี้ให กบ.สจล. กําหนด

มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงผูอํานวยการสวน

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในหนาที่ผูอํานวยการสวน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกํากับ
ดูแลในภาระงานตามตําแหนงสวนงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานสามารถดําเนินการไดสอดคลองและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย และวัตถุประสงคของสถาบัน โดยเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากรและ
งบประมาณอยางคุมคา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. บริหาร จัดการ ในสวนงานที่รับผิดชอบ โดยงานที่ปฏิบัติงานตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ เพื่อใหสวนงานไดผลงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของสถาบัน
๒. บริหารควบคุมตรวจสอบ กลั่นกรอง กระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรผูใตบังคับบัญชา
ใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และการใหคําปรึกษา การเขารวมแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสายงาน
๓. กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ
ใหคํ าปรึก ษา แนะนํ า ปรั บปรุง แกไขติดตามประเมินผล และแก ไขป ญหาข อขั ด ของในการปฏิบัติ ง านใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของสถาบัน ตลอดจนการติดตามแผนงานอื่น ๆ ที่มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกับภาระงานตามตําแหนงหนาที่
๔. ใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนวคิด และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ ที่กอใหเกิดประโยชนตอ
สถาบัน
๕. การเขารวมเปนคณะทํางาน คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับการแตงตั้งมอบหมาย และ
ปฏิบัติงานตามตําแหนงในคณะกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สถาบันมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑.ไดรับการบรรจุเปนพนักงานสถาบันดวยคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
๒.เปนพนักงานประจําของสถาบัน
๓.มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการองคกรหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารในระดับ
ไมต่ํากวาหัวหนางานหรือหัวหนาแผนก
๔.มีผลงานเปนที่ประจักษและสามารถอางอิงไดอยางชัดเจน
๕.เปนผูผานการประเมินจากคณะกรรมการที่สถาบันแตงตั้ง

องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูความเขาใจและสามารถตอบสนองในนโยบายการบริหาร และภารกิจหลักของ
สถาบัน
๒. มีความรูความเขาใจในหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของสถาบัน มีทัศนคติที่ดี
ตอสถาบัน มีภาวะผูนํา และมีวุฒิภาวะและสามารถปฏิบัติงานภายใตสภาวการณกดดันไดเปนอยางดี
๓. มีความรูความสามารถในการวิเคราะหและพัฒนาระบบงาน ประสานติดตามงาน ตลอดจน
ใหคําแนะนํา แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย
๔. มีความเขาใจในสาระตาง ๆ ของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน และอื่น ๆ ที่ใชใน
การปฏิบัติงาน
๕. มีความคิดสรางสรรคเพื่อการพัฒนาสถาบันใหกาวหนา
๖. มีความรูความสามารถในการเขาใจ และใชภาษาอังกฤษไดพอสมควร สามารถอานและ
ประมวลความหมายไดอยางเขาใจและสามารถสื่อสารความหมายใหเกิดความเขาใจได
๗. เปนผูที่มีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสวนงาน ในดานตาง ๆ ประกอบดวย
สมรรถนะหลัก ๑) ความสามารถดานการจัดการเชิงกลยุทธ
๒) ความสามารถดานการบริการ
๓) ความสามารถดานการมุงผลสัมฤทธิ์
๔) ความสามารถดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายงาน
๕) ความสามารถดานการทํางานเปนทีม
๖) ดานจริยธรรม
สมรรถนะประจําสวนงาน
๑) วิสัยทัศน
๒) ภาวะผูนํา
๓) ความเขาใจองคกรและระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ
๔) ศักยภาพเพือ่ นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงพยาบาล
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานการใหการพยาบาลผูปวย หรือปฏิบัติงานพยาบาลในฐานะ
ผูชวยแพทยในการ รักษาบําบัด หรือปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา และการสงเสริม
กิจการ พยาบาล โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติตามวิชาชีพพยาบาล ภายใตแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนดจาก
คูมือปฏิบัติการ ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณการรักษาพยาบาลใหมีพรอมที่จะใชไดทันที
๒. พิจารณาอาการผูปวย วางแผนและใหบริการพยาบาล
สังเกตวิเคราะหอาการ
เปลี่ยนแปลงของโรค ตัดสินใจใหการชวยเหลือในกรณีรีบดวน และรวดเร็ว บันทึกผล อาการ และความ
เปนไปของโรคแจงใหแพทยทราบเมื่อจําเปน
๓. พิจารณาใหยา อาหารและใหการบริการพยาบาลตามกําหนดเวลา สงเสริมใหกําลังใจ
ผูปวย ควบคุมดูแลและจัดสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวยใหเหมาะสมถูกสุขลักษณะ
๔. ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ อนามัย และการปองกันโรค เชน สอนแนะนําผูปวยถึง
วิธีการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค
๕. ปฏิบัติงานทางวิชาการพยาบาล เชน การศึกษาวิจัย คนควา เพื่อปรับปรุงและกําหนด
มาตรฐานการพยาบาล วางแผนโครงการ ประสานงานอํานวยการ และสนับสนุนการ ใหคําแนะนํา
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการพยาบาล
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับวิชาชีพกําหนด
๒. มีความรับผิดชอบ กระตือรือรน รักงานบริการ และมีความมั่นใจในตนเอง
๓. มีทักษะในการสื่อสารกับผูใชบริการ
๔. สามารถอ า นเขี ย น พูด ภาษาอั ง กฤษได และมี ค วามรูแ ละทั ก ษะการประยุ ก ต ใ ช
คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๕. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอื่น ๆ ที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานวิทยาการคอมพิวเตอร ใหแกงานตาง ๆ ภายในสถาบันฯ
ภายใตแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการ ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการมอบหมาย
จากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. เก็บรวบรวมขอมูลความตองการ วิเคราะหออกแบบระบบ วางแผนการใชงาน ติดตาม
ประเมินผล จัดทํามาตรฐาน คูมือ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร ติดตั้งชุดคําสั่ง ใชปรับปรุง แกไขแฟม
ขอมูล เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนด ทดสอบความถูกตอง แกไขคําสั่งผิด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. สามารถออกแบบ วิเคราะห และพัฒนาโปรแกรม เพื่อรองรับและปรับเปลี่ยนความ
ตองการทางสารสนเทศได
๒. มีความรูความสามารถในการเขียนโปรแกรม และมีความรูเกี่ยวกับภาษาฐานขอมูล
๓. มีความรับผิดชอบ กระตือรือรน รักงานบริการ และมีความมั่นใจในตนเอง
๔. มีทักษะในการสื่อสารกับเจาหนาที่ที่ไมมีความรูทางดานเทคนิค
๕. สามารถอานเขีย น พูดภาษาอั งกฤษได และมีความรู แ ละทักษะการประยุก ต ใ ช
คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๖. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอื่น ๆ ทีใ่ ช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่
๗. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงบรรณารักษ
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับ มอบหมายหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบด า นงานบรรณารั ก ษ เช น การจั ด หา การคัด เลื อ กหนั ง สื อ
โสตทัศนวัสดุตาง ๆ การวิเคราะหเลขหมู และใหบริการแกผูใชหองสมุดที่เปนทั้งคณาจารย นักศึกษา
นักวิจัย ขาราชการ เจาหนาที่ และพนักงานของสถาบันฯ ตลอดจนบุคคลภายนอกไมวาจะเปน
นักเรียน นักธุรกิจ ตํารวจ พอคา ประชาชน และพระภิกษุสงฆในชุมชนละแวกใกลเคียงที่เขาใชบริการ
ภายใตแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการ ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการมอบหมาย
จากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑ พิจารณาการจัดหา และคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด โสตทัศนวัสดุ วิเคราะห และจัด
หมวดหมูหนังสือ ทําบัตรรายการ ทําบรรณานุกรม ทําดรรชนี ทําสารสังเขป กฤตภาค
๒. ใหบริการขาวสารและแนะนําการศึกษาคนควาหนังสือ สิ่งพิมพและสื่อความรูตาง ๆ
แกผูใชหองสมุด เผยแพรความรูและสงเสริมการอาน เก็บรวบรวมสถิติ และติดตอประสานงานกับ
หองสมุด และสถาบันทางการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ
๓. จัดทําคูมือการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุด การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ศึกษา
คนควาการจัดระบบงานที่เหมาะสมของหองสมุด
๔. แนะนําและปรับปรุงโครงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการอาน และใหคําหารือ
ทางดานบรรณารักษแกสถาบันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕. พัฒนาปรับปรุงหองสมุดดานตาง ๆ วิเคราะหและประเมินคุณคาของหนังสือ และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบรรณารักษศาสตร
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มี ค วามรู ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ในงาน
บรรณารักษ
๒. มีความรับผิดชอบ กระตือรือรน รักงานบริการ และมีความมั่นใจในตนเอง
๓. มีทักษะในการสื่อสารกับผูใชบริการ
๔. สามารถอานเขียน พูดภาษาอังกฤษได และมีความรูและทักษะการประยุกตใช
คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๕. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอืน่ ๆ ที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่
๖. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงเจาหนาที่วิจัย
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับ
การศึกษา ทดสอบ วิเคราะหเพื่อประโยชนในทางวิชาการ การเผยแพรความรู การแกปญหา
ภายใต
แนวทางปฏิบัติงานที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการ ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการมอบหมายจาก
สถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ทําหนาที่ชวย ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะหขอมูล สถิติเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการ
วิจัย
๒. รวบรวมขอมูล จัดทํารายงานผล วิเคราะหแกไขปญหา วางแผนดําเนินงาน และชวย
คนควาวิจัยในระดับสูง
๓. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูความสามารถในงานวิจัย การศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุป
เหตุผล
๒. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๓. สามารถอ า นเขี ย น พู ด ภาษาอัง กฤษได และมี ค วามรูแ ละทั ก ษะการประยุ ก ต ใ ช
คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๔. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอื่น ๆ ที่
ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนักวิจัย
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ ในการวิจัย การศึกษา ทดสอบ วิเคราะหเพื่อประโยชนในทาง
วิชาการ การเผยแพรความรู การแกปญหา
ภายใตแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการ
ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. วางแผนและ รับผิดชอบการกําหนดโครงการวิจัย
๒. กําหนดมาตรฐานในการวิเคราะหวิจัย ขอมูล ปรับปรุงเทคนิคในการวิเคราะหวิจัย
๓. พิจารณา ตรวจสอบปรับปรุง และแกไขรายงานผลการวิจัย ฝกอบรม
๔. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาในการ
ปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางสาขาที่เกี่ยวของกับลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
นอกจากมีความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่วิจัยแลวจะตองมี
๑. จรรยาบรรณ มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบตอหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสถาบันฯ
๓. มีความรูในลักษณะงานที่ปฏิบัติ การบริการ การคิดคนและพัฒนางาน กระบวนการ
เครื่องมือที่เกี่ยวของ วัตถุดิบ เคมี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๔. มีความสามารถสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงงาน การจัดระบบงานและบริหารงาน
๕.
มีความสามารถดานการวางแผน การคิดเชิงวิเคราะห คิดสรางสรรคและมีการ
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
๖. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนักวิทยาศาสตร
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน าที่และความรับผิดชอบดา นวิเคราะห วิจัย และทดสอบทาง วิทยาศาสตร และทาง
เทคโนโลยี ภายใตแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการ ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการ
มอบหมายจากสถาบัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชใหพรอมใชงานอยูเสมอ
๒. วิเคราะหเคมีภัณฑ ตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร วัตถุดิบ น้ํา สารอินทรีย สารอนินทรีย
และอื่นๆ
๓. รวบรวมขอมูล ทํารายงานผลการวิเคราะห การทดสอบ
๔. ใหคําแนะนํา ปฏิบัติงานดานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีวิทยาศาสตร สาขาเคมี ชีวะ และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. วางแผนปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูล ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
๒. ใหคําแนะนําการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หรือการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม การศึกษา วิจัยในเรื่องตาง ๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓. ปรับปรุง แกไข ติดตาม ประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
๔. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ในการบริหารงานของสถาบัน
ฯ และมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๕. อานเขียน พูดภาษาอังกฤษได และมีความรูและทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอร
เพื่อการปฏิบัติงาน
๖. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอื่น ๆ ที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่
๗. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานงานโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รวบรวมขอมูลทางวิชาการ นํามาดัดแปลงและเผยแพรในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณตาง ๆ และการเก็บ
รักษาโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ภายใตแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการ ตลอดจนภาระงาน
ตาง ๆ ที่ไดรับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย ควบคุมการเลือก การผลิต และ
การเตรียมวัสดุอุปกรณ
๒. ควบคุมการจัดหาและ ดูแลการเก็บรักษาอุปกรณตาง ๆ ทางดานโสตทัศนศึกษา
๓. ติดตอประสานงาน และเผยแพรหรือใหความรูในดานตาง ๆ
๔. ควบคุมการจัดหาและ ดูแลการเก็บรักษาอุปกรณตาง ๆ ทางดานโสตทัศนศึกษา
๕. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหา ขัดของในการ
ปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงในงานโสต
ทัศนศึกษา เชน การใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย ควบคุมการเลือก การผลิต และการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ การจัดหา การดูแล การเก็บรักษาอุปกรณตาง ๆ
๒. มีความสามารถถายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได
๓. มีความรับผิดชอบ กระตือรือรน รักงานบริการ และมีความมั่นใจในตนเอง
๔. มีทักษะในการสื่อสารกับผูใชบริการ
๕. สามารถอานเขีย น พูดภาษาอังกฤษได และมีความรู แ ละทั กษะการประยุก ตใ ช
คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๖. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอื่น ๆ
ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนักวิชาการเกษตร
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร การศึกษา คนควา ทดลอง และ
วิเคราะหวิจัยงานทางดานการเกษตร ภายใตแนวทางปฏิบัติที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการ ตลอดจนภาระ
งานตางๆ ที่ไดรับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเฉพาะดานตามคุณสมบัติของตําแหนง เชน งานทางดานการประมง สัตวศาสตร
พืชสวน พืชไร ศัตรูพืชและดานสงเสริมการเกษตรอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม
งานทางดานวิชาการเฉพาะทาง หรืองานอื่น ๆ ที่หนวยงานมอบหมาย และมีลักษณะเฉพาะดาน ดังนี้
๑. งานดานการประมง คือ ศึกษา วิจัย วิเคราะหสภาพพืชและสัตวน้ํา เชน การอนุบาล
การเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ โภชนาการสัตวน้ํา ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตประชากรสัตวน้ํา
๒. งานดานสัตวศาสตร คือ ศึกษา วิจัย วิเคราะหทางดานสัตวบาล สงเสริม เพาะเลี้ยง
ปรับปรุงบํารุงพันธุ โภชนาการสัตว สุขาภิบาลโรงเรือน ควบคุมทะเบียนและสถิติสัตวในหนวยงาน
๓. งานดานพืช ทั้งพืชสวน พืชไร และศัตรูพืช คือ ศึกษา วิจัย วิเคราะหงานทางดานพืช
ทุกศาสตร เชน การเพาะ การอนุบาล การอารักขา การปรับปรุง บํารุงและการขยายพันธุพืช ควบคุมดูแล
คน คว า วิจั ย ทดลองด า นโรคและแมลงศัต รูพื ช ตรวจสอบควบคุม พื ช และวัส ดุ เ กษตรให เ ป น ไปตาม
กฎหมาย ควบคุมสถานีทดลอง
๔. งานดานการสงเสริมการเกษตร คือ ศึกษา วิจัย วิเคราะหงานทางดานการสงเสริม
เผยแพรและการพัฒนาการเกษตรทั้งทางดานพืช สัตวและประมงได สามารถปฏิบัติงานในชุมชนได
เปนผูมีมนุษยสัมพันธในการเขาถึงชุมนุม ควบคุมและปฏิบัติงานภาคสนามได
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของเฉพาะทาง
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปผลได
๒. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ในการบริหารงานของสถาบันฯ
และมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
๓. สามารถอาน เขียน พูดภาษาอังกฤษได และมีความรูและทักษะการประยุกตใช
คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงานได
๔. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอื่น ๆ ที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ได
๕. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา
๖. เปนผูมีมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอื่นได

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนิติกร
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานกฎหมายและการบริการดานนิติกรรมใหแกสวนงานตาง ๆ
ภายในสถาบันฯ ภายใตแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการ ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับ
การมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานนิตกิ รรมตาง ๆ ของสถาบันฯ เชน การรางหรือการแกไขสัญญาตาง ๆ
ที่คูสัญญามีนิติสัมพันธกับสถาบันฯ การตรวจพิจารณาแนวทางดําเนินการดานวินยั ที่เกี่ยวของกับบุคลากร
ของสถาบันฯ การจัดทํานิตกิ รรมสัญญาตาง ๆ ที่คูสัญญา มีนิติสัมพันธโดยตรงกับสถาบันฯ
- ปฏิบัติงานดานการใหคําปรึกษา ขอกฎหมาย ใหแกสถาบันฯ อยางมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติงานดานการประสานงานกับหนวยงานองคกรภายนอกสถาบันฯ ตามประเด็น
ปญหาที่เกี่ยวของดานนิตกิ รรม เชน สํานักอัยการสูงสุด สํานักงานกฎหมายเอกชน ฯลฯ
- ปฏิบัติงานตามภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูความสามารถ ทักษะ การวิเคราะหปญหาตาง ๆ และสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนงนิติกร สามารถใชภาษาและคอมพิวเตอร การศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและ
สรุปเหตุผล และมีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงาน และอื่นๆ ที่ใชใน
การปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูดานภาษาตางประเทศ สามารถอานแปลเนื้อหาตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ
ตําแหนงงาน
๓. มีความเขาใจในสาระตาง ๆ ของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอื่น ๆ
ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความคิดสรางสรรคเพื่อการพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงวิศวกร
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานวิศวกรรม และบริการดานวิศวกรรม ใหบริการแกสวนงาน
ตาง ๆ ภายในสถาบันฯ ภายใตแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการ ตามสาขาวิชาชีพดาน
วิศวกรรม เชน วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา ฯลฯ ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่
ไดรับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมในสาขาตางๆ ตามหลักวิชาการและหลักวิชาชีพใน
แตละสาขา
๒. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม วิเคราะห และการออกแบบวางแผนผัง
ทางดานวิศวกรรม แกไขและปรับปรุงงานวิศวกรรม วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล และเก็บรวบรวม
ขอมูลสถิติ
๓. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาทางดานวิศวกรรมศาสตร
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับวิชาชีพกําหนด
๒. สามารถการวางแผนโครงการวิศวกรรม การวิเคราะหวิจัย คนควาทางดานวิศวกรรม
การออกแบบวางแผนผังทางดานวิศวกรรม
๓. มีความรับผิดชอบ กระตือรือรน รักงานบริการ และมีความมั่นใจในตนเอง
๔. มีทักษะในการสื่อสารกับเจาหนาที่ทไี่ มมีความรูทางดานเทคนิค
๕. สามารถอาน เขียน พูดภาษาอังกฤษได และมีความรูและทักษะการประยุกตใช
คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๖. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอืน่ ๆ ที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่
๗. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการของ
สถาบันฯ พรอมทั้งการใหบริการแกบุคลากรของสถาบันฯ และประสานงานแกบุคคล องคกรภายนอก
สถาบันฯ ใหเกิดประสิทธิภาพภายใตแนวทางปฏิบัติที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการตลอดจนภาระงานตาง ๆ
ที่ไดรับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ทั้งในสวนของงบประมาณแผนดิน เงินรายไดนอก
งบประมาณและเงิ น รายได จ ากแหล งอื่ น ๆ เพื่อ ใหกิ จกรรมของสถาบั น ฯ ดํ า เนิ นการตอไปได อย า งมี
ประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติงานดานการเงินใหแกสวนงานตาง ๆ ในสถาบันฯ เชนการตรวจสอบการเบิกจาย
การจัดทําฎีกาการเงิน การจายเงินสดยอยเขาสวนงานและบุคลากร
- ปฏิ บั ติ ง านด า นการบั ญ ชี เช น การตรวจสอบบั ญ ชี ใ นส ว นงาน การขอโอนและการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
- ปฏิบัติงานดานการประเมินผล ติดตามเรงรัดการใชจายเงิน การจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบแผนงาน
- ปฏิบัติงานตามภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวาดานการเงินและบัญชี
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี เหมือนกับตําแหนงอื่น ๆ
๒. มีความรูและทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๓. มีความเขาใจในสาระตาง ๆ ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และ
อื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
๕. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบัน ฯ ใหกา วหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ ดานปฏิบัติงานบริหารทั่วไป เพื่อสนับสนุนการทํางานตาง ๆ
ของสถาบันฯ ใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ภายใตแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการ
ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานงานบริหารทั่วไป เพื่อสนับสนุนการทํางานตาง ๆ ของสวนงานตาง ๆ
- ปฏิบัติงานดานงานธุรการ รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร การเตรียมเอกสารสําหรับ
การประชุม บันทึกรายงานและการจัดทํารายงานการประชุม
- ปฏิบัติงานดานบุคลากร ในการรวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานบุคลากร
- ปฏิบัติงานดานพัสดุ ในการจัดเตรียมเอกสาร หนังสือตาง ๆ และการจัดทําสัญญา
การจัดซื้อจัดหา
- ปฏิบัติงานตามภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูค วามสามารถ ทักษะ การวิเคราะหปญหาตาง ๆ และสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สามารถใชความรูในการคนหาและจัดการขอมูลการวิเคราะห
ปญญาและสรุปเหตุผล
๒. มีความรูและทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๓. มีความเขาใจในสาระตาง ๆ ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และ
อื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มี ความรูดานภาษาตางประเทศ สามารถอ านแปลเนื้อหาตาง ๆ ที่ เปนประโยชน
ตําแหนงงาน
๕. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานการวิเคราะหนโยบายและแผนตาง ๆ ที่สถาบันฯ กําหนดขึ้น
เพื่อใหกระบวนการกอเกิดนโยบายตาง ๆ ของสถาบัน ฯ ตลอดจนการนํานโยบายสูการปฏิบัติเกิดการ
วิเคราะหอยางเปนรูปธรรม ที่จะนําสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายของสถาบันฯ ตลอดจนภาระงาน
ตาง ๆ ที่ไดรับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
- ปฏิบัติงานดานการวิเคราะหนโยบายและแผน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน เชน ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะห
วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือ
โครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งเปนแผนงานของสถาบัน
อุดมศึกษา และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาปริญญาตรี
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูความสามารถ ทักษะ การวิเคราะหปญหาตาง ๆ และสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สามารถใชความรูในการคนหาและจัดการขอมูลการวิเคราะห
ปญหาและสรุปเหตุผล
๒. มีความรูและทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๓. มีความเขาใจในสาระตาง ๆ ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และ
อื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มี ค วามรู ด า นภาษาต า งประเทศ สามารถอ า นแปลเนื้ อ หาต า ง ๆ ที่ เ ป น ประโยชน
ตําแหนงงาน
๕. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานการตรวจสอบภายใน ของหนวยงานตาง ๆ ภายในสังกัด
สถาบันฯ เพื่อใหเกิดความถูกตองเชื่อถือได และสามารถตรวจสอบได ผูตรวจสอบที่ไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานภายนอก ภายใตแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่
ไดรับมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในของระบบงบประมาณและการใชงบประมาณ
เพื่อกิจกรรมตาง ๆ การตรวจสอบงบประมาณรายได รายจาย และเงินนอกงบประมาณ
- ปฏิบัติงานดานตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบสถานะการเงิน และระบควบคุมทางการเงิน
- ปฏิบัติงานดานตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ การตรวจสอบระบบการทําสัญญา
ประเภทตางๆ ของหนวยงานภายในสถาบันฯ ที่มีหนาที่ดําเนินการ
- ปฏิบัติงานดานการประสานงานกับหนวยงานองคกรภายนอกสถาบันฯ ตามระดับ
ปญหาที่เกี่ยวของดานการตรวจสอบภายใน
- ปฏิบัติงานตามภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวาทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูความสามารถ ทักษะ การวิเคราะหปญหาตาง ๆ และสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับ ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน สามารถใชความรูในการคนหาและจัดการขอมูลวิเคราะหปญหา
และสรุปเหตุผล
๒. มีความรูและทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๓. มีความเขาใจในสาระตาง ๆ ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และ
อื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
๕. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนักประชาสัมพันธ
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบในงานประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือผลงานของสถาบันฯ
การบริการดานประชาสัมพันธ ในการติดตอ ตอนรับ
อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอใหความรูในเรื่องทั่ว ๆ ไป ชี้แจง ตอบปญหาขอของใจตาง ๆ โดยมีคูมือ
หรือแนวปฏิบัติ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. รวบรวมขอมูลและขาวสาร จัดทําเอกสารขาวสารตาง ๆ ที่จะนําไปใชในการเสนอ
ผูบริหาร และเผยแพรประชาสัมพันธดําเนินการ ประชาสัมพันธโดยวิธีการตาง ๆ
๒. เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือผลงาน หรือนโยบายของ
สถาบันฯ หรือของอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ใหแกพนักงานสถาบัน ขาราชการ ลูกจาง นักศึกษา ในสถาบันฯ
ตลอดจนบุคคลภายนอก
๓. ใหบริการดานประชาสัมพันธเกี่ยวกับ การติดตอตอนรับ ชี้แจง อํานวยความสะดวก
แกผูมารับบริการหรือมาติดตอ
๔. สํารวจ รวบรวม สรุปความคิดเห็นและทาทีของพนักงานสถาบัน ขาราชการ ลูกจาง
นักศึกษา เพื่อประโยชนในงานประชาสัมพันธ
๕. ติดตอประสานงานกับบุคคลและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกับ งานในหนาที่ ปฏิบัติงานที่
๖. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตาม ประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาสาขานิเทศศาสตร เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความสามารในการดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดนิทรรศการ
การจัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา ศึกษาวิเคราะห เสนอแนะการดําเนินงานประชาสัมพันธ
๒. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ในการบริหารงานของ
สถาบันฯ และมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๓. มีความรับผิดชอบ กระตือรือรน รักงานบริการ และมีความมั่นใจในตนเอง
๔. อาน เขียน พูดภาษาอังกฤษได และมีความรูและทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอร
เพื่อการปฏิบัติงาน
๕. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอื่น ๆ ที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานพัสดุ ในการจัดหา จัดซื้อ วาจาง ตรวจรับ เก็บรักษา ศึกษา
คนควารายละเอียดตาง ๆ ของพัสดุครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการของสถาบันฯ พรอมทั้ง
การให บริก ารแก บุ ค ลากรของสถาบั น ฯ และประสานงานแก บุ ค คล องค ก รภายนอกสถาบั น ฯ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ภายใตแนวทางปฏิบัติที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการ
มอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานดานการจัดหา จัดซื้อ วาจาง ตรวจรับ เก็บรักษา ศึกษาคนควารายละเอียด
ตาง ๆ ของพัสดุครุภัณฑ
๒. กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ระบบราคา การเสื่ อ มค า การสึ ก หรอ ประโยชน ใ ช ส อย
สมรรถภาพคาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ
ของพัสดุครุภัณฑ
๓. วิเคราะหและประเมินคุณภาพของพัสดุ ครุภัณฑ เสนอความเห็น เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสดุ ครุภัณฑ
๔. ปฏิบัติงานดานจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้กวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
๒. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
๓. สามารถอ า นเขี ย น พู ด ภาษาอัง กฤษได และมีค วามรูแ ละทั ก ษะการประยุ ก ต ใ ช
คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๔. มีความเขาใจในสาระตาง ๆ ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และ
อื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนักวิชาการชางศิลป
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานงานชางศิลป เพื่อการใหบริการแกสวนงานตาง ๆ ภายใน
สถาบันฯ ภายใตแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการ ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการ
มอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานงานชางศิลป เพื่อการสรางสรรคงานในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
- ปฏิบัติงานดานงานชางศิลปสรางสรรคงาน 2 มิติ เชน การออกแบบและการจัดทํา
ตนฉบับสําหรับงานพิมพ การออกแบบและจัดทําแผนปานประชาสัมพันธตาง ๆ
- ปฏิ บั ติ ง านด า นงานช า งศิ ลป สร า งสรรค ง าน 3 มิ ติ เชน การออกแบบตกแต ง อาคาร
สถานที่เพื่อการจัดกิจกรรมตาง ๆ การปนหรือการจําลอง รูปปน 3 มิติ ชนิดตาง ๆ
- ปฏิบัติงานตามภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา ดานการออกแบบ ศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
ศิลปประยุกต และหรือวิจิตรศิลป
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูค วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงนักวิชาการชาง
ศิลป สามารถใชความรูในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผลและมีความรูค วาม
เขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูและมีทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอร เพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ เพื่อชวยในการทํางานไดเปนอยางดี เชน Photoshop, 3 D Studio ฯลฯ
๓. มีความเขาใจในสาระตาง ๆ ทางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ
๔. มีความคิดสรางสรรค เพื่อการปฏิบัติงานในตําแหนงงาน ตลอดจนสามารถนําไปใช
พัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา
๕. มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรในระดับตาง ๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับ
บุคคลตาง ๆ ภายนอกสถาบันฯ ไดอยางมีความเขาใจ

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานเกี่ยวกับงานการศึกษา วิเคราะหหลักสูตร การจัดการความรู
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ สงเสริมการศึกษา ภายใต
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานดาน การวิเคราะห วิจัย และพัฒนาหลักสูตรตําราเรียนทุกระดับที่อยูในความ
ควบคุมของสถาบันฯ
๒. ปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การจัด
พิพิธภัณฑการศึกษา การบริการ และสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓. การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการ ศึกษา การวิจัยทาง
การศึกษา การสงเสริม และเผยแพรการศึกษา
๔. การวิเคราะหหลักสูตร การจัดการความรู งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนา
นักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ สงเสริมการศึกษา การรวบรวมขอมูล เผยแพรการศึกษา การบริการจัด
ทุนการศึกษาและใหการปรึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
๒. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ในการบริหารงานของสถาบันฯ
และมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๓. สามารถอานเขียน พูดภาษาอังกฤษได และมีความรูและทักษะการประยุกตใช
คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๔. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอืน่ ๆ ที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ ภายใตแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
จากคูมือปฏิบัติการตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธตาง ๆ ของสถาบันฯ เชน เตรียมขอมูลเกี่ยวกับการให
ความรวมมือและความชวยเหลือจากตางประเทศ ในเรื่องทุนการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน การใหความ
ชวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการและอื่น ๆ
๒. แปลเอกสารและรางโตตอบหนังสือภาษาตางประเทศ อํานวยความสะดวกตาง ๆ
ใหแกอาจารย ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่ตางประเทศ
๓. ปฏิบัติงานดานการประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก ใหคําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุง แกไข ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ๆ
ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางอักษรศาสตร ศิลปศาสตร และสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
๒. มี ค วามรู ค วามเขา ใจในนโยบายและแผนงานด า นต าง ๆ ในการบริ ห ารงานของ
สถาบันฯ และมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๓. มีความรูดานภาษาตางประเทศ สามารถอานแปลเนื้อหาตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ
ตําแหนงงาน
๔. มีความเขาใจในสาระตาง ๆ ของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอื่น ๆ
ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความคิดสรางสรรคเพื่อการพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงนักบริหารทรัพยากรบุคคล
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานสวนงานทรัพยากรบุคคล โดยการมุงเนนการบริการ
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใตแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนด
จากคูมือปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล สนับสนุนการทํางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เชน การกําหนดตําแหนง การจัดทําคําสั่งตาง ๆ การจัดทําฐานขอมูลบุคลกร ฯลฯ
- ปฏิบัติงานดานการบริการแกบุคลากรของสถาบันฯ เชน การจัดทําบัตรประจําตัว
การออก หนังสือรับรองบุคลากร การดําเนินการดานการรับบําเหน็จบํานาญ การดําเนินการดานสวัสดิการ
ตาง ๆ
- ปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพใหแกบุคลากร
เชน การกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในแตละสายงาน การดําเนินงานโครงการตาง ๆ ดานพัฒนา
บุคลากร
- ปฏิบัติงานตามภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณวุฒิปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย และ/หรือดานการจัดการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานทรัพยากรบุคคล
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูความสามารถ ทักษะ การวิเคราะหปญหาตาง ๆ และมีสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนงบุคลากรในการศึกษาและจัดการขอมูล
การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผลเพื่อ
นําเสนองาน
๒. มีความรูและมีทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๓. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของหนวยงานและของ
หนวยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของในการปฏิบัติงานในตําแหนงงาน
๔. มี ค วามรู ด า นภาษาต า งประเทศ สามารถอ า นแปลเนื้ อ หาต า ง ๆ ที่ เ ป น ประโยชน
ตําแหนงงาน
๕. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงผูป ฏิบัตงิ านบริหาร
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับ มอบหมายหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบปฏิบั ติ ง านช ว ยและสนั บ สนุ น งานบริ ห ารงานต า ง ๆ ภายใต
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานชวยและสนับสนุนงานบริหารตาง ๆ เชน บันทึกขอมูล งานธุรการ งาน
บุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๒. ปฏิบัติงานการรับ-สง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและคนหาหนังสือ รวบรวมขอมูล ราง
โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ
๓. ดูแลรักษา และเบิกจาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได ไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชา
ยกเวน ทางการเกษตร ศิลปะ ชางอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูความสามารถในงานชวยและสนับสนุนงานบริหารอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความสามารถเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มี ค วามรู ค วามสามารถในการใช ภ าษาและคอมพิ ว เตอร อ ย า งเหมาะสมแก ก าร
ปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงผูป ฏิบตั งิ านวิทยาศาสตร
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานชวยและสนับสนุนงานวิทยาศาสตร ภายใตแนวทางที่กําหนด
จากคูมือปฏิบัติการ ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ปฏิบัติงานชวยนักวิทยาศาสตรตามที่ไดรับมอบหมาย เชน ชวยวิเคราะหตัวอยาง
ผลิตภัณฑ สินคา อาหาร โลหะและตัวอยางอื่น ๆ เปนตน
๒. ชวยปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบทางกายภาพและเคมี รวมถึงการควบคุม ตรวจสอบ
และเก็บรักษาวัตถุดิบเคมีภัณฑ และชวยปรับตั้งเครื่องมือ เพื่อใหความเที่ยงตรง แมนยํา และถูกตองตาม
ลักษณะของงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๓. ชวยวิเคราะห ทดสอบ รวบรวมขอมูล และจัดทํารายงาน ผลการวิเคราะห เตรียม
จัดหา และเก็บรักษาวัตถุตัวอยาง เครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
๒. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง
๓. มี ค วามสามารถในการใช ภ าษาอั ง กฤษได และมี ค วามรู แ ละทั ก ษะการประยุ ก ต ใ ช
คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๔. มีความรูความสามารถเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของสถาบันฯ และ
อื่น ๆ ที่ ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความคิดริเริม่ สรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงผูป ฏิบตั ิงานหองสมุด
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานชวยและสนับสนุนงานทางดานหองสมุดหรือใหบริการแก
ผูใชหองสมุด ภายใตแนวทางที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการ ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการมอบหมายจาก
สถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานชวยและสนับสนุนงานบริการตาง ๆ เชน การควบคุม ดูแลกิจการของ
หองสมุด เก็บรักษาหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและ
บัตรรายการ แนะนําและใหบริการแกนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ ประชาชน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
๒. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม แนะนําและใหบริการ เผยแพร และชักจูงใหแกผูใชหองสมุด
๓. ชวยเหลือบรรณารักษรวบรวมสถิติ และจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบตั ิ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๒. มี ค วามสามารถในการใช ภ าษาอั ง กฤษได และมี ค วามรู แ ละทั ก ษะการประยุ ก ต ใ ช
คอมพิวเตอร เพื่อการปฏิบัติงาน
๓. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ
๔. มีความรูความสามารถเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของสถาบันฯ และ
อื่น ๆ ที่ใช ในการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงชางเครือ่ งคอมพิวเตอร
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ภายใต
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดจากคูมือปฏิบัติการ ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน การควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร การตรวจสอบ
แกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
๒. ติดตามศึกษาความกาวหนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๓. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอร และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคอมพิวเตอร หรือทางสาขาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูความสามารถในปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๒. มี ค วามรู ค วามสามารถในการใช ภ าษาอั ง กฤษได และมี ค วามรู แ ละทั ก ษะการ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๓. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ
๔. มีความรูความสามารถเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของสถาบันฯ
และอื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงชางเทคนิค
หนาที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานชางเครื่องกลและชางไฟฟา ภายใตแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดจากคูมือปฏิบัติการ ตลอดจนภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษา
เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับโลหะและไฟฟา
๒. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการคุมการทํางานเครื่องจักร เครื่องยนต จัดเก็บ รักษา เบิกจาย
เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางยนต ชางกลโรงงาน
ชางโลหะ ชางไฟฟา ชางทอและประสาน ชางกอสราง ทางสาขาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑. มีความรูในวิชาชางเครื่องกลหรือชางไฟฟา อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๓. มี ค วามรู ค วามสามารถในการใช ภ าษาอั ง กฤษได และมี ค วามรู แ ละทั ก ษะการ
ประยุกตใช คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน
๔. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ
๕. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอื่น ๆ ที่ใชใน
การปฏิบัติงานในหนาที่
๖. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตําแหนงผูป ฏิบตั กิ ารสอน
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การใหคําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษา ใหบริการทาง
วิชาการ ชวยปฏิบัติงานวิจยั ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. ปฏิบัติงานชวยสอนและใหคําแนะนํา โดยมุงเนนการสอนภาคปฏิบัติและใหคําแนะนํา
ทางวิชาการแกนักศึกษา
๒. ชวยปฏิบัติงานวิจยั ศึกษาขอมูลทางวิชาการเพื่อประโยชนทางการศึกษา
๓. ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาที่
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันฯ
องคประกอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามตําแหนงงาน
๑.
มีความสามารถเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ไดรับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับอาจารยผูสอนอยางมีประสิทธิภาพ
๒. มี ค วามรู ค วามเขา ใจในนโยบายและแผนงานด า นต าง ๆ ในการบริ ห ารงานของ
สถาบันฯ และมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๓. มีความเขาใจในสาระตาง ๆ ของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันฯ และอื่น ๆ
ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความคิดสรางสรรคเพื่อการพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนา

